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Regionfullmäktige
Datum: 2019-09-25
Tid: 09:00-17:00
Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

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

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)
Marcus Walldén (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 (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
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 Emelie Öberg (S) och Mikael Johansson (M) att
jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker den xx.

3

Allmänhetens frågestund, klockan 9.05
(max 30 min)

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. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

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

5

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:


Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson
(M) angående ökade kostnader för väktare i Region Kronoberg.



Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående doulor i Kronoberg.



Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående avsaknaden av naloxonprogram i
Kronoberg.



Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) om vestibulit.



Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson
(M) angående nytt lasarett i Växjö.
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6

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

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

7

Fördelning av medborgarförslag Ledsagare (19RGK1144)

Förslag till beslut

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

I medborgarförslaget föreslås att kroniskt sjuka som är beviljade
sjukresor borde ha rätt till ledsagare i bilen automatiskt utan att behöva
ringa till sjukvården eller tandvården för att få en remiss för sjukresor.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - ledsagare_Maskad

8

Information - Revisionens roll och
uppdrag
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9

Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö
(19RGK220)

Sammanfattning

I samband med inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö § 73/19
beslutade regionfullmäktige att det vid varje regionfullmäktige ska lämnas
en lägesrapport över det fortsatta arbetet.

10 Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna
i Nyfosa Nyab 13 AB (19RGK220)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter
AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i
enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna
aktieöverlåtelseavtalet.
3. Anslå medel för ändamålet urkapitalförvaltningen.
4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till
ledamöter samt Sven Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för
fastighetsbolaget för 2019-2022.
5. Utse Carlotta Svanberg (S) till revisor för granskning av
fastighetsbolagets räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022.
6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till
ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för
fastighetsbolaget den xx.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att bygga ett nytt akutsjukhus i
Växjö. Region Kronoberg har hittat lämpliga tomter för byggnation.
Delar av den aktuella tomten ägs av Nyfosa i Växjö Fastigheter AB.
Regionfullmäktige föreslås godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan
Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar
därmed Nyfosa Nyab 13 AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktieöverlåtelseavtal
 §213 RSAU Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Nyfosa Nyab 13
AB
 §199 RS Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Nyfosa Nyab 13 AB
 Rimfrosten Aktieöverlåtelseavtal 2019-08-23
 Bilagor aktieöverlåtelseavtal Rimfrosten 2019-08-23
 Rapport inför förvärv – Rimfrosten 1
 Bilagor Rapport inför förvärv – Rimfrosten 1

11 Regelbok för Vårdval hud 2020
(19RGK1490)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem
för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella
sjukdomsperioden. Tillgång till specialiserad vård av godkända
leverantörer får invånarna antingen genom en remiss från primärvården
eller genom egenremiss.
Regionfullmäktige fastställde i juni 2019 budgetram för Vårdval hud.
Prisuppräkning för 2020 görs med 2,5 procent enligt LPIK inklusive
läkemedel. Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2020 är 22,2 mnkr.
Denna ram exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast,
ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt
ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.
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Kostnadstaket för Vårdval hud 2020 är 18,4 mnkr och utgör den
maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma
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leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis,
för att tillförsäkra produktion över hela året. Ersättningsmodellen för
Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster
antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera
åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för Vårdval hud som anger
förutsättningar och ekonomiska regleringar.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Vårdval hud Regelbok 2020
Vårdval hud - Förslag till Regelbok 2020
§231 RSAU Regelbok för Vårdval hud 2020
§195 RS Regelbok för Vårdval hud 2020

12 Uppdragsspecifikation 2020 med
Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård (19RGK219)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020,
med bilaga Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör
ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i
kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av
vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånaren och
vårdcentralen.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region
Kronobergs krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören
ett avtal med Region Kronoberg, vilket ska godkännas av
regionstyrelsen.
Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni
2019 till 4 088 kronor, i samband med beslut om budget för 2020.
Uppräkning av 2019 års vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år
2020 enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen
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reducerats med 30 kr med anledning av att förväntad befolkningsökning
inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.


Sex nyckeltal har tagits bort.



Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader
kompenseras för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera
ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.



De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om
momskompensation är maximalt 4 procent.



För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de
sjuka äldre med störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som
innebär att sjuka äldre och hemsjukvårdens personal garanteras
läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos patienten
senast kl 12.00 nästkommande vardag.



I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke
om psykiska syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera
psykologutredningar i primärvården.



När regionfullmäktige i september fattat beslut ska
leverantörerna skriftligen informeras.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk
reglering, Vårdval Kronoberg - primärvård
 Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2020
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020_190910
 §230 RSAU Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård
 §194 RS Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård

13 Åtgärder för en långsiktigt hållbar
utveckling – extra åtgärder 2019 och
åtgärdsplan 2020 (19RGK1444)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
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1. Regionfullmäktige godkänner plan för extra åtgärder 2019 och
åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och
kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan
2020.
2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kronobergs budgetmål om +
84 miljoner kronor 2019 inte uppnås.
3. Resultat och konsekvens av extra ekonomiska åtgärder ska redovisas i
samband med månadssammandragen på regionstyrelsens sammanträden
samt i Region Kronobergs delårsrapporter.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna
åtgärder motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.
För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt
balanskravsresultat på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett
nollresultat för 2019, vilket är 84 mnkr sämre än budget.
Helårsprognosen var exklusive antaganden om tillkommande del av
statsbidrag som inte tagits upp tidigare.
Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling
av delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda
målen och resultaten per 31 mars 2019. Regionstyrelsens ordförande fick
därför uppdraget att till regionfullmäktige i september återkomma med
en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en
försämring av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och
uppgår per juli till – 138 mnkr. Region Kronoberg balanskravsresultat
per juli var – 12 mnkr, vilket är 57 mnkr sämre än budget.
Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås
regionfullmäktige godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan
2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional utvecklingsnämnd och kulturnämnden att
genomföra åtgärdsplanerna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Åtgärder för en långsiktig hållbar utveckling 2019
och 2020
 Åtgärder för en hållbar långsiktig ekonomisk utveckling
 §228 RSAU Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – extra
åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020
 §192 RS Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – extra åtgärder
2019 och åtgärdsplan 2020
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14 Ombyggnation av rättspsykiatrisk
vårdavdelning i hus M58,
Sigfridsområdet (19RGK1506)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att anslå:
1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader.
5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och
provisoriska lokaler.
6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.
Sammanfattning

Den rättspsykiatriska vårdavdelning som idag finns i hus M 58 på
Sigfridsområdet är i stort behov av renovering och säkerhetshöjande
åtgärder. Den föreslagna ombyggnationen ska leda till att lokalerna
säkerhetsklassas till säkerhetsnivå 3 (SOSFS 2006:9). Förutom det byggs
avdelningen om för en utökning med sex nya vårdplatser. Utegårdar görs
i anslutning till vårdplatserna. Samtliga vårdrum förses med eget
hygienutrymme. Läkemedelsrum, expeditioner och personalens
omklädningsrum renoveras. Investeringen innefattar även ny inredning
och nya ytskikt där nivån på säkerhetsstandard är under utredning.
Ombyggnationen leder till en generell uppklassning av byggnaden
gällande brandsäkerhet och vårdsäkerhet. Nya säkerhetssystem för
brand, passagekontroll, överfallslarm och kameraövervakning installeras.
Installationer såsom el, belysning, vatten och avlopp samt ventilation
byts ut. Fjärrkyla ansluts samt nya utegårdar och balkonger byggs. Under
ombyggnationstiden kommer vårdavdelningen att tillfälligt vistas i hus 1,
Sigfridsområdet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i
hus M58, Sigfridsområdet
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 Beslutsunderlag renovering rättspsykiatriskt vårdavdelning
 §212 RSAU Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i hus
M58, Sigfridsområdet
 §198 RS Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i hus M58,
Sigfridsområdet

15 Svar på motion – Förbättra
möjligheterna att anställa fler människor
med funktionsnedsättning (19RGK539)

Förslag till beslut

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

Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias
Sjöberg (V) och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg intensifierar sitt arbete med att göra det möjligt för
organisationen att anställa fler människor med funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom
området alla människors lika värde, mångfald och inkludering. Region
Kronoberg är i slutfasen av ett pågående arbete med att ta fram ett
hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska visa hur Region
Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till
målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa
förbättrade förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med
funktionsnedsättning föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
 §174 RS Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
 §203 RSAU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
 §37 RSPU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
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 Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning

16 Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9
per 1000 invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet.
Att få lämna blod på betald arbetstid sänder en viktig signal om att
blodgivning är samhällsviktigt och underlättar för fler att ge blod. Idag
finns inte den möjligheten för alla medarbetare. Region Kronoberg kan
genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att fatta
liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge
blod på arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen
riktlinje kring möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod
under arbetstid. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge
regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram en
regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg
 §175 RS Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg
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 §204 RSAU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg
 §38 RSPU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg
 Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg

17 Svar på motion om primärvården
(19RGK691)

Förslag till beslut

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

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i
samverkan med allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet
och kompetens ska öka inom primärvården och att metoden prövas på
en vårdcentral, gärna med hög personalomsättning. Som delar i metoden
kan ingå att ett listningstak på 1 000 patienter/läkare prövas samt att
gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där
kompetenta läkare kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar
förutsättningar för färre patientbesök på akuten och ett minskat behov
av hyrläkare på regionens vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå
regionfullmäktige anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag







Svar på motion om primärvården
§176 RS Svar på motion – Motion om primärvården
§205 RSAU Svar på motion – Motion om primärvården
§87 HSN Svar på motion om primärvården
Motion om primärvården

Kallelse

18 Svar på motion – Kan standardiserade
vårdförlopp införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg (19RGK545)

Förslag till beslut

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

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
hälso- och sjukvården bör utreda om standardiserade vårdförlopp kan
införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg. Medicinska kommitténs
arbetsutskott ställer sig bakom tanken om att hitta ett strukturerat
omhändertagande utav stora patientgrupper men rekommenderar att
regionen inväntar resultat av det arbete som för närvarande genomförs
på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i
frågan.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/19 att föreslå
regionfullmäktige anse motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler
sjukdomar i Region Kronoberg
 §77 HSN Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas
för fler sjukdomar i Region Kronoberg
 §232 RSAU Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp
införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg
 §196 RS Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas
för fler sjukdomar i Region Kronoberg

19 Länstrafiktaxa 2020 (19RGK57)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med
upprättad handling.

Kallelse

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020.
Föreslagna förändringar sammanfattas enligt följande:


Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör
och ersätts med en Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.



Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 %
för periodbiljetter och 2,5 % för enkelbiljetter.



Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för
enkelbiljett (ord pris), från 27 till 30 kr, och med 60 kr för
periodbiljett (ord pris), från 540 kr till 600 kr.



Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett
(från 37-165 kr till 40-166 kr) och med 10 kr för periodbiljett
(från 640-1440 kr till 650-1450 kr).



Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.



Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*



Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella
biljetten införs.*



Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 %
införs.*

* Gäller det nya biljettsystemet
Trafiknämnden beslutade § 70/2019 att föreslå regionfullmäktige
fastställa Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2020
Länstrafiktaxa 2020 - från TN 190821
Försäljningskanalsstrategi, version 2, bilaga till Länstrafiktaxa 2020
§70 TN Länstrafiktaxa 2020
§233 RSAU Länstrafiktaxa 2020
§197 RS Länstrafiktaxa 2020

Kallelse

20 Ryssbygymnasiet AB – ny
bolagsordning (19RGK452)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande
vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet
AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne
Industrier AB bolaget Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka
utbudet av utbildning med utbildning på gymnasial nivå inom fordon
och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att
Skolinspektionen behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där
det framgår att Ryssbygymnasiet AB får bedriva fordon- och
transportprogrammet i sin verksamhet. En extra bolagsstämma utlystes
den 5 augusti där Region Kronoberg representerades av regionstyrelsens
förste vice ordförande. Stämman beslöt godkänna ny bolagsordning för
Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner
av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny
bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB
Bolagsordning Ryssbygymnasiet AB
§172 RS Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning
§201 RSAU Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning
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21 Redovisning av partistöd 2018
(17RK1597)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2018.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL).
Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30
juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i KL 4 kap 29 § första stycket.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd
från föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så
fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla
verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt
granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige
inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2018. Redovisningarna har
inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2018
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018, komplettering
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg-Moderaterna Kronoberg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
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 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 §229 RSAU Redovisning av partistöd 2018
 §193 RS Redovisning av partistöd 2018

22 Södra regionvårdsnämndens
årsredovisning och revisionsberättelse
2018 (19RGK420)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan
inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra
sjukvårdsregionen (Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne
och Region Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande
överlämna Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i
Södra sjukvårdsregionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut årsredovisning Södra regionvårdsnämnden 2018
 Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde, 2019-0503
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 Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden
 §202 RSAU Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och
revisionsberättelse 2018
 §173 RS Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och
revisionsberättelse 2018

23 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M)
angående ökade kostnader för väktare i
Region Kronoberg (19RGK1219)

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M):
"Kostnaden för ordningsvakter och väktare i Region Kronoberg har
enligt uppgift ökat från 1,5 miljoner kronor till 4 miljoner kronor på
några år.
1. Vilka är orsakerna till den ökade kostnaden?
Närvaron av ordningsvakter och väktare motiveras med att Region
Kronoberg ska ha en trygg och säker miljö för besökarna.
2. Hur mäts besökarnas upplevelse av Region Kronobergs verksamheter
som trygga och säkra miljöer?
3. Hur har besökarnas upplevelse sett ut de senaste åren?
Från och med 1 januari 2019 finns ett nytt avtal med ett vaktbolag.
4. På vilka sätt har de krav som framförts i upphandlingen förts fram
från och förankrats med Region Kronobergs verksamheter?
5. Hur påverkar det nya avtalet kostnaderna?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)
angående ökade kostnader för väktare i Region Kronoberg

Kallelse

24 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående doulor i
Kronoberg (19RGK1218)

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"Doula är det grekiska ordet för hjälpkvinna och att anlita en sådan vid
förlossning har de senaste åren blivit vanligare i storstäderna. Det kan
vara både till en avgift som den enskilda kvinnan betalar för tjänsten men
det kan även vara ett helt ideellt uppdrag. Doulorna behöver inte vara
personer som är vårdutbildade. I Södertälje inom Region Stockholm har
man även en modell där doulorna även kan används som tolkar.
Eftersom detta är ett fenomen som börjar bli allt mer vanligt och
uppmärksammats i media har jag några frågor på temat:


Hur många doulor är verksamma i Kronoberg?



Hur påverkas och uppfattar Region Kronobergs verksamhet
förekomsten av doulor?



Har antalet hemfödslar ökat i Kronoberg de senaste åren och har
förekomsten av doulor påverkat den utvecklingen?



Vilka risker ser du med att förekomsten av doulor?"

Beslutsunderlag

 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående doulor i Kronoberg
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25 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående avsaknaden av
naloxonprogram i Kronoberg
(19RGK1467)

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"Naloxon är en förkortning av läkemedlet naloxonhydroklorid, som kan
rädda liv vid en överdos av opioider. Vid opioidöverdos hämmas
andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd som i tur kan leda
till hjärtstopp och död. Naloxon är ett motgift mot opioider och kan
temporärt hindra effekten av opioiderna och därmed stoppa en överdos i
väntan på ambulans och att den som överdoserat ska komma till
sjukhus.1
I slutet på januari i år kom Socialstyrelsen med nya riktlinjer om att
samtliga regioner bör ha ett naloxonprogram, dvs. dela ut naloxonsprej
till personer som använder droger. 17 av 21 regioner kan nu inom kort
erbjuda naloxon till missbrukare.2
Kronoberg är en av de fyra regioner som inte har ett naloxonprogram
idag och som enligt uppgift till Sveriges radio inte heller planerar att
införa ett.3
Med bakgrund av detta har jag följande frågor:
• Var har beslutet att Kronoberg inte ska erbjuda naloxon tagits?
• Vilka är skälen till att den bedömningen gjorts?
• Kommer frågan att lyftas politiskt?
Källor:
1 1177 Vårdguiden, Naloxc111 i Skåne
https://www.1177.se/Skane/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-a-o/n/naloxoni-skane/ (länk hämtad 2019-08-20)
2 Artikel i Dagens medicin, Ökad tillgång till Naloxon, 2019-08-16.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/16/okad-tillgang-till-naloxon/ (länk hämtad 2019-08-20)
Artikel Sveriges radio, De flesta regioner ger nu Naloxon till missbrukare, 2019-08-16.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7281186 (länk hämtad 2019-08-20)
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3 Artikel Sveriges radio, Fyra landsting struntar i att dela ut viktig medicin till knarkare, 2019-08-16.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=7281485 (länk hämtad2019-08-20)"

Beslutsunderlag

 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående avsaknaden av naloxonprogram i Kronoberg

26 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) om vestibulit (19RGK1534)

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"Socialstyrelsen har gjort en kartläggning angående vestibulit, en
åkomma som ger svår smärta i underlivet. Kartläggningen visar att det
ofta saknas kunskap hos vårdpersonalen. Patienter påtalar att det är
vanligt med felaktiga diagnoser och behandling. Patienter upplever att de
inte blir trodda och att deras smärtor normaliseras. Socialstyrelsens
kartläggning visar att minst 10% av kvinnor mellan 18-25 år lider av
sjukdomen. Enligt socialstyrelsen behöver informationen till
patientgruppen stärkas liksom forskningen.
Min fråga är därför:
Hur ser det ut i Kronobergs län när det gäller kunskapsläge och tillgång
till vård och behandling?"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) om vestibulit

Kallelse

27 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M)
angående nytt lasarett i Växjö
(19RGK1576)

Sammanfattning

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till
regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).
" Den 29 maj 2019 beslutade regionfullmäktige att ett nytt sjukhus ska
byggas i Växjö för att ersätta nuvarande. I beslutet fick vi
socialdemokrater igenom flera yrkanden, varav några:
1. 'Regiondirektören får i uppdmg att med hänsyn till Region
Kronobergs ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande
lasarettsområde kan förvaltas eller avyttras.'
2. 'Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring
med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.'
3. 'Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med
Växjö kommun och Trafikverket angående i1ifrastmkt1trsatsningar med
anledning av nybyggnationen.'
Jag önskar skriftlig återkoppling för hur arbetet med att förverkliga
ovanstående beslut fortskrider och när resultat kan väntas."
Beslutsunderlag

 Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)
angående nytt lasarett i Växjö

28 Val av nämndemän i Förvaltningsrätten i
Växjö 2020-01-01 - 2023-12-31
(18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i
Förvaltningsrätten i Växjö:
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Tor Lejdfors
Anette Bjers Gustafsson
Kjell Gustafsson
Ros-Marie Gustafsson
Thomas Nordahl
Romeo Pettersson
Martin Estvall
Peter Andersson
Erika Lagergren
Carl-Gustav Arvidsson
Cecilia Cato
Sofie Eneroth
Jan Sahlin
Ted Strand
Margareta Lundblad
Tilda Ragnarsson
Bo Dalesjö
Annika Johansson
Yusuf Isik
Therese Lynghagen
Melena Jönsson
Tanja Jönsson
Beslutsunderlag

 Val av nämndemän för perioden 2020--2023
 §27 VB Val av nämndemän i Förvaltningsrätten i Växjö 2020-01-01 2023-12-31
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29 Val av nämndemän i Göta hovrätt 202001-01 - 2023-12-31 (18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Göta
hovrätt:
Bengt Wellermark
Monica Widnemark
Sofia Cronholm
Sebastian Olsson
Ricardo Chavez
Heino Johannesson
Charlotta Svanberg
Rickard Karlsson
Vinko Stifanic
Anders Käll
Anita Åkesson
Lars Wegendal
Ove Dahl
Jeanette Schölin
Beslutsunderlag

 Val av nämndemän i Göta hovrätt
 §26 VB Val av nämndemän i Göta hovrätt 2020-01-01 - 2023-12-31
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30 Val av nämndemän i Kammarrätten i
Jönköping 2020-01-01 - 2023-12-31
(18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i
Kammarrätten i Jönköping:
Christer Wånehed
Gunilla Svensson
Tina Sturesson
Emelie Berg
Sigvard Jakobsson
Alf Skogmalm
Beslutsunderlag

 Val av nämndemän i Kammarrätten i Jönköping, svar senast 2019-1001
 §25 VB Val av nämndeman i Kammarrätten i Jönköping 2020-01-01 2023-12-31

31 Begäran om entledigande från uppdrag
som ledamot i regionfullmäktige 20192022 (18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Janna Tisjö (V) och Fredrik Jakobsson (V)
från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet
till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)
 Begäran om entledigande från uppdrag - Fredrik Jakobsson (V)
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32 Begäran om entledigande samt val av ny
ledamot och ersättare i
regionfullmäktige valberedning 20192022 (18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i
regionfullmäktiges valberedning.
2. Utse Matthias Sjöberg (V) till ny ledamot i regionfullmäktiges
valberedning efter Janna Tisjö (V).
3. Utse Kerstin Wiréhn (V) till ny ersättare i regionfullmäktiges
valberedning efter Matthias Sjöberg (V).
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)
 §30 VB Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i
regionfullmäktiges valberedning 2019-2022

33 Begäran om entledigande samt val av ny
ledamot och ersättare i patientnämnden
2019-2022 (18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i
patientnämnden.
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2. Utse Susanne Borgström (V) till ny ledamot i patientnämnden efter
Janna Tisjö (V).
3. Utse Jerker Nilsson (V) till ny ersättare i patientnämnden efter
Susanne Borgström (V).
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)
 §29 VB Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i
patientnämnden 2019-2022

34 Begäran om entledigande samt val av ny
ersättare i regionstyrelsen 2019-2022
(18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige entledigar Janna Tisjö (V) från uppdrag som
ersättare i regionstyrelsen.
2. Regionfullmäktige utser Matthias Sjöberg (V) till ny ersättare i
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)
 §28 VB Entledigande samt val av ny ersättare i regionstyrelsen 20192022

35 Begäran om entledigande samt val av ny
ersättare i kulturnämnden 2019-2022
(18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
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1. Regionfullmäktige entledigar Fredrik Jakobsson (V) från uppdrag som
ersättare i kulturnämnden.
2. Regionfullmäktige utser Christer Persson (V) till ny ersättare i
kulturnämnden.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Fredrik Jakobsson (V)
 §31 VB Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i
kulturnämnden 2019-2022

36 Begäran om entledigande samt val av ny
nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö
för tiden till och med den 31 december
2019 (18RGK840)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Saga Sunniva Bergh från uppdrag som nämndeman i
Förvaltningsrätten i Växjö.
2. Utse Martin Estvall till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag som nämndeman i
förvaltningsrätten
 §32 VB Entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten
i Växjö för tiden till och med den 31 december 2019

37 Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

Kallelse

Anmälningar

 19RGK70-71 Information om SKL:s ordinarie kongress, 2019-1127--28
 19RGK206-13 §154 RS Uppföljning av Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet under 2018

Fördelning av
medborgarförslag Ledsagare
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

region@kronoberg.se
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben
den 3 juni 2019 12:09:51

namn: CECILIA LINDSTEN
adress:
Mailadress:
telefon:
forslag: Kroniskt sjuka som är beviljade sjukresor borde ha rätt till ledsagare i bilen automatiskt utan att behöva
ringa till sjukvården eller tandvården för att få en remiss för sjukresor. Det belastar vårdinrättningarna och även
anhöriga eller vänner, som gör en stor samhällsinsats av att följa med.
DET ÄR SKAMLIGT.....
Med vänlig hälsning
Cecilia Lindsten
tandsköterska

Aktieöverlåtelseavtal
avseende aktierna i Nyfosa
Nyab 13 AB
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-08-26

Regionfullmäktige

Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Nyfosa Nyab 13
AB

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och
Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna
aktieöverlåtelseavtalet.
3. Anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt
Sven Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för fastighetsbolaget för 2019-2022.
5. Nominera NN (x) till revisor för granskning av fastighetsbolagets räkenskaper
och förvaltning avseende 2019-2022.
6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att
företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för fastighetsbolaget den xx.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö.
Region Kronoberg har hittat lämpliga tomter för byggnation. Delar av den aktuella
tomten ägs av Nyfosa i Växjö Fastigheter AB.
Regionfullmäktige föreslås godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö
Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-08-26

Bilaga:

Aktieöverlåtelseavtal inklusive bilagor

Sida 2 av 2

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

§ 213

Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i
Nyfosa Nyab 13 AB (19RGK220)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region
Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna
aktieöverlåtelseavtalet.
3. Anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven
Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för fastighetsbolaget för 2019-2022.
5. Nominera NN (x) till revisor för granskning av fastighetsbolagets räkenskaper och
förvaltning avseende 2019-2022.
6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda
Region Kronoberg på bolagsstämman för fastighetsbolaget den xx.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Region
Kronoberg har hittat lämpliga tomter för byggnation. Delar av den aktuella tomten ägs
av Nyfosa i Växjö Fastigheter AB.
Regionfullmäktige föreslås godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö
Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region
Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna
aktieöverlåtelseavtalet.
3. Anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven
Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för fastighetsbolaget för 2019-2022.
5. Nominera NN (x) till revisor för granskning av fastighetsbolagets räkenskaper och
förvaltning avseende 2019-2022.
6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda
Region Kronoberg på bolagsstämman för fastighetsbolaget den xx.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Aktieöverlåtelseavtal
Rimfrosten Aktieöverlåtelseavtal 2019-08-23
Bilagor aktieöverlåtelseavtal Rimfrosten 2019-08-23
Rapport inför förvärv - Rimfrosten 1
Bilagor Rapport inför förvärv - Rimfrosten 1

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 199

Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i
Nyfosa Nyab 13 AB (19RGK220)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region
Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna
aktieöverlåtelseavtalet.
3. Anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven
Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för fastighetsbolaget för 2019-2022.
5. Utse Charlotta Svanberg (S) till revisor för granskning av fastighetsbolagets
räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022.
6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda
Region Kronoberg på bolagsstämman för fastighetsbolaget den xx.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Region
Kronoberg har hittat lämpliga tomter för byggnation. Delar av den aktuella tomten ägs
av Nyfosa i Växjö Fastigheter AB.
Regionfullmäktige föreslås godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö
Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region
Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna
aktieöverlåtelseavtalet.
3. Anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven
Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för fastighetsbolaget för 2019-2022.
5. Utse NN (x) till revisor för granskning av fastighetsbolagets räkenskaper och
förvaltning avseende 2019-2022.
6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda
Region Kronoberg på bolagsstämman för fastighetsbolaget den xx.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktieöverlåtelseavtal
 §213 RSAU Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Nyfosa Nyab 13 AB

Paragrafen är justerad

Regelbok för Vårdval hud
2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490
Handläggare: Marie Jadner,
Datum: 2019-08-26

Regionfullmäktige

Regelbok för Vårdval hud 2020

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2020.

Sammanfattning
Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem för
specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång
till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen genom en
remiss från primärvården eller genom egenremiss.
Regionfullmäktige fastställde i juni 2019 budgetram för Vårdval hud.
Prisuppräkning för 2020 görs med 2,5 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2020 är 22,2 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter
utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2020 är 18,4 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval
hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över
hela året. Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får
ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder
som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är
en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för Vårdval hud som anger
förutsättningar och ekonomiska regleringar.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490
Handläggare: Marie Jadner,
Datum: 2019-08-26

Bilaga:

Förslag till Regelbok Vårdval hud 2020

Sida 2 av 2

Fastställd av regionfullmäktige 2019-XX-XX

Vårdval Kronoberg
Specialiserad hudsjukvård
i öppen vård
Regelbok 2020

Fastställd av regionfullmäktige 2019-XX-XX

Kundvalsenheten
Vårdval hud
Diarienr: 19RGKXXX
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Ordlista – Förklaring till ord som används i dokumentet
Beställare:

Region Kronoberg

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

Leverantörens mottagning

Streck i marginalen markerar förändring jämfört med föregående år

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490XXX
Handläggare: Marie Jadner
Datum Fastställd av RF: 2019-09-25

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

2 Bakgrund
En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade vården förväntas öka
tillgängligheten och ge kronobergarna möjlighet att välja mellan fler vårdgivare.
Dåvarande landstingsstyrelsen fastställde i januari 2013 ett regelverk som är
styrande för utformningen av vårdval inom hudverksamheten.
Landstingsfullmäktige beslöt i november 2013 att införa vårdval inom lag om
valfrihetssystem för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud, från och
med 1 april 2014.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen
genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.
Ansökan om att få starta Vårdval hud 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.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdgivare patienten vill vända sig till.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490XXX
Handläggare: Marie Jadner
Datum Fastställd av RF: 2019-09-25

3 Ersättningsmodell för Vårdval hud
3.1

Beskrivning av vårdtjänster

Ersättningsmodellen förutsätter tillit och ett gemensamt ansvar för Region
Kronoberg och vårdgivare att upprätthålla modellens intentioner och normer
samt samverkan kring modellens tillämpning och utveckling.
Ersättningsmodellen i Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster. En tjänst kan dels bestå av enstaka besök dels av vårdepisoder
som innebär att flera åtgärder paketerats till en tjänst. Enstaka besök är antingen
”nybesök” eller ”återbesök”. Vårdepisoder omfattar de insatser som behöver
göras för att utreda, diagnostisera och behandla patienten paketerade i en
behandlingsserie.
I ersättningen för de olika tjänsterna inkluderas även kostnadsansvaret för
medicinsk service samt behandlings-, rekvisitions- och klinikläkemedel inom
förmånen förskrivna till patienten under/alternativt kopplat till
besöket/vårdepisoden.
Särskild ersättning utgår för samtliga utförda undersökningar och analyser inom
klinisk patologi och cytologi. Ersättningen motsvarar den faktiska kostnaden
förutsatt att kostnadstaket inte inträtt.
Biologiska läkemedel samt Apremilast ingår inte i kostnadsansvaret.
De beskrivna vårdepisoderna är standardmodeller och utgör underlag för
ekonomisk ersättning. Detta innebär att respektive vårdepisod, så länge god vård
upprätthålls, kan variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
För att erhålla ersättning måste dock en miniminivå av innehållet ha utförts.
Ersättning utgår endast för de beskrivna och utförda tjänsterna som finns
reglerade i tabellen under punkt 9.1. Alla leverantörer ersätts på samma sätt och
konkurrerar därmed enbart med kvalitet och tillgänglighet.
Vård av patienter icke folkbokförda i Sverige ersätts enligt utomlänstaxan.
För dessa patienter gäller fullt kostnadsansvar för samtliga medicinska åtgärder
samt tolk.
Leverantörerna ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar. Region Kronoberg
behåller dessa patientavgifter.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490XXX
Handläggare: Marie Jadner
Datum Fastställd av RF: 2019-09-25

4 Regelverk, kompetens, lokaler
4.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

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

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

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

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering
Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken
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Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490XXX
Handläggare: Marie Jadner
Datum Fastställd av RF: 2019-09-25

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdgivaren ska:











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

Användning av TeleQ rekommenderas.

7

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490XXX
Handläggare: Marie Jadner
Datum Fastställd av RF: 2019-09-25

4.2

Kompetenskrav

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

4.3

Kvalitetsregister

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

4.4

Lokaler och hygien

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

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

4.5











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

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

4.6

Tillgänglighet

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

Sjukresor

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

4.8

Miljö

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

4.9

Annan verksamhet

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

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

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

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

4.12.2 Utomlänspatienter

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

4.12.3 Läkemedel

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

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

4.12.5 Hjälpmedel

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

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

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

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

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

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

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

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

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdgivare som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata vårdgivare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.
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7 Val av vårdgivare
Inom Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till
specialiserad vård av godkända vårdgivare får invånarna antingen genom en
remiss från primärvården eller genom egenremiss.
En grundläggande utgångspunkt för att göra ett aktivt val är en oberoende
guidning i samband med val av vårdgivare. Stöd och guidning i valet får man
genom sin vårdcentral i Vårdval Kronoberg eller genom Region Kronobergs
Kundtjänst. Information om de olika vårdgivarna inom Vårdval hud publiceras på
1177.se.
1177.se

8 Ersättningsmodell
Den ersättning som redovisas under punkt 9.1 i tabellen Hudsjukvård – besök
och vårdepisoder samt patologi och cytologi är en bruttoersättning och, bortsett
från momskompensationen, den enda ersättning som utgår för
besöket/vårdepisoden vad gäller patienter folkbokförda i Sverige.
För personer från andra länder/icke folbokförda i Sverige, utlandssvenskar och
asylsökande gäller särskild ersättning, se punkt 8.5.
Utifrån dessa ersättningar har vårdgivaren ett kostnadsansvar för samtliga
kostnader man genererar med följande undantag:
 biologiska läkemedel samt Apremilast
 klinikläkemedel förskrivna till patienter som inte är folkbokförda i Kronoberg
 tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval hud. Ramen
för 2020 uppgår till 22,2 mnkr. Denna ram, exklusive budget för biologiska
läkemedel samt Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i
Sverige samt ersättning för vård av utomlänspatienter, utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud för helåret 2020 uppgår till 18,4 mnkr.

8.1

Kostnadstak

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

jan

feb

mar

apr

maj

jun

Jul

aug

sep

okt

nov

dec

Procent

11

10

10

9,3

8,3

6,3

4,6

8,3

8,3

8,3

8,3

7,3

Tkr

2 022

1 838

1 838

1 709

1 525

1 159

845

1 525

1 525

1 525

1 525

1 342

8.2

Riskdelning

Region Kronoberg har beslutat om att dela leverantörernas risk. Riskdelning
innebär att ersättningen till leverantörerna, om kostnadstaket överskrids, inte
reduceras fullt ut motsvarande överskridandet, utan att Region Kronoberg står för
en del av överskridandet. Region Kronobergs riskdelning för 2020 är 10 procent.

8.3

Momskompensation

Avdragsrätten för moms vid inköp av varor och tjänster inom hälso- och sjukvård
skiljer sig åt mellan regiondrivna enheter och de privata leverantörerna. Privata
leverantörer saknar rätten att dra av moms vilket kan föranleda fördyrade
kostnader. För att upprätthålla konkurrensneutraliteten ersätts de privata
leverantörerna med ett tillägg som kompensation för dessa merkostnader.
Momskompensationen uppgår till 3,9 procent och baseras och beräknas på
utbetald ersättning.
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8.4

Patientavgifter

Patientavgifterna tillfaller regionen.
Tillämpning av taxor och avgifter

8.5
8.5.1

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

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

8.5.2

Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar

För dessa patienter sker ersättning enligt Regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen, den så kallade utomlänstaxan, som revideras årligen.
För vård av patienter bosatta i EU- eller EES-land lämnas ersättning enligt
utomlänstaxan under förutsättning att det avser nödvändig vård och att patienten
kan visa upp ett giltigt EU-kort. Motsvarande gäller även för vård av
utlandssvenskar bosatta i andra EU/EES-länder.
För patienter från konventionsland/region (Algeriet, Australien, Quebec och
Israel) gäller särskilda regler.
För att ersättning skall utbetalas från Region Kronoberg krävs att särskild
blankett, plus kopia på giltigt EU-kort eller, för patienter från konventionsland,
kopia på giltigt pass eller intyg, skickas in till Redovisningsstöd, Sigfridsområdet.
Vid extern postgång gäller nedanstående adress: Region Kronoberg,
Redovisningsstöd, Box 1207, 351 12 Växjö
Saknas giltiga underlag utgår ingen ersättning från Region Kronoberg.
För utlandssvenskar och personer bosatta i övriga länder gäller särskilda regler. I
de flesta fall skall då patienten själv betala hela kostnaden för vården enligt
utomlänstaxan.
I dessa fall måste vårdgivaren ta ut hela beloppet direkt av patienten. För dessa
patienter erhålls ingen ersättning från Region Kronoberg. Motsvarande gäller då
patienter från EU/EES-länder saknar giltigt underlag.
Vård av personer från andra länder
Turisthandboken
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8.5.3

Asylsökande/tillståndslösa

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

8.6

Ekonomisk reglering

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

Läkemedel

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

17

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1490XXX
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8.6.2

Medicinsk service

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






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

För patologi och cytologi utgår en särskild ersättning för faktiskt utförda analyser.
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Handläggare: Marie Jadner
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9 Uppdrag specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Regelboken med förutsättningar för uppdraget och den ekonomiska ramen
fastställs varje år av regionfullmäktige (beställaren). När regionfullmäktige fattat
beslut om uppdrag och ekonomisk ram ska leverantören skriftligen informeras.
Budgetdokument
Vårdval hud omfattar uppdraget specialiserad hudsjukvård med vård och
behandling i öppen vård som ges av specialistläkare i hudens sjukdomar till barn
och vuxna. Se beskrivning av uppdraget med diagnos, vård och behandling för
respektive besök/vårdepisod.
Utöver uppdraget kan det finnas tilläggsuppdrag. För 2020 finns tre
tilläggsuppdrag, Medicinska bad, Medicinska bad med ljusbehandling och
Buckybehandling.
När förutsättningar för teknisk lösning gällande bildöverföring finns, ska
patienterna erbjudas att få bedömning gjord via bilddiagnostik.
I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk undersökning, behandling,
omvårdnad och förebyggande arbete ingå. Hälsosamtal om solvanor ingår i
uppdraget när så är relevant.
I verksamheten ska sådant som kan bedömas och behandlas i primärvården i
enlighet med Vårdöverenskommelse om rekommenderad arbetsfördelning mellan
specialiserad hudverksamhet och primärvården hänskjutas till primärvården.
Vårdöverenskommelser
Behandlingar av kosmetiska skäl samt övriga behandlingar som inte är medicinskt
motiverade ingår inte i uppdraget.
Vårdgivaren ska till andra vårdgivare av hälso- och sjukvård tillhandahålla
rådgivning i individuella patientfrågor som rör hudsjukvård inom uppdraget.
Vårdgivaren ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete som t ex att
medverka i medicinska grupper, olika projekt och bidra i
samverkansöverenskommelser.
Vårdgivaren ska samverka med för patienten viktiga vårdaktörer som till exempel
kommun och försäkringskassa.
All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar
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Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas alternativt kan ett eget ledningssystem för
sjukskrivningsprocessen användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
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9.1

Ersättning för besök, vårdepisoder samt patologi och
cytologi

Nedan redovisas enstaka besök och vårdepisoder beskrivna med
diagnoser, vård och behandling. Ersättningsnivåerna för 2020 framgår av
nedanstående tabell. Respektive vårdepisod kan, så länge god vård
upprätthålls, variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
Patologi och cytologi ersätts med kostnaden för faktiskt utförda analyser.
Telefon-, mejl-, brevuppföljning samt receptförskrivning/förnyelse ingår
i besök och vårdepisoder.

Hudsjukvård - besök och vårdepisoder
1. Nybesök

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

Tidsperiod

Ersättning

1 månad

1 140 kr

1 månad

850 kr

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

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

Tidsperiod

Ersättning

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

3 månader

5 040 kr

2 månader

4 360 kr

2 månader

2 150 kr

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

Tidsperiod

Ersättning

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

3 månader

2 850 kr

1 månad

2 150 kr

2 månader

2 440 kr

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

Tidsperiod

Ersättning

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

12 månader

5 520 kr

7 månader

2 310 kr

1 månad

2 805 kr

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

Tidsperiod

Ersättning

3 månader

7 845 kr

4 månader

2 440 kr

13. Buckybehandling TILLÄGGSUPPDRAG
Vårdepisod
Läkarbesök, upp till 6 behandlingar och avslutande läkarbesök.
Diagnoser
Lokaliserade fläckar ex psoriasis i hårbotten, genitala utslag/klåda,
neurodermit.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

§ 231

Regelbok för Vårdval hud 2020
(19RGK1490)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem för specialiserad
hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialiserad
vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till specialiserad
vård av godkända leverantörer får invånarna antingen genom en remiss från
primärvården eller genom egenremiss.
Regionfullmäktige fastställde i november 2019 budgetram för Vårdval hud.
Prisuppräkning för 2020 görs med 2,5 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. Den
ekonomiska ramen för Vårdval hud 2020 är 22,2 mnkr. Denna ram exklusive budget för
biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2020 är 18,4 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att
flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell
och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för Vårdval hud som anger förutsättningar
och ekonomiska regleringar.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2020.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsförslag:

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

"Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avskaffar Vårdval hud"
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till
beslut eller Henrietta Serrates (S) ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet bifaller
ordförandens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Henrietta Serrates (S) ändringsförslag röstar nej. 4 röstar ja och 3 röstar nej, vilket
innebär att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut.
Förtroendevald
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Magnus Carlberg (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M)
ordförande
Totalt

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
4

3

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Vårdval hud Regelbok 2020
 Vårdval hud - Förslag till Regelbok 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 195

Regelbok för Vårdval hud 2020
(19RGK1490)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut tillregionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem för specialiserad
hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialiserad
vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till specialiserad
vård av godkända leverantörer får invånarna antingen genom en remiss från
primärvården eller genom egenremiss.
Regionfullmäktige fastställde i november 2019 budgetram för Vårdval hud.
Prisuppräkning för 2020 görs med 2,5 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. Den
ekonomiska ramen för Vårdval hud 2020 är 22,2 mnkr. Denna ram exklusive budget för
biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2020 är 18,4 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att
flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell
och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för Vårdval hud som anger förutsättningar
och ekonomiska regleringar.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut tillregionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2020.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Eva-Britt Svensson (V) och Robert Olesen (S) föreslår att
regionstyrelsen ska bifalla följande ändringsyrkande:

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

"Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avskaffa Vårdval hud."
- Thomas Ragnarsson (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson
(L), Robert Fredriksson (SD) och Golnoush Lundén (C) föreslår att regionstyrelsen ska
bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut eller Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande. Han finner att
regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja, den som
vill bifalla Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande röstar nej. Nio röstar ja och
sex röstar nej, vilket innebär att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ledamot
Sven Sunesson (C) 1:e vice ordf
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Lovisa Alm (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S) 2:e vice ordf
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
9
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 Vårdval hud - Förslag till Regelbok 2020
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Paragrafen är justerad

Nej

6

Avstår

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

Uppdragsspecifikation 2020
med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg primärvård
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19RGK219

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK219
Handläggare: Marie Jadner,
Datum: 2019-08-23

Regionfullmäktige

Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga
Ekonomisk reglering.

Sammanfattning
Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt
val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och
därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs
krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region
Kronoberg, vilket ska godkännas av regionstyrelsen.
Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2019 till
4 088 kronor, i samband med beslut om budget för 2020. Uppräkning av 2019 års
vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK, inklusive
läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att
förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen
inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.






Sex nyckeltal har tagits bort.
Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader
kompenseras för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera ingår i
det nationella barnvaccinationsprogrammet.
De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om momskompensation
är maximalt 4 procent.
För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de sjuka äldre
med störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som innebär att sjuka
äldre och hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov
finns, inklusive hembesök hos patienten senast kl 12.00 nästkommande
vardag.
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I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke om
psykiska syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera
psykologutredningar i primärvården.

När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

- Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2020
- Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020
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1

Inledning

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

Bakgrund

Vårdvalmodellen bygger på relationen mellan invånaren och vårdcentralen, där
invånaren väljer den vårdcentral hen vill tillhöra. Invånarens möjlighet till val och
omval är själva kärnan i systemet.
Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt
val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och
därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
Region Kronoberg bygger vårdvalssystemet utifrån bestämmelserna enligt Lag om
valfrihetssystem (LOV 2008:962), vilket innebär att:
 Alla invånare har möjlighet att fritt välja vårdcentral.
 Invånarens ställning stärks genom att ersättningen till vårdcentralen följer
invånarens val.
 En vårdcentral måste vara godkänd av Region Kronoberg för att få
etablera sig med offentlig finansiering.
 Ersättningen till vårdcentralen är likvärdig oavsett om den drivs i privat
eller i offentlig regi.
Systemet ska innebära att kostnadskontroll uppnås.

3

Regelverk, kompetens, lokaler

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdcentralerna ansvarar för att följa gällande konventioner, lagar, förordningar,
föreskrifter och Region Kronobergs policys, riktlinjer och handlingsplaner som på
något sätt berör avtalets uppdrag.
Några viktiga lagar för sjukvården

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

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar för vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

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

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

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

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

Vårdcentralen ska:
 Följa av Region Kronoberg fastställda vårdprogram och riktlinjer beslutade på
regionnivå.
 Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicinska
kommitté/läkemedelskommitté.
 Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
 Samråda med Region Kronobergs chefläkare för primärvård för att avgöra
vikten av enskilda ärenden och avvikelser.
 Delta i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, genom fortlöpande
kunskapsutbyte och utvärdering bland annat genom den årliga
patientsäkerhetsberättelsen.
 Rapportera till Nationella DiabetesRegistret (NDR) och Primärvårdskvalitet.
 Använda Cambio Cosmic.
 Diagnoskoda enligt Region Kronobergs riktlinjer ICD-10-SE.
Länk, Sjukdomsklassifikationen ICD-10
 Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
 Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-09-11

Sida 6 av 27

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK2191020
Handläggare: Martin Myrskog
Datum: 2018-08-23

3.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Verksamhetschefen ansvarar för att personalen får den fortbildning som erfordras
för att upprätthålla kompetensen inom yrket, varje medarbetare ska ha en
individuell utbildningsplan, länk till information och blankett.
Fortbildning Vårdval 2019 information och blankett
Patienten ska i dialog med vårdpersonal med rätt kompetens erbjudas kunskap
och stöd för egenvård, utifrån sina behov.
Vid byte av verksamhetschef och/eller medicinskt ledningsansvarig ska
verksamhetschef, Kundvalsenheten, Region Kronoberg skriftligen informeras.
Kravet för att bli godkänd som vårdcentral är att minst 75 % (arbetad tid) av de
verksamma specialistläkarna är specialister i allmänmedicin, med dokumenterad
erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget.
För sjuksköterskorna gäller att minst 50 % (arbetad tid) ska vara
distriktssköterskor. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter
eller BHV-verksamhet ska vara specialistutbildad inom området.
3.3

Lokaler, utrustning och hygien

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet med en god
hygienisk standard. Det innebär att vårdcentralens lokaler ska vara anpassade för
hälso- och sjukvård, och möjliggöra delaktighet för patienter och närstående.
Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta och sakligt
underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas.
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver kontakt med Vårdhygien.
Byggenskap och Vårdhygien
PTS Riktlinje Vårdhygieniska aspekter
Riktlinje vårdhygienska aspekter
Region Kronoberg webbplats ”Verktyg för vårdhygien”
För att alla ska kunna besöka vårdcentralen är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning. Riktlinjer
för tillgängliga lokaler ska uppfyllas och styr utformningen av fastigheter inom
Region Kronoberg.
Myndigheten för delaktighet
Riktlinjer för tillgänglighet - Riv Hindren
PTS Riktlinje Fysisk tillgänglighet
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Krav på teknisk apparatur för medicinska bedömningar och behandlingar finns
som bilaga.
Krav på medicinsk teknisk utrustning
3.4

Miljö

Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning och
resursförbrukning. Verksamhetschefen har möjlighet att utse representant för
deltagande på Region Kronobergs miljöombudsträffar.
Miljö

3.5

Filial

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

4

Beskrivning av grunduppdrag

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för grunduppdraget samt
ersättningsnivå fastställs varje år av regionfullmäktige. När regionfullmäktige har
fattat beslut ska leverantören skriftligen informeras.
Krav kan förändras, utökas över tid och avdrag i form av sanktioner kan göras på
ersättningen om vårdcentralen inte följer anvisningar.
Budgetdokument

I Vårdval Kronoberg finns grunduppdraget beskrivet i tolv delar (4.1 – 4.12) samt
i tilläggsuppdrag (6.1 – 6.4) Tilläggsuppdrag kan tillkomma och/eller upphöra
under året.
Mål








Ge patienten vård utifrån bedömda behov.
Följsamhet till medicinska kommitténs/läkemedelskommitténs riktlinjer.
Optimal antibiotikaanvändning.
Följsamhet till vårdgarantin.
Systematiskt utvecklingsarbete.
Täckningsgrad 60 %.
Minskad smittspridning.
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4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper

4.1.1 Omfattning

Grundläggande hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin ska erbjudas i
enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts och fortlöpande beslutas av
regionfullmäktige. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde, och
erbjudas med arbetssätt och systematik som främjar jämlik vård.
Vårdcentralen ska ha ett öppethållande som motsvarar medborgarnas behov av
hälso- och sjukvård och Regionen Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet
och vårdgaranti. Öppettiden ska vara minst kl. 08.00 – 17.00 vardagar, om man
vill avvika från detta behövs det ett skriftligt underlag till verksamhetchefen för
kundvalsenheten. Region Kronoberg ser gärna prövning av utökade öppettider.
Tillgänglighet kan även innebära digitala möten.
Verksamhetchefen för kundvalsenheten ska skriftligen informeras om och lämna
godkännande under sommarperioden och vid tillfälliga situationer, när
vårdcentralen reducerar öppettider alternativt, flyttar verksamhet eller samverkar
med annan vårdcentral. Varaktiga förändringar kräver politiskt beslut.
Vårdcentralens ansvar för listade invånare kvarstår.
Vårdcentralen ska ge första linjens hälso- och sjukvård med planerad och
oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling, rådgivning, stöd för
egenvård och uppföljning. De hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds ska riktas
mot alla typer av sjukdomar, skador och upplevda besvär.
I vårdtjänsten ska ingå grundläggande medicinsk utredning och behandling,
omvårdnad, förebyggande insatser, rehabilitering och stöd för egenvård.
Åtgärderna ska inte kräva sjukhusets resurser eller täckas av annan huvudmans
ansvar.
Region Kronoberg rekommenderar starkt att varje vårdcentral inrättar en
remissgrupp som träffas en gång per vecka för genomgång av elektiva konsultoch röntgenremisser. En sådan grupp bör, förutom läkare, även utgöras av andra
professioner som kan vara aktuella. Exempelvis fysioterapeut inför remiss till
ortoped och röntgen eller psykosocial resurs inför remiss till psykiatrin eller
habiliteringen. Erfarenheter från andra regioner visar att sådana grupper kan vara
ett forum för fortbildning i kliniska frågeställningar.
För invånare från såväl grannlandstingen/regionerna som övriga Sverige gäller
fritt vårdsökande inom primärvården, vilket innebär att en vårdcentral inte kan
neka att ta emot patienten om medicinskt behov finns.
Riksavtalet för utomlänsvård

Alla personer som är folkbokförda i Sverige har rätt att lista sig på vilken
vårdcentral som helst i landet.
Sammanfattning av patientlagen
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Vid förskrivning av läkemedel ska vårdcentralen följa läkemedelskommitténs
rekommenderade läkemedel. Vårdcentralen har kostnadsansvar för all
förskrivning av allmänläkemedel till patienter som är listade på vårdcentralen.
För läkemedels som används i vårdcentralens verksamhet erbjuds samtliga
enheter inom vårdvalet att använda den lösning som Region Kronoberg
tillhandahåller för beställning och leverans av läkemedel till enheten. Genom att
nyttja regionens gemensamma lösning kan enheten erhålla regionens avtalspriser
på de läkemedel som är upphandlade.

Kostnadsansvar läkemedel

Sedan 2012 finns en särskild förordning angående läkemedelsgenomgångar som
innebär att enkel läkemedelsgenomgång ska utföras regelbundet på alla patienter
som är 75 år eller äldre och har ordinerats fler än fem läkemedel.
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst,
läkemedel, folkhälsa m.m 11 kap 3§.
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell genomförs när behov föreligger,
vilket är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en
patients läkemedelsanvändning. Den teambaserade fördjupade
läkemedelsgenomgången är ett tilläggsuppdrag, se punkt 6.2.
Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse

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

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

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

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

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

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

Vårdcentralen ska vid behov anlita tolk enligt Region Kronobergs rutiner.
Tolkcentral

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

Vårdcentralen ska ansvara för dödsfallsundersökning enligt gällande föreskrifter.
Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg

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

Patienter med diabetes, astma/KOL, demens och långsamläkande sår ska
erbjudas kontakt med distriktsjuksköterska med specialistkompetens.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Kontinuerlig medicinsk uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att
kunna utveckla hälso- och sjukvården så att den på bästa sätt möter invånarnas
behov. Vårdcentralen ska genom analys av medicinska utdata identifiera
utvecklingsområden som är relevanta för verksamheten och dess patienter.
E-hälsotjänster
Vårdcentralen ska erbjuda och administrera e-hälsotjänster. Målet är att ärenden
inkomna via e-tjänster ska åtgärdas inom 2 arbetsdagar.
I Region Kronoberg finns möjlighet för bokning av planerade besök i
webbtidbok.
4.1.2 Uppföljning

* Ersätts enligt bilaga, ”Kvalitetsindikatorer i uppdragsspecifikationen Vårdval
primärvård 2020”
Nr

1.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
2.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kontinuitet
3.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
4.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Kvalitetsindikator Varför kvalitetsVårdval
indikatorn följs

Källa

Mål

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

God glukoskontroll
minskar risken för
diabeteskomplikationer.

Cosmic

≥ 95 %

Andel patienter
med diabetes som
är ickerökare.

Rökfrihet är avgörande Cosmic
för att minska risken
för diabeteskomplikationer.

100 %

Andel patienter
som haft samma
läkare de tre
senaste besöken
och som gjort
minst tre besök de
sista tre åren.

Stimulera ökad
kontinuitet.

≥ 50 %

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

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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5.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
6.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Äldre och
läkemedel
7.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Influensavaccination
8.

Andel kinoloner av Följsamhet till Stramas Cosmic
urinvägs-antibiotika rekommendationer för
vid
öppen vård.
urinvägsinfektion
per förskrivande
vårdcentral.

≤5%

Andel listade ≥ 75 Minimera riskfylld
år på vårdcentralen läkemedelsbehandling
som hämtat ut
hos äldre.
något olämpligt
läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner,
antikolinergika,
Glibenklamid eller
Kodein) de senaste
3 månaderna.

Försäljnings- ≤ 3 %
statistik från
eHälsomyndigheten

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

Minimera riskfylld
läkemedelsbehandling
hos äldre.

Försäljnings- ≤ 2,5 %
statistik från
eHälsomyndigheten

Andel influensavaccinerade ≥ 65
år.

Främja hälsa i
befolkningen.

Cosmic

≥ 65 %

* Redovisat
patientnära
medicinskt
kvalitetsutvecklingsarbete.

Förbättra den
medicinska kvaliteten.

Skriftlig
rapport
samt dialog.

En
rapport
per
vårdcentral
och år.

(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kvalitetsutveckling
9.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
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4.2

Rådgivning

4.2.1 Omfattning

Vårdcentralens uppdrag är att i första linjen ge information, råd och stöd till invånarna
via telefon, e-post, genom 1177 Vårdguiden, personligt besök eller på annat sätt.
Rådgivning fyller en viktig funktion för att stärka patientens tilltro till egen förmåga
samt skapa trygghet och stimulera till egenvård.
Riktlinje, Internetbaserad kommunikation

Patientens berättelse vid första kontakten ligger till grund för den medicinska
bedömning som görs, vilket resulterar i egenvårdsråd eller att vårdbegäran startar.
Bedömningen är avgörande för de insatser som kan bli aktuella för egenvård, vård på
den enskilda vårdcentralen, alternativt vård hos annan vårdgivare eller kontakter med
övriga samhällsresurser.
1177 Vårdguidens e-tjänster

Invånare ska kunna nå vårdcentralen för rådgivning per telefon vardagar klockan
08.00 -17.00 under hela året. TeleQ ska användas och vara öppen för inringning från
kl. 07.30 - kl. 17.00 under vardagar.
Vårdcentralen ska vara ansluten till 1177, Vårdguiden och har i uppdrag att
bevaka tjänster i tillämpliga delar som till exempel receptförnyelse och avbokning
av tid.
1177, Vårdguiden
Beslut gemensamt basutbud för e-tjänster
4.2.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara tillgänglig för rådgivning samma dag
4.2.3 Uppföljning

Nr

Tillgänglighet
10.
(4.2 Rådgivning)

4.3

Kvalitetsindikatorer
Vårdval

Varför kvalitetsindikatorn följs

Källa

Mål

Andel samtal som fått
bokningstid inom
bokningsintervallet 2
timmar.

God tillgänglighet.

TeleQ

≥ 98 %

Förebyggande insatser

4.3.1 Omfattning

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vårdcentralen ska bedriva ett systematiskt hälsofrämjande och preventivt arbete.
Patienterna ska stödjas och stimuleras att bibehålla eller förbättra den egna hälsan
genom hälsosamma levnadsvanor. Särskilt angeläget är detta för grupper och
patienter med särskild risk för ohälsa.
Stöd ska erbjudas till patienter med tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer
för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
FaR – fysisk aktivitet på recept
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Patienter ska uppmanas till tobaks-och alkoholfrihet i samband med operation
och vid behov erbjudas adekvat stöd för levnadsvaneförändring.
Tobaksfri i samband med operation, riktlinjer

Vårdcentralen ska, under förutsättning att teknisk lösning finns, erbjuda alla sina
listade invånare ett riktat hälsosamtal det år de fyller 50 år.
Vårdcentralen ska även erbjuda hälsoundersökningar av personer med psykiskt
funktionshinder enligt särskilt upprättade mallar.
Hälsokontroller vid Downs syndrom
4.3.2 Mål

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

* Ersätts enligt bilaga, ”Kvalitetsindikatorer i uppdragsspecifikationen Vårdval
primärvård 2020”
Nr

Levnadsvanor
11.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
12.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

Kvalitetsindikator
Vårdval

Varför kvalitetsindikatorn följs

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Uppmärksamma
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Cosmic

≥ 95 %
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tillfrågats om
alkoholvanor.
13.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

4.4

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

Uppmärksamma
betydelsen av
tobaksfrihet.

Cosmic

≥ 95 %

Rehabilitering

4.4.1 Omfattning

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

I Region Kronoberg finns rehabiliteringsriktlinjer, utformade för att möta
patientens behov.
Samordnad rehabilitering, fastställda rehabriktlinjer
Medicinska riktlinjer

Vårdcentralen kan vid behov erbjuda kontakt med multiprofessionellt
rehabiliteringsteam som bedömer och vid behov behandlar patienter med psykisk
ohälsa eller smärta samt andra patienter som riskerar långvarig sjukskrivning.
Försäkringsmedicin

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

Sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas. Alternativt kan eget ledningssystem för sjukskrivningsprocessen
användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
Rehabiliteringsplan

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

 Med tidiga teaminsatser optimera funktions- och aktivitetsförmåga.
4.5

Barnhälsovård (BHV)

4.5.1 Omfattning

Barnhälsovården ska samverka med berörda vårdaktörer, myndigheter,
organisationer och övriga i barnets vård engagerade personer när barnets behov
inte kan tillgodoses enbart av vårdnadshavarnas insatser med stöd av
barnhälsovården.
Kommunerna och Region Kronoberg ska utveckla samarbetet med varandra,
berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett
bättre län för barn att växa upp i. Barnhälsovården är en viktig aktör och ska delta i
utvecklingsarbetet kring Barnens bästa gäller i Kronobergs län.
Barnens bästa gäller

Asylsökande, papperslösa och gömda barn har samma rätt till barnhälsovård.
Vårdcentralen har ansvar för barnhälsovård för inskrivna barn fram till dess
kommunens elevhälsa tar över.
Vårdcentralen ska följa:
 Vägledning för barnhälsovård, Socialstyrelsen
 Nationellt barnhälsovårdsprogram med regionala tillägg
 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom
barnhälsovården
 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom barnhälsovården
 Rikshandboken för barnhälsovård
 Smitta på förskola, Socialstyrelsen
 Fördjupad specifikation för barnhälsovården i Kronoberg
4.5.2 Mål




Medverka till att säkerställa alla barns hälsa, trygghet och utveckling
genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga ohälsa.
Tidigt uppmärksamma och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa,
utveckling och uppväxtmiljö.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Insatser ges till alla barn och anpassas i omfattning och utformning utifrån
barnets och familjens behov för en jämlik barnhälsovård på lika villkor.

4.5.3 Uppföljning

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

Psykisk ohälsa

Arbetet med psykisk ohälsa ska bedrivas enligt principerna för stegvis vård och
största möjliga tillgänglighet. För att uppnå detta krävs aktivt arbete med
integration och samverkan mellan olika professioner.
KBT ska erbjudas.
Behandlingsansvaret gäller enbart vuxna. Som resurs i arbetet med ungdomar finns
utanför vårdvalet Familjehälsan (6-18 år) vars uppgift är att stödja barn, unga och
deras familjer vid lättare psykisk ohälsa.
Primärvården ska bedöma och behandla personer med lindrig och medelsvår
psykisk ohälsa, medan specialistpsykiatrin ansvarar för vården vid allvarliga
psykiatriska tillstånd. Förutom det som finns specificerat i vårdöverenskommelsen
mellan primärvård och psykiatrin innefattar uppdraget även åldersbetingade
psykiska symtom inklusive basal demensutredning samt basal psykiatrisk
bedömning i sjukskrivningsprocessen i samråd med rehabiliteringsteam.
Verksamheten ska använda de validerade uppföljningsverktygen CORE och EQ5D.
Vårdöverenskommelse mellan primärvård och psykiatri

4.7

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

4.7.1 Omfattning

Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, erbjuda läkarresurser till
samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter en god hälso- och
sjukvård. Uppfyller Regionen inte avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen
rätt att anlita läkare och få ersättning från Regionen.
Regionen och samtliga kommuner ska, enligt 16 kap.2 § HSL, samverka så att
patienter får den vård, behandling och de hjälpmedel som krävs. Regionen och
samtliga kommuner i Kronobergs län har skrivit avtalet Hemsjukvård i
Kronobergs län, överenskommelsen är mellan kommunerna och Regionen i
Kronobergs län gällande insatser inom somatisk hemsjukvård.
Hemsjukvård Kronobergs län - överenskommelse
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Former för läkarmedverkan i hemsjukvården regleras i respektive kommun
genom en skriftlig överenskommelse mellan ansvariga för den kommunala hälsooch sjukvården och respektive vårdcentral.
Uppdraget omfattar konsultativt stöd och utbildande insatser till kommunens
personal inom särskilda boendet för äldre i form av exempelvis övergripande råd i
medicinska frågor och ronder.
Vårdcentralen ska erbjuda stöd vid palliativ vård och vård i livets slutskede i
samverkan med respektive kommun. Brytpunktssamtal ska genomföras och vid
väntat dödsfall ska ”Planeringsunderlag för vård i livets slut” användas.
Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede i hemsjukvården i Kronobergs län
Fast vårdkontakt och Samordnad individuell planering (SIP)

Vårdcentralen ska följa aktuellt samverkansavtal gällande in- och utskrivning av
patienter i Kronobergs län.
Samverkansavtal
IT-stöd för samordnad vårdplanering (Link)
4.7.2 Mål

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

Jourverksamhet

4.8.1 Omfattning

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

 Medverka till medicinskt motiverat användande av jourläkarcentralens
resurs.
4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive
kommuner

4.9.1 Omfattning

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

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

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

Inom säkerhetsområdet ingår civilt försvar och höjd beredskap,
informationssäkerhet och avvikelser.
Säkerhet
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4.11 Utvecklingsarbeten
4.11.1 Omfattning

Den medicinska utvecklingen medför fortlöpande förändringar i vårdprocesser,
samverkansbehov förändras och nya behandlingsmöjligheter tillkommer.
Vårdcentralen ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete. Det sker genom
att vårdcentralens medarbetare, efter kompetens, deltar i olika projekt.
Deltagande kan variera över tid och för deltagande i vissa projekt utgår ersättning.
Vårdcentralen ska delta i utvecklingsarbeten som till exempel att:
 Medverka i AMK:s utbildningsgrupp, medicinska grupper, medicinska
kommittén/läkemedelskommittén samt relevanta patientprocessarbeten.
 Samverka med FoU i länsövergripande projekt.
 Samverka i utveckling och förvaltning inom VIS.
4.11.2 Mål

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

Vårdcentralen ska erbjuda utbildningstjänster/platser. Kvalitet och inriktning
ska följa legitimations- och examinationskrav och avtal med utbildningsanordnare.
AT/ST

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

Vårdcentralen ska vart femte år genomgå en SPURinspektion för att kartlägga allmäntjänstgöringens och specialiseringstjänstgöringens struktur och process.
SPUR-inspektioner
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Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Studerande under VFU ska erbjudas en lärande miljö med erforderlig
handledarkompetens.
Universitet/högskoleutbildningar

Region Kronoberg och Linnéuniversitetet har tecknat ett avtal som avser alla
utbildningsinriktningar där parterna har behov av VFU. Samt med Linköpings och
Lunds universitet vad gäller läkarutbildningen.
Avtal ang VFU mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Avtal Lund

Avtal Linköping
Yrkeshögskola och gymnasieskola

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

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

5

Fortbildning

Vårdcentralen ansvarar för att samtliga medarbetare har en skriftlig, uppdaterad
plan för fortbildning.
Deltagande i av Regionen arrangerade utvecklingsarbete kan räknas in i tiden för
fortbildning, men får aldrig utgöra mer än hälften av medarbetarens totala
fortbildningstid.
Vårdcentralen ska årligen sammanställa den fortbildning och det utvecklingsarbete
medarbetarna deltagit i på anvisad blankett som skickas till Vårdvalsenheten.
Länk till blanketten

För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer i Kronobergs
län planerar Region Kronoberg att erbjuda kostnadsfri hbtq-diplomering till
samtliga vårdcentraler i länet.
HBTQ-diplomering
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5.1

Mål
 Stimulera fortbildning och utvecklingsarbete.

5.2

Uppföljning

Nr

Fortbildning
14.

6

Kvalitetsindikator

Varför kvalitetsindikatorn följs

Källa

Mål

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och
deltagande i
utvecklingsarbete är en
förutsättning för
kvalitet

Dialog

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

Tilläggsuppdrag

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

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet

6.1.1 Omfattning

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

 Målet med familjecentral är att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv erbjuda barn och föräldrar en mötesplats med tillgång till ett
samlat och tillgängligt stöd av god kvalitet.
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6.2

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

6.2.1 Omfattning

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

 Optimal läkemedelsterapi för patienten.
 Ökad läkemedelskunskap hos personalen.
6.3

Utökad trygghet för sjuka äldre

6.3.1 Omfattning

För att stärka den nya nära vården måste primärvården bidra till att en ökad
trygghet för de som har störst vårdbehov. I grunduppdraget ingår att en fast
vårdkontakt garanteras för de som har behov och/eller önskemål om detta.
Detta tilläggsuppdrag är en utökning som bland annat innebär att vårdcentralen
organiserar verksamheten så att sjuka äldre och hemsjukvårdens personal
garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos patienten senast
kl 12.00 nästkommande vardag.
Ökad trygghet för sjuka äldre

Mål

6.4
6.4.1

 Ökad trygghet för sjuka äldre.
 Förbättrad kontakt mellan vårdcentralen och hemsjukvårdens
sjuksköterskor.
 Möjlighet till hembesök inom ett dygn vardagar.

Psykologbedömningar av psykiska tillstånd och syndrom
Omfattning

Tilläggsuppdraget visar riktning för framtidens nära vård och möjliggör ytterligare
sätt att vara tillgänglig för invånare med psykisk ohälsa. I syfte att minska
väntetiderna till olika utredningar vill Region Kronobergs stimulera psykologEtt utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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bedömningar inom den nära vården. En psykolog i primärvården kan, utöver
grunduppdraget specificerat i uppdragsbeskrivningen, även genomföra
bedömningar av enligt särskild definition.
Psykologbedömningar av psykiska tillstånd och syndrom

Mål

7

 Korta väntetider till utredningar och bedömningar av psykiska tillstånd och
syndrom
 Minskad psykiska ohälsa

Uppföljning

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

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

Av Region Kronobergs huvudmannaskap följer en skyldighet att fortlöpande
inspektera leverantörens verksamhet, vilket även omfattar Region Kronobergs
revisorer. Vårdcentralen ska medverka vid sådan granskning och ställa material
och dokumentation som erfordras till förfogande.

8

Patientavgifter

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

9

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor – Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter
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10

Tjänster utanför vårdvalets uppdrag

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

11

Information

Marknadsföring och reklam

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

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

Vårdcentralen ska förse Region Kronobergs HSA-katalog med aktuella uppgifter
för publicering på 1177 vårdguiden.se.
Vårdcentralen har möjlighet att själva föra in information om sin vårdcentral på
respektive sida inom webplatsen 1177 vårdguiden. Ansökan om
administratörsbehörighet på 1177 vårdguiden sker via anvisad mejladress.
Behörighet till KKA
Beställa behörighet till Verksamhetskatalog
Verksamhetsinformation

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

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

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

1177 Vårdguiden för information, rådgivning

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

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

12

Val av vårdcentral

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

För nyinflyttade som inte gör ett aktivt val inom en månad sker automatiskt
listning enlighet geografiska automatlistningsområden.
Vårdnadshavare informeras redan på mödrahälsovården om vårdval för nyfödda.
Om vårdnadshavaren inte gör ett aktivt val listas de nyfödda barnen enlighet
geografiska automatlistningsområden.
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1. Ersättning för grunduppdrag
1.1. Vårdersättning
Uppräkning av 2019 års vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK
inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att
förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. Vårdersättningen uppgår därmed till
följande uttryckt i kronor per genomsnittlig listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Vårdersättning 2019

4017 kr

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,5 %)

101 kr

Ej full kompensation befolkningsökning

-30kr

Vårdersättning 2019

4 088 kr

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

Ersättning/år

0 - 12

11 400 kr

13 - 24

1 524 kr

25 - 72

636 kr

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

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

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

Ersättning per listad och år
Avstånd till sjukhus (km)
26-39
40-49
50-59
290 kr
305 kr
320 kr
275 kr
290 kr
305 kr
260 kr
275 kr
290 kr
245 kr
260 kr
275 kr
230 kr
245 kr
260 kr
215 kr
230 kr
245 kr
200 kr
215 kr
230 kr
185 kr
200 kr
215 kr
170 kr
185 kr
200 kr
155 kr
170 kr
185 kr
140 kr
155 kr
170 kr
125 kr
140 kr
155 kr
110 kr
125 kr
140 kr
95 kr
110 kr
125 kr
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335 kr
320 kr
305 kr
290 kr
275 kr
260 kr
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1.4. Ersättning för förebyggande insatser
För arbetet med förebyggande insatser utgår en särskild ersättning med 100 kronor per listad
invånare och år.
1.5. Ersättning för särskilda boenden
Ersättning till vårdcentral som ansvarar för särskilt boende med minst tio platser.
Antal platser på
boendet

Ersättning/år

10 - 30

49 200 kr

31 - 60

84 000 kr

61 -

122 100 kr

Ansvaret för de två enheterna i Växjö kommun med enbart korttidsvård, ersätts i särskild ordning.
1.6. Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten
För deltagande i särskilt definierade uppdrag/utvecklingsarbeten utgår ersättning. Ersättning för
övrigt utvecklingsarbete betalas ut månatligen som en fast del, 2,50 kr per listad. Denna ersättning
kan, beroende på utvecklingen av antalet uppdrag/utvecklingsarbeten 2020, komma att förändras
under året. Ett eventuellt kvarvarande överskott fördelas som en engångsutbetalning per listad.
1.7. Ersättning för kvalitetsmål
Ersättning för uppfyllande av kvalitetsmål 2020 uppgår till 10,3 mnkr.
1.8. Ersättning/avdrag för uppnådd täckningsgrad
Baserat på beräkningar av vårdcentralens täckningsgrad får vårdcentralen ersättning alternativt
avdrag. Den ekonomiska regleringen av en vårdcentrals täckningsgrad baseras på hur stor den
procentuella avvikelsen för vårdcentralens täckningsgrad är i förhållande till den genomsnittliga
täckningsgraden för samtliga vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg.
Avvikelse från Ersättning
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

Avvikelse från Avdrag
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

+1 %

33 kr

-1 %

33 kr

+2 %

66 kr

-2 %

66 kr

+3 %

99 kr

-3 %

99 kr

+4 %

132 kr

-4 %

132 kr

+5 %

165 kr

-5 %

165 kr

+6 %

198 kr

-6 %

198 kr

osv.

osv.

1.9. Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Ersättning för hembesök och hemsjukvårdsbesök utförda av läkare hos egna listade patienter 65 år
och äldre inom ramen för grunduppdraget. Ersättning utgår med 1 150 kr per

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-09-11

Sida 4 av 8

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK2199
Handläggare: Ulrika Danielsson,
Datum: 2019-09-11

hembesök/hemsjukvårdsbesök upp till ett visst tak. Taket för antalet ersatta besök per kalenderår
motsvaras av 50 hembesök/hemsjukvårdsbesök per 100 listade 65 år och äldre.
1.10. Ersättning för extern provtagning
Provtagning som görs inför besök hos vårdgivare utanför vårdvalet, på patienter folkbokförda i
Kronobergs län, ersätts med 120 kr per provtagning.
1.11. Ersättning för fast vårdkontakt för äldre
Vårdcentralen ska utse en fast vårdkontakt för varje listad patient 65 år och äldre som har behov
av det. Ersättningen uppgår till totalt 25,2 mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på
vårdcentralens antal listade invånare 65 år och äldre i förhållande till det totala antalet listade
invånare 65 år och äldre på samtliga vårdcentraler.
1.12. Ersättning för riktade hälsosamtal för 50-åringar
Vårdcentralen ska erbjuda alla sina listade invånare ett hälsosamtal det år de fyller 50 år. För varje
genomfört hälsosamtal utgår en ersättning på 1 000 kronor.
1.13. Ersättning för hälsoundersökning vid definierade psykiska
funktionshinder
Ersättning för hälsoundersökningar av patienter med psykiska funktionshinder uppgår till totalt 1,0
mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på vårdcentralens antal listade invånare.

2. Övriga ersättningar för grunduppdrag
2.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral
En vårdcentral som gett vård till patient folkbokförd i Kronobergs län och listad vid annan
godkänd enhet inom länet, erhåller ersättning.
Besök hos samtliga yrkeskategorier exklusive fysioterapeut/biträde .........640 kr/besök
Fysioterapi ...........................................................................................................510 kr/besök
- Gruppbesök......................................................................................................252 kr/besök
Provtagning .......................................................................................................252 kr/tillfälle
Ovanstående gäller även för vård som getts via videomöte.
2.2. Ersättning för vård till utomlänspatienter
Vård av utomlänspatient ersätts enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen, 2020” (utomlänstaxan).
2.3. Ersättning för vård till asylsökande
Ersättning erhålls för vård, som ingår i Region Kronobergs vårdåtagande, av asylsökande.
Vårdcentralen ersätts med ett schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. Även ett
schablonbelopp för tolk utgår med 500 kr/besök.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2.4. Ersättning för vård till ”tillståndslösa”
Ersättning för vård till gruppen ”tillståndslösa” utgår enligt samma villkor som för asylsökande i
punkten 2.3.
2.5. Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar
Ersättning utgår med schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. För vård till utlandssvenskar
som är bosatta utanför EU/EES eller konventionsland gäller inte detta. Vård till dessa ersätts med
vanlig patientavgift.
2.6. Ersättning för avstämningsmöten
Ersättning för läkarmedverkan vid avstämningsmöten med Försäkringskassan ersätts med 750 kr.
2.7. Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande och
anhöriginvandrare
Hälsoundersökning ersätts med belopp som fastställs av Migrationsverket.

3. Avdrag inom grunduppdrag
3.1. Avdrag för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg
I vårdcentralens kostnadsansvar ingår besök som vårdcentralens listade invånare gör vid andra
vårdcentraler än den valda, jourläkarcentral på primärvårdsnivå och övriga vårdgivare inom den
offentliga primärvården som ej tillhör någon vårdcentral.
Besök hos samtliga yrkeskategorier ...............................640 kr/besök
Exklusive nedanstående:
Fysioterapeut ......................................................................510 kr/besök
- Gruppbesök ....................................................................252 kr/besök
Jourläkarbesök.................................................................1 280 kr/besök
Provtagning .......................................................................252 kr/tillfälle
Ovanstående gäller även för videomöte.
3.2. Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter
Avdrag för vårdcentralens listade invånares besök hos privata fysioterapeuter med offentlig
finansiering.
Enskilt besök ..................................................................................510 kr
Gruppbesök.....................................................................................252 kr
3.3. Avdrag för besök i andra landsting/regioner
Avdrag sker för den vårdkomsumtion som listade patienter, folkbokförda i Kronobergs län, gör på
primärvårdsnivå i andra landsting/regioner. Avdrag görs med fakturerade kostnader.
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3.4. Avdrag för allmänläkemedel
Vårdcentralens kostnadsansvar för läkemedel omfattar de läkemedel som behövs i vårdcentralens
verksamhet, samt för förskrivna allmänläkemedel som vårdcentralens listade invånare,
folkbokförda i Kronobergs län, konsumerar oavsett förskrivare (vid sjukhus, privat specialist eller
förskrivare i annat län).
3.5. Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg
Vårdcentralen har kostnadsansvar för sina listade invånares, folkbokförda i Kronobergs län,
konsumtion av medicinsk service oavsett vilken vårdcentral inom vårdvalet som gjort
beställningen. Vårdcentralen har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts vid
vårdcentralen åt utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar och utländska
patienter.
Fast pris per ACG-viktpoäng

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

ACGviktpoäng/år
X,xx kr *
X,xx kr *

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

Rörligt pris, enligt prislista

Klinisk fysiologi, CLV
Kliniskt kemiska laboratoriet, CLV och LL

100 %

Klinisk Mikrobiologi, CLV
Röntgen, CLV och LL

100 %

100 %
100 %

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

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

4. Ersättning för tilläggsuppdrag
4.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för
patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård samt handledning av
kommunens personal
Ersättning utgår med 1 000 kr per läkemedelsgenomgång.
4.2. Utökad trygghet för sjuka äldre
De vårdcentraler som uppfyller tilläggsuppdragets krav, ersätts med 60 tkr per tertial.
4.3. Psykologbedömningar av psykiska tillstånd och syndrom
De vårdcentraler som uppfyller tilläggsuppdragets krav, ersätts med 60 tkr per tertial.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.4. Möjlighet till kompensation för ytterligare momskostnader
För flertalet av de i detta dokument angivna ersättningarna utgår momskompensation löpande med
2 procent till privata vårdcentraler. I de fall kostnaderna för moms skulle överstiga 2 procent så
finns möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation upp till totalt maximalt 4 procent.
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§ 230

Uppdragsspecifikation 2020 med
Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg primärvård (19RGK219)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga
Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val,
vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och därmed
ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan
invånaren och vårdcentralen.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs krav
enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg,
vilket ska godkännas av regionstyrelsen.
Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2019 till 4 088
kronor, i samband med beslut om budget för 2020. Uppräkning av 2019 års
vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK, inklusive läkemedel.
Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att förväntad
befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.


Sex nyckeltal har tagits bort.



Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader kompenseras
för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera ingår i det nationella
barnvaccinationsprogrammet.



De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om momskompensation är
maximalt 4 procent.



För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de sjuka äldre med
störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som innebär att sjuka äldre och
hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive
hembesök hos patienten senast kl 12.00 nästkommande vardag.



I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke om psykiska
syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera psykologutredningar i
primärvården.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
--Inför regionstyrelsens sammanträde den 17 september kommer bilagan Ekonomisk
reglering att revideras.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga
Ekonomisk reglering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård
 Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2020
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 194

Uppdragsspecifikation 2020 med
Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg primärvård (19RGK219)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga
Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val,
vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och därmed
ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan
invånaren och vårdcentralen.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs krav
enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg,
vilket ska godkännas av regionstyrelsen.
Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2019 till 4 088
kronor, i samband med beslut om budget för 2020. Uppräkning av 2019 års
vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år 2020 enligt LPIK, inklusive läkemedel.
Vidare har vårdersättningen reducerats med 30 kr med anledning av att förväntad
befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.


Sex nyckeltal har tagits bort.



Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader kompenseras
för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera ingår i det nationella
barnvaccinationsprogrammet.



De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om momskompensation är
maximalt 4 procent.



För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de sjuka äldre med
störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som innebär att sjuka äldre och
hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive
hembesök hos patienten senast kl. 12.00 nästkommande vardag.



I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke om psykiska
syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera psykologutredningar i
primärvården.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020, med bilaga
Ekonomisk reglering.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande tilläggsyrkanden:
"-Under avsnitt 4.8 Jourverksamhet 4.8.1 Omfattning lägga till ”samt övrig
personal” efter ordet läkare i meningen ”Vårdcentralerna ska bemanna
jourläkarcentral (JLC) med läkare samt delta i beredskap enligt centralt upprättad
plan i proportion till antal invånare som valt vårdcentralen.
-Under avsnitt 7 Uppföljning lägga till uppdrag om att samtliga vårdcentraler
verksamma i Region Kronoberg ska redovisa siffror för bemanning, inkl.
mottagande av praktikanter."
- Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
- Ordföranden föreslår att regionstyrelsen ska avslå Henrietta Serrates (S) med fleras
första tilläggsyrkande.
- Ida Eriksson (M) föreslår att regionstyrelsen ska avslå Henrietta Serrates (S) med
fleras andra tilläggsyrkande.
Beslutsgång

- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S) med
fleras första tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla Henrietta Serrates (S) med fleras första tilläggsyrkande röstar nej,
den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Sex röstar nej och nio röstar ja. Det innebär
att regionstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)

X
X
X
X
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Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Lovisa Alm (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S) med
fleras andra tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla Henrietta Serrates (S) med fleras andra tilläggsyrkande röstar nej,
den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Fem röstar nej, nio röstar ja och en ledamot
är frånvarande. Det innebär att regionstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Lovisa Alm (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

Avstår Frånvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

5

1
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 Förslag till beslut - Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård
 Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2020
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020_190910
 §230 RSAU Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård

Paragrafen är justerad

Åtgärder för en långsiktigt
hållbar utveckling – extra
åtgärder 2019 och
åtgärdsplan 2020

13
19RGK1444

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-09-06

Regionfullmäktige

Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – extra
åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020,
samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden,
regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder
2019, samt åtgärdsplan 2020.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna åtgärder
motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.
För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt
balanskravsresultat på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett
nollresultat för 2019, vilket är 84 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen var
exklusive antaganden om tillkommande del av statsbidrag som inte tagits upp
tidigare.
Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling av
delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen
och resultaten per 31 mars 2019. Regionstyrelsens ordförande fick därför
uppdraget att till regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan för
det förväntade underskottet i regionens budget 2019.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en försämring
av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och uppgår per juli till –
138 mnkr. Region Kronoberg balanskravsresultat per juli var – 12 mnkr, vilket är
57 mnkr sämre än budget.
Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås regionfullmäktige
godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och kulturnämnden att genomföra åtgärdsplanerna.
Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Åtgärder för en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling – extra
åtgärder 2019, samt åtgärdsplan för 2020.
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Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomienheten
Datum: 2019-08-29

Åtgärder för en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling –
extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020
Ärende
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna åtgärder
motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.
För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt
balanskravsresultat på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett
nollresultat för 2019, vilket är 84 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen var
exklusive antaganden om tillkommande del av statsbidrag som inte tagits upp
tidigare.
Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling av
delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen
och resultaten per 31 mars 2019. Regionstyrelsens ordförande fick därför
uppdraget uppdraget att till regionfullmäktige i september återkomma med en
åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en försämring
av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och uppgår per juli till
– 138 mnkr. Region Kronoberg balanskravsresultat per juli var – 12 mnkr, vilket
är 57 mnkr sämre än budget.
Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås regionfullmäktige besluta
att godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och kulturnämnden.att genonomföra åtgärdsplanerna.
Genomförande
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling, krävs både kort- och långsiktiga
åtgärder. Verksamheterna inom hälso- och sjukvården genomför olika åtgärder i
enlighet med av nämnden fastställd åtgärdsplan för att minska
kostnadsutvecklingen. I det korta perspektivet får åtgärderna dock inte tillräcklig
effekt under 2019 och 2020, och det krävs därför extra åtgärder.
Med anledning av regionfullmäktiges uppdrag har regiondirektören berett förslag
till extra åtgärder på kort sikt. Utvecklingsarbete pågår för en hållbar ekonomisk
utveckling längre sikt.
Under 2019 och 2020 krävs ännu tydligare styrning och stram hushållning av
tillgängliga resurser. Region Kronoberg ska prioritera åtgärder som antingen frigör
tid eller sänker kostnader. Nedan redogörs för förslag till extra åtgärder som
regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden och regional utvecklingsnämnd att genomföra. Regionstyrelsen ska
genom sin uppsiktsplikt följa upp vid varje sammanträde att nämnderna genomför
uppdraget enligt regionfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomienheten
Datum: 2019-08-29

Nedan beskrivna ekonomiska effekter utgår från preliminär prognos per augusti
över kostnader för 2019 och 2020. Effekten bedöms alltså utifrån detta
kostnadsläge.
Plan för extra åtgärder under 2019

För att bromsa kostnadsutvecklingen, föreslås nedan extra åtgärder under 2019.
Förslag på åtgärd

Besparing

Ansvarig nämnd

Anställningsprövning av
vakanta administrativa
tjänster
(beslut av regiondirektör)

1 mnkr

Regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och
kulturnämnden.

Inköpsstopp för
förbrukningsinventarier
och material
(gäller ej medicinskt
material, eller till
patientändamål)

2 mnkr

Regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och
kulturnämnden.

Särskild prövning av
konsultkostnader
(beslut av förvaltningsdirektör och VO-chef)

1 mnkr

Regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och
kulturnämnden.

Genomförande av
plan för utfasning av
hyrpersonal

5 mnkr

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Minskad medicinsk
4 mnkr
service (provtagning och
undersökningar), team för
att bedöma ej nödvändiga
provtagningar

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Flytt av LRV-patienter
4,6 mnkr
från rättspsyk till psykiatri
(andra patienter till
rättspsyk)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Minskad kostnad för
vårdgaranti (bl a
operationsprocessen)

2,7 mnkr

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Summa:

20 mnkr

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomienheten
Datum: 2019-08-29

Extra åtgärder under 2020

Förslag på åtgärd

Besparing

Ansvarig nämnd

Anställningsprövning av
vakanta administrativa
tjänster
(beslut av regiondirektö)

5 mnkr

Regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och
kulturnämnden.

Inköpsbegränsning för
8 mnkr
förbrukningsinventarier och
material
(gäller ej medicinskt material,
eller för patientändamål)

Regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och
kulturnämnden.

Särskild prövning av
konsultkostnader
(beslut förvaltningsdirektör
och VO-chef)

2 mnkr

Regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och
kulturnämnden.

Genomförande av plan för
utfasning av hyrpersonal

20 mnkr

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Minskad medicinsk service
10 mnkr
(provtagning och
undersökningar), team för att
bedöma ej nödvändiga
provtagningar

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Flytt av LRV-patienter från
11 mnkr
rättspsyk till psykiatri
(andra patienter till rättspsyk)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Minskad kostnad för
vårdgaranti (bl a
operationsprocessen)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

10 mnkr

Minskade kostnader för
0,7 mnkr
förtroendemannaorganisation

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomienheten
Datum: 2019-08-29

Summa:

66 mnkr

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
De ekonomiska effekterna av förslaget på extra åtgärder väntas ge 20 mnkr i
förbättrat resultat 2019, och tillsammans med tillkomande statsbidrag på 60 mnkr,
är en preliminär bedömning att det ekonomiska resultatet för Region Kronoberg
blir + 30 mnkr. Regionfullmäktiges budgetmål på + 84 mnkr förväntas därmed
inte uppnås.

Utfall juli

Prel
prognos
aug

-100

-138

-198

Trafiknämnd

0

4

0

0

Regional utvecklingsnämnd

0

5

2

2

Kulturnämnd

0

0

0

0

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

0

0

0

0

Vårdval och tandvårdsstöd

-2

3

1

Regionstyrelsen

75

80

80

Prognos
mars

Resultat per nämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Verksamhetens nettokostnad

Nettoeffekt
tillk.
statsbidrag
60

Extra
åtgärder

Prognos
aug inkl
åtgärder

18

-120

1
82

20

-35

-27

-47

-115

Skatteintäkter

-19

-11

-2

-2

Statsbidrag

-34

-18

-34

-34

-79

-76

-151

-71

-5

126

17

17

-84

50

-134

-54

Verksamhetens resultat
Finansnetto
Redovisat resultat
Orealiserad vinst/förlust värdepapper

-115

Övriga balanskravsjusteringar
-84

Budget
Balanskravsresultat
Prognos regionstyrelsen
Sjukskrivningsmiljarden och rehabgarantin
Professionsmiljarden
Karriärtrappan
Div överskott anslag regiongemensamt och
regionstab
FoUU
Summa:

0

8

Budgetavvikelse

-57

60

2

0
-134

-54

84

45

84

84

0

-12

-50

30

Kommentar
26 Ramfinansiering 2019, då bidraget skulle upphöra
19 Ramfinansiering 2019, då bidraget skulle upphöra
15 Anslaget flyttat från HSN till RS enligt RF budgetbeslut 2019
15
5
80

Ytterligare åtgärder krävs 2020 och kommande år för att klara regionfullmäktiges
ekonomiska mål. Utöver ovan beskrivna åtgärder, utreds ytterligare
effektiviseringsåtgärder inom områdena:







Material, tjänster och läkemedel
Vård (produktion)
Chef, medarbetare
Administration
Digitalisering
Avgifter

Beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomienheten
Datum: 2019-08-29

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
1. Godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra

åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnd och kulturnämnden att genonomföra extra åtgärder
2019 och åtgärdsplan 2020.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

§ 228

Åtgärder för en långsiktigt hållbar
utveckling – extra åtgärder 2019 och
åtgärdsplan 2020 (19RGK1444)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt
uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala
utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt
åtgärdsplan 2020.

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S) och Magnus Carlberg (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna åtgärder
motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.
För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt balanskravsresultat
på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett nollresultat för 2019, vilket är 84
mnkr sämre än budget. Helårsprognosen var exklusive antaganden om tillkommande del
av statsbidrag som inte tagits upp tidigare.
Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling av
delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte
kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars
2019. Regionstyrelsens ordförande fick därför uppdraget att till regionfullmäktige i
september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens
budget 2019.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en försämring av
hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och uppgår per juli till – 138 mnkr.
Region Kronoberg balanskravsresultat per juli var – 12 mnkr, vilket är 57 mnkr sämre
än budget.
Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås regionfullmäktige godkänna
plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen,
hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnd och
kulturnämnden att genomföra åtgärdsplanerna.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt
uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala
utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt
åtgärdsplan 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Åtgärder för en långsiktig hållbar utveckling 2019 och 2020
 Åtgärder för en hållbar långsiktig ekonomisk utveckling
 § 74 RF Region Kronobergs delårsrapport mars 2019

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 192

Åtgärder för en långsiktigt hållbar
utveckling – extra åtgärder 2019 och
åtgärdsplan 2020 (19RGK1444)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt
uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala
utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt
åtgärdsplan 2020.
2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kronobergs budgetmål om + 84 miljoner
kronor 2019 inte uppnås.
3. Resultat och konsekvens av extra ekonomiska åtgärder ska redovisas i samband med
månadssammandragen på regionstyrelsens sammanträden samt i Region Kronobergs
delårsrapporter.
Reservationer

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg (S) och
Lovisa Alm (S) reserverar sig mot första beslutspunkten med följande motivering:
"Socialdemokraterna avstår från att besluta om att godkänna plan för extra
åtgärder 2019 och 2020 med anledning av att det är budgeten från moderaterna,
kristdemokraterna, liberalerna och centerpartiet som styr 2019 och 2020.
Socialdemokraterna anser att Region Kronobergs pengar ska gå till vår egen
verksamhet och våra medarbetare - inte till hyrbolag och privata vinster. Flera av
de föreslagna åtgärderna är bra och ligger helt i linje med vad organisationen kan
förväntas göra regelbundet. Socialdemokraterna tror dock att mer pengar kan
sparas exempelvis på konsultkostnader. Detta genom att använda den kompetens
som redan finns inom organisationen. Vi vill se att oberoendet av hyrpersonal
uppnås under 2020. Det är dags att sätta ner foten och säga stopp för användning
av hyrpersonal. Under flera år har vi sett hur kostnaderna för vårdval ökat stadigt.
2020 vill vi att Vårdval hud och Vårdval BUP avskaffas samt att kostnad och
ersättningsmodell för Vårdval primärvård granskas och utvärderas."
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 4 april § 48/19 att godkänna åtgärder
motsvarade 89 mnkr för ekonomi i balans 2019.
För första kvartalet 2019 redovisade Region Kronoberg ett negativt balanskravsresultat
på -3 mnkr. Helårsprognosen per mars pekade på ett nollresultat för 2019, vilket är 84

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

mnkr sämre än budget. Helårsprognosen var exklusive antaganden om tillkommande del
av statsbidrag som inte tagits upp tidigare.
Regionfullmäktige beslöt den 29 maj § 74/19 i samband med behandling av
delårsrapport mars, att notera att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte
kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars
2019. Regionstyrelsens ordförande fick därför uppdraget att till regionfullmäktige i
september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens
budget 2019.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019 redovisades en försämring av
hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat och uppgår per juli till – 138 mnkr.
Region Kronoberg balanskravsresultat per juli var – 12 mnkr, vilket är 57 mnkr sämre
än budget.
Med anledning av den ekonomiska utvecklingen föreslås regionfullmäktige godkänna
plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen,
hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnd och
kulturnämnden att genomföra åtgärdsplanerna.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt
uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala
utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt
åtgärdsplan 2020.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Magnus Carlberg (S) och Eva-Britt Svensson
(V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande tilläggsyrkanden:
"- Regionfullmäktige ska ta ställning till om man kan godkänna att Region
Kronobergs budgetmål om + 84 miljoner kronor 2019 inte uppnås.
- Resultat och konsekvens av extra ekonomiska åtgärder ska redovisas i samband
med månadssammandragen på regionstyrelsens sammanträden samt i Region
Kronobergs delårsrapporter."
- Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Golnoush Lundén (C) föreslår att
regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång

- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S) med
fleras första tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S) med
fleras andra tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Åtgärder för en långsiktig hållbar utveckling 2019 och 2020
Åtgärder för en hållbar långsiktig ekonomisk utveckling
§ 74 RF Region Kronobergs delårsrapport mars 2019
§228 RSAU Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – extra åtgärder 2019 och
åtgärdsplan 2020

Paragrafen är justerad

Ombyggnation av
rättspsykiatrisk
vårdavdelning i hus M58,
Sigfridsområdet

14
19RGK1506

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK1506
Handläggare: Rickard Svensson,
Datum: 2019-08-28

Regionfullmäktige

Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i hus
M58, Sigfridsområdet

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att anslå:
1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader,
5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och provisoriska
lokaler.
6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.

Sammanfattning
Den rättspsykiatriska vårdavdelning som idag finns i hus M 58 på Sigfridsområdet
är i stort behov av renovering och säkerhetshöjande åtgärder. Den föreslagna
ombyggnationen ska leda till att lokalerna säkerhetsklassas till säkerhetsnivå 3
(SOSFS 2006:9). Förutom det byggs avdelningen om för en utökning med sex nya
vårdplatser. Utegårdar görs i anslutning till vårdplatserna. Samtliga vårdrum förses
med eget hygienutrymme. Läkemedelsrum, expeditioner och personalens
omklädningsrum renoveras. Investeringen innefattar även ny inredning och nya
ytskikt där nivån på säkerhetsstandard är under utredning.
Ombyggnationen leder till en generell uppklassning av byggnaden gällande
brandsäkerhet och vårdsäkerhet. Nya säkerhetssystem för brand, passagekontroll,
överfallslarm och kameraövervakning installeras. Installationer såsom el, belysning,
vatten och avlopp samt ventilation byts ut. Fjärrkyla ansluts samt nya utegårdar
och balkonger byggs. Under ombyggnationstiden kommer vårdavdelningen att
tillfälligt vistas i hus 1, Sigfridsområdet
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BESLUTSUNDERLAG

2019-08-22
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Jessika Andersen

Underlag till beslut gällande ombyggnad av
rättspsykiatrisk vårdavdelningen i hus M58,
Sigfridsområdet samt beslut om tillfällig
lokallösning under byggtiden
Bakgrund

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är södra sjukvårdsregionens
specialistklinik. Vården fokuseras mot patienter som är i behov av
högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i Södra Sverige. Kliniken består av 11
heldygnsvårdavdelningar med 128 disponibla vårdplatser samt en särskild
öppenvårdsenhet.
Kliniken uppbär alla tre säkerhetsnivåerna enligt SOSFS 2006:9 (nivå 1, 2 och 3).
Upptagningsområdet är nationellt för patienter som av olika skäl kräver högre
säkerhet och i behov av vård vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Det är
stor efterfrågan av vårdplatser på kliniken och de senaste fyra åren har kliniken
nekat till 380 vårdplatsförfrågningar på grund av platsbrist.
Det finns även en väl uppbyggd verksamhetsnära forsknings- och
utvecklingsenhet som utgör motor för en del av södra regionens forskning
gällande rättspsykiatri. Forsknings- och utvecklingsenhet bidrar ständigt till
kreativ samverkan och kunskapsspridning.
Ombyggnadsprojektet
Vårdavdelning som idag finns i hus M 58 på Sigfridsområdet är i stort behov av
renovering och säkerhetshöjande åtgärder. Patienterna som vårdas på avdelningen
är på väg till en utslussningsfas för eftervård.
Den tänkta ombyggnaden ska leda till att lokalerna säkerhetsklassas till
säkerhetsnivå 3 (SOSFS 2006:9) vilket inspektionen för vård och omsorg (IVO)
påpekat vid tillsyn. Detta innebär att förstärkningar måste göras gällande larm,
kameror, fönsterspärrar m.m. Den tänkta ombyggnaden ska också installera
sprinkler i hela vårdbyggnaden.
Vårdavdelningen byggs om för en utökning med 6 nya vårdplatser då det är stor
efterfrågan på rättspsykiatrisk vård. Vårdavdelningen förändras också på så sätt att
sviktande patienter kan vårdas på den nyrenoverade avdelningen vid behov. Idag
måste sviktande patienter som annars genomgår rehabilitering utanför kliniken
läggas in på högre säkerhetsnivå än vad behovet är. Detta är ett onödigt omtag i
vårdprocessen som riskerar att förlänga vårdtiden. Den avgränsande sviktenheten
som skapas efter ombyggnaden förses med utegård i anslutning till vårdplatserna.
Samtliga vårdrum förses med eget hygienutrymme. Under ombyggnaden kommer
även läkemedelsrum samt expeditioner åtgärdas då de måste placeras och
utformas utefter verksamhetens behov av närhet till patienterna. Personalens

722f8ddc-25c0-44f1-952ac70439647920.docx
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omklädningsrum renoveras för att förbättra arbetsmiljön och minska
smittspridning.
Byggnaden renoveras genomgripande med ny inredning och nya ytskikt. Generell
uppklassning av byggnaden gällande brandsäkerhet och vårdsäkerhet.
Installationer såsom el, belysning, vatten och avlopp samt ventilation byts ut.
Fjärrkyla ansluts samt nya utegårdar och balkonger byggs. Nya säkerhetssystem
för brand, passagekontroll, överfallslarm och kameraövervakning installeras.
Byggnadsbeskrivning
Ytor

Ombyggnationen omfattar hela byggnaden, det vill säga källarplan, bottenplan
och våning 1. Totalt 2170 kvadratmeter bruttoarea berörs av ombyggnaden. Cirka
500 kvadratmeter mark berörs.
Sektioner

Exteriör
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Planritningar

Mark

Det skapas utegårdar som möjliggör odling och fysisk aktivitet i anslutning till
vårdrum.
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Energi och Miljö

Nya moderna installationer i byggnaden medför en minskad energiförbrukning.
Anslutning av byggnaden till fjärrkyla medför en minskad miljöbelastning.
Tillfällig lösning av vårdavdelningen under byggnationen

Eftersom vuxenpsykiatriska kliniken kommer flytta hela sin verksamhet till en
nybyggnation inom Sigfridsområdet i början av mars år 2020 föreslås att aktuell
vårdavdelning som nu finns i hus M 58 flyttas till den tidigare akutpsykiatriska
vårdavdelningen i hus 1 på Sigfridsområdet. Verksamhetens bedömning är att de
lokalerna är utformade så att full verksamhet kan bedrivas under hela
ombyggnationen av M 58 och att endast någon mindre justering av de tillfälliga
lokalerna behöver göras. Den tillfälliga vårdavdelningen beräknas användas under
cirka 1 års tid. Under denna tid kommer det finnas ett behov av att utöka
personaltätheten på grund av avståndet till kliniken i exempelvis larmsituationer.
Preliminär tidplan
Investeringsbeslut i RS

September 2019

Projektering och upphandling

Oktober 2019 – april 2020

Anpassning provisoriska lokaler hus 1

April 2020

Flytt från hus M58 till Hus 1

Maj 2020

Ombyggnad hus M58

Juni 2020 – maj 2021

Inflyttning

Juni 2021

Bedömning av kostnader
Investering
Nedan angivna belopp är baserade på 2019 års kostnadsnivå.
Byggnad och mark

Kostnadskalkyl för byggnadsinvesteringar är beräknad till 35 miljoner kronor. I
kostnadskalkylen ingår indexuppräkning på 2 % samt reserverade belopp för
oförutsedda kostnader med 10 % för konsult- och entreprenadkostnader.
Säkerhetsinstallationer och utvändig mark ingår i byggnadsinvesteringen.
Utrustning

Säkerhetsklassningen för möbler och andra inventarier vid ombyggnad av
rättspsykiatrisk vårdavdelningen i hus M58 är hög säkerhetsstandard, vilket skiljer
sig från den ordinarie standarden för vårdmiljöer. Utrustningsinvesteringen enligt
den högre säkerhetsklassningen beräknas uppgå till 2,8 miljoner kronor.
Konst

Konstnärlig utsmyckning tillkommer med ca 0,35 miljoner kronor.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
Driftkostnadsförändring

Engångskostnader för flytt och anpassning av provisorier beräknas uppgå till 0,5
miljoner kronor. Under provisorietiden tillkommer ett utökat behov av personella
resurser.
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Årliga driftkostnader för serviceavtal av tillkommande säkerhetsutrustning
beräknas uppgå till 0,1 miljoner kronor.
Sammanställning av investering
Byggnad och mark
35 miljoner kronor
Utrustning

2,8 miljoner kronor

Konst

0,35 miljoner kronor

Summa investering

38,1 miljoner kronor

Sammanställning av driftkostnader
Avskrivningar, exklusive 2,0 miljoner kronor
intern ränta
Årliga driftkostnader för
serviceavtal

0,1 miljoner kronor

Summa årliga
driftkostnader

2,1 miljoner kronor

Summa drift för flytt
och provisoriska
lokaler år 2020

0,5 miljoner kronor

Finansiering

Rättspsykiatriska regionkliniken har inte en traditionell anslagsfinansiering utan
erhåller istället ersättning utifrån prestation. Enligt gällande beslut om
ekonomistyrningsprinciper (RF 2016 § 144 16 RK1160) ska ej anslagsfinansierade
verksamhet ansvara för att finansiera tillkommande kostnader. Investeringen
överstiger kalkylerad kostnad i investeringsplanen för rättspsykiatrin, men ryms
totalt i beslutat investeringsram.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

§ 212

Ombyggnation av rättspsykiatrisk
vårdavdelning i hus M58, Sigfridsområdet
(19RGK1506)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att anslå:
1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader.
5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och provisoriska lokaler.
6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.
Sammanfattning

Den rättspsykiatriska vårdavdelning som idag finns i hus M 58 på Sigfridsområdet är i
stort behov av renovering och säkerhetshöjande åtgärder. Den föreslagna
ombyggnationen ska leda till att lokalerna säkerhetsklassas till säkerhetsnivå 3 (SOSFS
2006:9). Förutom det byggs avdelningen om för en utökning med sex nya vårdplatser.
Utegårdar görs i anslutning till vårdplatserna. Samtliga vårdrum förses med eget
hygienutrymme. Läkemedelsrum, expeditioner och personalens omklädningsrum
renoveras. Investeringen innefattar även ny inredning och nya ytskikt där nivån på
säkerhetsstandard är under utredning.
Ombyggnationen leder till en generell uppklassning av byggnaden gällande
brandsäkerhet och vårdsäkerhet. Nya säkerhetssystem för brand, passagekontroll,
överfallslarm och kameraövervakning installeras. Installationer såsom el, belysning,
vatten och avlopp samt ventilation byts ut. Fjärrkyla ansluts samt nya utegårdar och
balkonger byggs. Under ombyggnationstiden kommer vårdavdelningen att tillfälligt
vistas i hus 1, Sigfridsområdet
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att anslå:

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader.
5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och provisoriska lokaler.
6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i hus M58,
Sigfridsområdet
 Beslutsunderlag renovering rättspsykiatriskt vårdavdelning

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 198

Ombyggnation av rättspsykiatrisk
vårdavdelning i hus M58, Sigfridsområdet
(19RGK1506)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att anslå:
1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader.
5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och provisoriska lokaler.
6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.
Sammanfattning

Den rättspsykiatriska vårdavdelning som idag finns i hus M 58 på Sigfridsområdet är i
stort behov av renovering och säkerhetshöjande åtgärder. Den föreslagna
ombyggnationen ska leda till att lokalerna säkerhetsklassas till säkerhetsnivå 3 (SOSFS
2006:9). Förutom det byggs avdelningen om för en utökning med sex nya vårdplatser.
Utegårdar görs i anslutning till vårdplatserna. Samtliga vårdrum förses med eget
hygienutrymme. Läkemedelsrum, expeditioner och personalens omklädningsrum
renoveras. Investeringen innefattar även ny inredning och nya ytskikt där nivån på
säkerhetsstandard är under utredning.
Ombyggnationen leder till en generell uppklassning av byggnaden gällande
brandsäkerhet och vårdsäkerhet. Nya säkerhetssystem för brand, passagekontroll,
överfallslarm och kameraövervakning installeras. Installationer såsom el, belysning,
vatten och avlopp samt ventilation byts ut. Fjärrkyla ansluts samt nya utegårdar och
balkonger byggs. Under ombyggnationstiden kommer vårdavdelningen att tillfälligt
vistas i hus 1, Sigfridsområdet
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att anslå:

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader.
5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och provisoriska lokaler.
6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i hus M58,
Sigfridsområdet
 Beslutsunderlag renovering rättspsykiatriskt vårdavdelning
 §212 RSAU Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i hus M58,
Sigfridsområdet

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Förbättra
möjligheterna att anställa
fler människor med
funktionsnedsättning
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19RGK539

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK539
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-03

Regionfullmäktige

Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning
Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias Sjöberg
(V) och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
intensifierar sitt arbete med att göra det möjligt för organisationen att anställa fler
människor med funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen
av ett pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram.
Hållbarhetsprogrammet ska visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala
målen i Agenda 2030 och vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi
som organisation bidrar till målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna
Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning
föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Svar på motion
Region Kronoberg strävar som en attraktiv arbetsgivare efter mångfald på
arbetsplatserna och en arbetsmiljö fri från diskriminering.
Olika former av arbete och insatser pågår inom området alla människors lika
värde, mångfald och inkludering. Några exempel på detta är:




ett utbildningsmaterial om diskriminering som tagits fram under 2018 som
en del i arbetet med värdegrunden ”Respekt för människan”. Målet är att
alla medarbetare ska gå igenom utbildningen för att skaffa sig en god
kunskap om diskrimineringsgrunderna.
under våren 2019 har riktlinjen och rutinen för kränkande särbehandling
reviderats och förtydligats. Då dessa är fastställda kommer en fördjupad
utbildning i diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier tas
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK539
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-03





fram med utgångspunkt i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen med
chefer och HR som målgrupp.
Regions Kronobergs arbete med rekrytering är en annan viktigt del i att
skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Den gängse
hanteringen är att alla lediga tjänster annonseras ut och då blir tillgängliga
för alla att söka. När det gäller framför allt chefsbefattningar tillsätts de
genom en kompetensbaserad rekryteringsmetod. Kompetensbaserad
rekrytering minskar risken att diskriminera sökanden genom att de
kompetenser som är identifierade i behovsanalysen och formulerade i
kravprofilen är vägledande i alla steg genom rekryteringsprocessen. Nästa
steg är att på sikt införa kompetensbaserad rekrytering vid samtliga
rekryteringar som görs för att ytterligare kvalitetssäkra rekryteringsarbetet
ur bland annat ett mångfaldsperspektiv.
Region Kronoberg har idag medarbetare med funktionsnedsättning
anställda, både på ordinarie tjänster och i anpassade anställningar, bland
annat inom sjukhusvård och administration. Antal och utveckling går
dock inte att följa eftersom funktionsnedsättning inte registreras.

Region Kronoberg är i slutfasen i arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram
som ska antas av regionfullmäktige i juni 2019. Hållbarhetsprogrammet ska visa
hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår
vision Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till
målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg. Programmet ska ge en
samlad beskrivning av Region Kronobergs arbete mot nationella och regionala
mål inom hållbarhet. Programmet är uppdelat på fyra fokusområden; God
livsmiljö och hälsa, Hållbar organisation och arbetssätt, Klimatanpassning och
minskad klimatpåverkan samt Hållbar konsumtion och produktion. Förslag till
mål i hållbarhetsprogrammet har tagits fram och är nu under politisk beredning.
Ett förslag är att arbetet med att skapa förutsättningar för att tillvarata kompetens
hos personer med funktionsnedsättning integreras i hållbarhetsprogrammet under
fokusområdet hållbar organisation och arbetssätt. I hållbarhetsprogrammet
föreslås ett delmål under det övergripande målet ”Vår organisation ska vara jämlik
och jämställd” i form av ”Vi ska arbeta för ökad mångfald på våra arbetsplatser”.
Inom ramen för detta delmål kan insatser för att förbättra möjligheten till arbete
för personer med funktionsnedsättning inrymmas.
Under fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion finns ytterligare ett mål
som har bäring på mångfaldsfrågan. Under det övergripande målet ”Vi ska stärka
den sociala hållbarheten och minska hälso- och miljöpåverkan genom våra
upphandlingar” finns ett delmål som innebär att Region Kronoberg under
programperioden ska arbeta aktivt med sociala innovationer och sociala klausuler i
upphandling. Till hållbarhetsprogrammet kommer även en årlig
genomförandeplan att tas fram där insatser kopplat till målen prioriteras.
Region Kronoberg delar motionens intentioner och kommer att arbeta med
uppdraget framöver inom ramen för hållbarhetsprogrammet.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK539
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-06-03

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om kommande insatser och åtgärder inom ramen för delmålet ”Vi ska arbeta för
ökad mångfald på våra arbetsplatser” genererar några tillkommande kostnader
kommer dessa att hanteras i sedvanlig budgetprocess.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Caroline Gabrielsson Palmqvist
HR-direktör

Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
§ 37 Regionstyrelsens personalutskott
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 174

Svar på motion – Förbättra möjligheterna
att anställa fler människor med
funktionsnedsättning (19RGK539)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias Sjöberg (V)
och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg intensifierar
sitt arbete med att göra det möjligt för organisationen att anställa fler människor med
funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen av ett
pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska
visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till målen i vår
regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning
föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
 §37 RSPU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
 Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning
 §203 RSAU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor
med funktionsnedsättning

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 203

Svar på motion – Förbättra möjligheterna
att anställa fler människor med
funktionsnedsättning (19RGK539)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias Sjöberg (V)
och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg intensifierar
sitt arbete med att göra det möjligt för organisationen att anställa fler människor med
funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen av ett
pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska
visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till målen i vår
regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning
föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
 Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning
 §37 RSPU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens personalutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 37

Svar på motion – Förbättra möjligheterna
att anställa fler människor med
funktionsnedsättning (19RGK539)
Beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson, Janna Tisjö, Fredrik Jakobsson, Matthias Sjöberg och Kerstin
Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg intensifierar sitt arbete med
att göra det möjligt för organisationen att anställa fler människor med
funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen av ett
pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ska
visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala målen i Agenda 2030 och vår vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi som organisation bidrar till målen i vår
regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med funktionsnedsättning
föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Yrkanden

Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsens personalutskott bifaller ordförandes förslag till
beslut och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
 Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Inför
möjlighet att ge blod på
betald arbetstid för alla
medarbetare i Region
Kronoberg
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19RGK572

Svar på motion
Diarienr: 19RGK572
Handläggare: Joel Ekfeldt, HR-avdelningen
Datum: 2019-06-03

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.

Sammanfattning
Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet1. Att få lämna blod
på betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt
och underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla
medarbetare. Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra
arbetsgivare i länet att fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler
Kronobergare att ge blod på arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i
uppdrag att ta fram en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på
arbetstid.
Svar på motion
Fakta om blodgivning i Kronobergs län

I Kronobergs län sker blodgivning på de två blodcentralerna som är lokaliserade
på lasarettet i Växjö och i Ljungby. Tidsåtgången för blodtappning är cirka 30
minuter, exklusive eventuell väntetid. För män sker blodtappning högst 4 ggr/år
och för kvinnor högst 3 ggr/år.

1

Rapporten Blodverksamheten i Sverige 2017.
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Svar på motion
Diarienr: 19RGK572
Handläggare: Joel Ekfeldt, HR-avdelningen
Datum: 2019-06-03

2018 var det 5 911 registrerade blodgivare i Kronoberg, varav 3 550 gav blod
minst en gång under året. Invånarantalet i Kronobergs län var vid årsskiftet 199
886 personer vilket medför att knappt tre procent var registrerade som blodgivare
och endast 1,78 procent lämnade blod under året.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Inom vissa
verksamheter har medarbetare möjlighet till blodgivning på betald arbetstid efter
beviljande av närmsta chef och under förutsättning att verksamhetens behov
tillåter det.
Möjligheten att bevilja medarbetare en kortare frånvaro under arbetstid varierar
utifrån de enskilda verksamheternas krav, förutsättningar och de svårigheter med
bemanningen som kan uppstå till följd av frånvaron. Förutsättningarna för att ge
möjlighet att lämna blod under betald arbetstid ser därför olika ut beroende på
inom vilken verksamhet medarbetaren arbetar. Likaså kan även restiden för
medarbetare som har sin arbetsplats utanför Växjö och Ljungby påverka
möjligheten att lämna blod under arbetstid.
Svar på motionen

En tydlighet om hur arbetsgivaren ställer sig till blodgivning på arbetstid skulle
underlätta för verksamheterna då de ställs inför ett beslut att bevilja eller inte
bevilja ledighet. Därför vore det lämpligt med en enkel och regionövergripande
enhetlig rutin som möjliggör för medarbetarna att ge blod på betald arbetstid med
en angiven maxgräns och om verksamheten så medger.
Regionfullmäktige föreslås bifalla motionen samt ge regionstyrelsen i uppdrag att
utforma riktlinjer för möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i
Region Kronoberg.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Motionens förslag bedöms inte leda till ytterligare kostnader under förutsättning
att verksamheterna inte behöver täcka upp bemanningen med extra personal under
tiden en medarbetare lämnar blod under arbetstid.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Caroline Palmqvist Gabrielsson
HR-direktör

Motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
§ 38 Regionstyrelsens personalutskott
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 175

Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet. Att få lämna blod på
betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt och
underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla medarbetare.
Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att
fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge blod på
arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram
en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Yrkanden

- Robert Fredriksson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
ändringsförslag:
"Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen."

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskott förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller Robert Fredrikssons (SD)
ändringsförslag eller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att
regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
 Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg
 §38 RSPU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
 §204 RSAU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 204

Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet. Att få lämna blod på
betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt och
underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla medarbetare.
Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att
fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge blod på
arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram
en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att
ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

 Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg
 §38 RSPU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens personalutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

§ 38

Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)
Beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg inför möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet. Att få lämna blod på
betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt och
underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla medarbetare.
Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra arbetsgivare i länet att
fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler Kronobergare att ge blod på
arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid. Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i uppdrag att ta fram
en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på arbetstid.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsens personalutskott bifaller ordförandes förslag till
beslut och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

 Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens personalutskott
Mötesdatum: 2019-05-28

 Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg

Paragrafen är justerad

Svar på motion om
primärvården
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19RGK691

Svar på motion
Diarienr: 19RGK691
Handläggare: Elin Lindskog
Datum: 2019-06-25

Regionfullmäktige

Svar på motion – Motion om primärvården

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning
Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan
med allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska
öka inom primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta
läkare kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre
patientbesök på akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens
vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå regionfullmäktige anse
motionen besvarad.
Svar på motion
Underlag till svaret har inhämtats från verksamhetsområdeschefen för regionens
egendrivna primärvård samt verksamhetschefen för Allmänmedicinskt
Kunskapscentrum, som är ett gemensamt forum för hela länets primärvård oavsett
utförare.
Motionens förslag går i linje med den utveckling som lyfts fram i såväl nationella
utredningar som i regionens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren. Det
handlar om att förstärka och utöka primärvårdens uppdrag samt att skapa bättre
förutsättningar för primärvårdens roll som navet i hälso- och sjukvården. För att
genomföra detta kommer det krävas omfördelning av resurser, men framförallt
förändrade arbetssätt för att möta invånarnas behov av nära vård.
Förändrade arbetssätt vid möten med personer med psykisk ohälsa kallat
integrerad beteendehälsa (IBH) har börjat implementerats. Erfarenheterna visar,
förutom förbättrad vård för patienterna, att arbetsmiljön förbättras och att läkartid
frigörs. Sedan våren 2019 har arbetet med att införa digital triagering och digital
hemmonitorering för grupper med stora vårdbehov intensifierats och ett
pilotprojekt kommer starta i oktober. Erfarenheter från Sverige och andra länder
visar att sådana insatser, förutom ökad trygghet för patienterna, även frigör läkartid
i primärvården samt i akut- och slutenvård.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 19RGK691
Handläggare: Elin Lindskog
Datum: 2019-06-25

En annan pågående insats är att en av länets vårdcentraler i projektform prövar ett
nytt arbetssätt för utökad kontinuitet och förbättrad kontakt med hemsjukvården
för de mest sjuka äldre. Efter projekttiden kommer en utvärdering att ske.
Internationell forskning talar entydigt för att listning på läkare leder till ökad
kontinuitet, förbättrad patientsäkerhet och minskade vårdkostnader. Region
Kronoberg har därför påbörjat ett arbete med att möjliggöra listning på läkare i
journalsystemet. Vad som är ett rimligt antal listade patienter per läkare är
beroende av vårdcentralens patientsammansättning. Att för samtliga vårdcentraler
definiera en exakt siffra för ett listningstak är därför inte medicinskt motiverat.
De medicinska professionernas kompetens och invånarnas möjlighet till
kontinuitet är en hörnsten i den nya nära vården. För att skapa förutsättningar för
detta kommer Region Kronoberg, utöver ovanstående insatser, även utveckla
modeller för att på ett ännu bättre sätt dra nytta av den kompetens som finns hos
primärvårdens samtliga professioner. Kompetensutveckling av hög kvalitet erbjuds
idag till samtliga av primärvårdens professioner via bland annat Allmänmedicinskt
Kunskapscentrum (AMK).
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En bred satsning gällande fler läkartjänster är i nuläget inte aktuellt. Kostnaden per
läkartjänst är cirka 1,6 mkr/år.
Pilotprojekt kan genomföras inom befintlig budget.
När det gäller de regiondrivna vårdcentralerna skulle kommande statsbidrag
eventuellt kunna användas för en förstärkt finansiering.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion om primärvården
§ 87/19 Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 176

Svar på motion – Motion om primärvården
(19RGK691)
Beslut

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

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan med
allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska öka inom
primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta läkare
kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre patientbesök på
akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå regionfullmäktige anse
motionen besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag






Svar på motion om primärvården
§87 HSN Svar på motion om primärvården
Motion om primärvården
§205 RSAU Svar på motion – Motion om primärvården

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 205

Svar på motion – Motion om primärvården
(19RGK691)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan med
allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska öka inom
primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta läkare
kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre patientbesök på
akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå regionfullmäktige anse
motionen besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag

 Svar på motion om primärvården
 §87 HSN Svar på motion om primärvården
 Motion om primärvården

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2019-06-20

§ 87

Svar på motion om primärvården
(19RGK691)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan med
allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska öka inom
primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta läkare
kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre patientbesök på
akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens vårdcentraler.
Yrkanden

Robert Olesen (S) yrkar att motionen anses besvarad.
Beslutsgång

Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller Olesens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Motion om
primärvården

Primärvården är den viktigaste och största vårdgivaren för kronobergarna och
därmed värd att satsa extra på. Det är dessutom så att om primärvården fungerar
bra undviks många besök på akuten och även inom specialistvården. För att få
en välfungerande primärvård krävs kompetenta läkare med en rimlig
arbetssituation så att man vill stanna kvar och därmed får patienterna kontinuitet
i vården, vilket är oerhört efterfrågat. När läkarna stannar kvar på sin
vårdcentral minskar också behovet av hyrläkare, vilket är en besparing i sig.
Det finns många olika sätt att förbättra primärvården och läkarnas
arbetssituation till exempel att erbjuda läkaren ett listtak på 1000 patienter för
hur många patienter man ska ha och att erbjuda gedigen kompetensutveckling.
Vi yrkar därför att
-

Region Kronoberg, i samverkan med allmänläkare, arbetar fram ett
förslag på hur vi ska öka kontinuitet och kompetens inom primärvården
och prövar metoden på en vårdcentral, gärna på en central med hög
personalomsättning.

Ljungby den 13/3 2019

Kerstin Wiréhn

Regiongruppen Vänsterpartiet

Svar på motion – Kan
standardiserade vårdförlopp
införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg

18
19RGK545

Svar på motion
Diarienr: 19RGK545
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-08-19

Regionfullmäktige

Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp
införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning
Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att hälso- och
sjukvården bör utreda om standardiserade vårdförlopp kan införas för fler
sjukdomar i Region Kronoberg. Medicinska kommitténs arbetsutskott ställer sig
bakom tanken om att hitta ett strukturerat omhändertagande utav stora
patientgrupper men rekommenderar att regionen inväntar resultat av det arbete
som för närvarande genomförs på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) i frågan.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/19 att föreslå regionfullmäktige anse
motionen vara besvarad.
Svar på motion
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att standardiserade vårdförlopp ska
införas för fler sjukdomar än cancer i syfte att skapa en mer jämlik vård.
Medicinska kommitténs arbetsutskott (Mkau) ställer sig bakom tanken om att hitta
ett strukturerat omhändertagande utav stora patientgrupper. Det pågår ett
nationellt arbete kring detta inom SKL på olika nivåer. Mkau anser därför att
Region Kronoberg bör avvakta med att utreda detta i egen regi för att se vad man
kommer fram till på nationell nivå, och att Region Kronoberg härigenom får stöd
för det lokala arbetet.
Begreppet standardiserat vårdförlopp är ibland oklart avseende vad det fullt ut
innebär och det bör noteras att det är skillnad på en incident sjukdom och en
kronisk sjukdom. Inom cancervården har det varit fokus på ledtider från
sjukdomsmisstanke till diagnos och behandling. Kvalitetsindikatorer har inte följts
upp avseende dessa vilket måste bedömas vara en brist. För många kroniska
sjukdomar kan det tänkas vara mer meningsfullt med fungerande riktlinjer och
kvalitetsuppföljningar.
Region Kronoberg önskar bedriva ett standardiserat arbetssätt via regionens
Medicinska riktlinjer och genom de regionala och lokala
vårdöverenskommelserna. Fokus bör således vara på att strukturera resurser med
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Svar på motion
Diarienr: 19RGK545
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-08-19

möjlighet att upprätta och följa upp befintliga riktlinjer, vårdöverenskommelser
och medicinska processer.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En analys av de ekonomiska konsekvenserna bör göras om det blir aktuellt med en
utredning av utökat antal standardiserade vårdförlopp.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar
i Region Kronoberg
§ 77/19 hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2019-05-09

§ 77

Svar på motion – Kan standardiserade
vårdförlopp införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg (19RGK545)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att
regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att hälso- och
sjukvården bör utreda om standardiserade vårdförlopp kan införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg. Medicinska kommitténs arbetsutskott ställer sig bakom tanken om
att hitta ett strukturerat omhändertagande utav stora patientgrupper men
rekommenderar att regionen inväntar resultat av det arbete som för närvarande
genomförs på nationell nivå inom SKL i frågan.
Beslutsunderlag

 §54 HSN AU Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler
sjukdomar i Region Kronoberg
 Svar motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdoma i Region
Kronoberg
 Motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar i Region
Kronoberg?

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

§ 232

Svar på motion – Kan standardiserade
vårdförlopp införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg (19RGK545)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att hälso- och
sjukvården bör utreda om standardiserade vårdförlopp kan införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg. Medicinska kommitténs arbetsutskott ställer sig bakom tanken om
att hitta ett strukturerat omhändertagande utav stora patientgrupper men
rekommenderar att regionen inväntar resultat av det arbete som för närvarande
genomförs på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i frågan.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/19 att föreslå regionfullmäktige anse
motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg
 §77 HSN Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler
sjukdomar i Region Kronoberg
 Motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar i Region
Kronoberg?

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 196

Svar på motion – Kan standardiserade
vårdförlopp införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg (19RGK545)
Beslut

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

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att hälso- och
sjukvården bör utreda om standardiserade vårdförlopp kan införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg. Medicinska kommitténs arbetsutskott ställer sig bakom tanken om
att hitta ett strukturerat omhändertagande utav stora patientgrupper men
rekommenderar att regionen inväntar resultat av det arbete som för närvarande
genomförs på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i frågan.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/19 att föreslå regionfullmäktige anse
motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg
 §77 HSN Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler
sjukdomar i Region Kronoberg
 Motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar i Region
Kronoberg?
 §232 RSAU Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler
sjukdomar i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Länstrafiktaxa 2020

19
19RGK57

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK57
Handläggare: Patrik Ohlson,
Datum: 2019-08-22

Regionfullmäktige

Länstrafiktaxa 2020

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad
handling.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020.
Föreslagna förändringar sammanfattas enligt följande:
- Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör och ersätts med
en Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.
- Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för
periodbiljetter och 2,5 % för enkelbiljetter.
- Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för enkelbiljett (ord pris),
från 27 till 30 kr, och med 60 kr för periodbiljett (ord pris), från 540 kr till 600 kr.
- Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett (från 37-165 kr
till 40-166 kr) och med 10 kr för periodbiljett (från 640-1440 kr till 650-1450 kr).
- Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.
- Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*
- Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella biljetten införs.*
- Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 % införs.*
* Gäller det nya biljettsystemet
Trafiknämnden beslutade § 70/2019 att föreslå regionfullmäktige fastställa
Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Länstrafiktaxa 2020
Försäljningskanalstrategi, version 2.0
TN § 70/2019
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1

BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR

Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som
är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets
länstrafiksorganisationer.
År 2018 hamnade nöjdhetsvärdet avseende prisvärdhet på 44 %, vilket är en minskning
på åtta procentenheter mot 2017 (52 %). Detta värde är dock i linje med
riksgenomsnittet (44 %).
Länstrafiktaxan för 2019 fastställdes i fullmäktige 2018-06-20. Införandet har försenats
på grund av överklagade upphandlingar av försäljningssystem och införs därför
preliminärt i november 2019.
De viktigaste förändringarna i Länstrafiktaxa 2019 är:





Enkelbiljetter köpta i ny mobilapp rabatteras med 10 %.
Försäljning av periodprodukter rabatteras även i ny mobilapp med 10 %
Rabatten på biljetter köpta med reskassa sänks till 10 %
Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor införs
i nya försäljningskanaler
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SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2020

Nedan sammanfattas de förändringar som införs i samband med taxeskiftet:
 Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör och ersätts med en
Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.
 Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för periodbiljetter
och 2,5 % för enkelbiljetter.
 Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för enkelbiljett (ord pris),
från 27 till 30 kr, och med 60 kr för periodbiljett (ord pris), från 540 kr till 600 kr.
 Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett (från 37-165 kr
till 40-166 kr) och med 10 kr för periodbiljett (från 640-1440 kr till 650-1450 kr).
 Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med prisförändringar
för reskassa.
 Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*
 Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella biljetten införs.*
 Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 % införs.*
* Gäller det nya biljettsystemet
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020. Under löpande år kan mindre
justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med
marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden
ryms inom fastställd budget.
Taxeförändringarna 2020 träder i kraft söndagen den 15 december 2019 i samband
med tidtabellsskiftet för tåg och buss i länet.
Se avsnitt 34, sidan 32-33 för en samlad bild av prissättningen det nya biljettsystemet.

4

2.1

HANDLINGSPLAN FÖRSÄLJNINGSKANALSSTRATEGI

Den av Trafiknämnden (§ 25 TN 2017-03-30) beslutade försäljningskanalsstrategin som
omfattar länstrafikens verksamhet för åren 2017-2020 innehåller en åtgärdsplan för
försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i ordinarie taxa (se
nedan) som ska samverka med taxearbetet för varje år under perioden.
Syftet med försäljningskanalsstrategin är att stimulera överflyttning till de prioriterade
försäljningskanaler där länstrafiken har bäst kontakt med kunden och där kunden kan
nås av uppdaterad information. De prioriterade försäljningskanalerna är en bärande del i
Framtidens Resesystem som kommer att tas i bruk successivt fram till 2020 då det
nuvarande biljettsystemet tas ur drift.
Denna plan har reviderats sommaren 2019 med hänsyn till försenad upphandling av
mobilapp på grund av överklagan. Fördjupade intäkts- och kostnadsanalyser för
respektive förändring genomförs i samband med taxerevideringar.
Preliminär tidplan för åtgärder enligt den beslutade försäljningskanalsstrategin:
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FÄRDBEVIS

Under 2009-2010 infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och
reskassa. Dessa Resekort kan användas t o m den 20 juni 2020.
Som ytterligare bärare för färdbevis kan antingen nya Resekort eller ny reseapp användas
(introduceras under senhösten 2019).
Den valda biljetten, enkelbiljett eller periodbiljett, köps för ett antal utvalda zoner längs
en sträcka och kopplas till den önskade bäraren.
Dessa zonrelaterade periodbiljetter eller enkelbiljetter kan även kombineras för köp av
resor i andra län t.ex. periodbiljett för tåg andra klass Lund – Älmhult eller enkelbiljett
för buss Växjö – Ronneby.
3.1 Enkelbiljetter
Enkelbiljetter i två varianter; antingen för en viss tidsrymd kopplad till resans längd –
alternativt med 24 timmars giltighet.
24-timmarsbiljetten är prissatt till dubbla priset för en enkelbiljett till ordinarie pris.
Enkelbiljetter som köps med ny reseapp eller i det nya biljettsystemet saknar
riktningsbestämning och kan därför användas fritt utmed den köpta sträckan under
giltighetstiden.
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3.2 Periodbiljett buss 30 dagar
Periodbiljett buss 1 zon (30 dagar)
Periodbiljett för resa med buss i en zon.
Periodbiljett buss 2 zoner (30 dagar)
Periodbiljett för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Ej giltig för resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.
Periodbiljett buss 3 zoner (30 dagar)
Periodbiljett för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Ej giltig för resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna.
Periodbiljett buss 4 zoner (30 dagar)
Periodbiljett för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Ej giltig för resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna..
Periodbiljett buss 5 zoner (30 dagar)
Periodbiljett för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Ej giltig för resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna.
Periodbiljett buss 6 zoner (30 dagar)
Periodbiljett för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Ej giltig för resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna.
Periodbiljett buss 7 zoner (30 dagar)
Periodbiljett för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Ej giltig för resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.
Periodbiljett buss län (30 dagar)
Periodbiljett för resor med buss i hela länet.
För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så är respektive länsgräns även taxegräns.
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3.3 Periodbiljett tåg 30 dagar
Zonrelaterade periodbiljetter för tåg köps på samma sätt som periodbiljetter för buss.
Periodbiljett för tåg gäller inte på SJ X2000. Periodbiljett för tågtrafiken gäller även för
samma zoner i busstrafiken. Periodbiljett för tåg finns för tåg andra klass respektive tåg
första klass och finns i följande varianter:








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

3.4 Årsbiljett (365 dagar)
Årsbiljett säljs under året med en löpande giltighet om 365 dagar och kan endast köpas
på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årsbiljetten säljs för hela giltigheten, men kan på
grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande returneras och återlösas
enligt en avräkningsmodell under året fram till den 10:e giltighetsmånaden. Därefter
medges ej återlösen.
Årsbiljett för buss finns i följande varianter:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Årsbiljett för tåg finns i följande varianter:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Priset för årsbiljetten motsvarar priset för 9,5 månader.
Årsbiljett kan kombineras med giltighet för zoner i Sydtaxeområdet enligt Sydtaxa 2.0.
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3.5 Periodbiljett Studerande 30 dagar
Periodbiljett Studerande innebär 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodbiljettspris.
Rabatteringen sker enligt nationell överenskommelse: Studenter berättigade till rabatten
är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en studietakt på minst 50 % om minst
10 veckors sammanhängande studier per termin på en studiemedelsberättigad utbildning
som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el uppdragsutbildning).
Periodbiljett Studerande kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Periodbiljett Studerande kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
3.6 Periodbiljett Studerande, giltighet i Sydtaxan – dvs över länsgräns
Studeranderabatt finns för länsgränsöverskridande periodbiljetter inom taxesamarbetet i
södra Sverige. Rabatteringen på dessa biljetter är 25 % på ordinarie pris för den valda
sträckan. Studenter som är berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller
Studentkort och en studietakt på minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande
studier per termin på en studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn
(dvs ej SFI el uppdragsutbildning).
Den som reser med rabatterat färdbevis ska kunna uppvisa fotolegitimation och
kompletterande handlingar som styrker rätten att resa för rabatterat pris (Mecenat- el
Studentkort).

9

3.7 Periodbiljett Ungdom 30 dagar
Ungdomsbiljett finns dels för buss och dels för tåg inom länet. Ungdomsbiljett ger 25 %
rabatt jämfört med ordinarie periodbiljettspris (vilket innebär samma pris som gäller för
studerandebiljetten) och gäller upp till och med 19 års ålder. Vid resa med
Ungdomsbiljett skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas.
Ungdomsbiljett kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Ungdomsbiljett kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Ungdomsbiljetten kan inte köpas med giltighet över länsgräns.
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3.8 Reskassa
I biljettsystemet som infördes 2009 finns möjlighet att ladda reskassa på Resekortet.
Resekortets reskassa kan användas som betalning för resor med kollektivtrafik till och
från samt inom Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar och Jönköpings län.
Detta biljettsystem fasas fram till juni 2020 ut successivt i de ovan nämnda länen.
Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp är
100 kronor och högsta inköpsbelopp är från och med 15 december 2019 1 400 kr.
Användningen av reskassa fasas ut under 2020. Sista dag för att ladda på ytterligare
reskassevärde på Resekort är den 15 mars 2020. Sista dag för att använda Resekort
laddat med reskassa är den 20 juni 2020.
Betalning med reskassa ger 10 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris inom Kronobergs
län med start i november 2019. Varje län fastställer rabattsats för resor inom sitt län.
Därför kan den totala rabattsatsen för en länsgränsöverskridande resa bli annorlunda.
Kvarvarande reskassesaldo kommer att kunna omvandlas för köp i det nya
biljettsystemet och knytas till en personlig kundprofil.
3.9 Nya Resekort
Nya Resekort för användning i det biljettsystem som introduceras under 2019/2020 kan
användas som bärare för periodbiljetter eller enkelbiljetter. Resekorten och den nya
mobilappen kan användas för samma ändamål.
Korten är återladdningsbara. Kan även laddas med ett saldo (från 100 kr) som kopplas
till kortet.

4
MOBILBILJETT
Mobilbiljetten visas upp i länstrafikens mobilapp och kan köpas för resor till, från samt
inom länen som ingår i Sydtaxeöverenskommelsen.
I och med Taxa 2019 likställdes priset för enkelbiljett som betalas med mobilappen eller
med reskassa. Betalning med mobilapp ger 10 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris
inom Kronobergs län med start i november 2019.
I november 2019 introduceras att mobilappen även kan vara bärare av periodprodukter
(funktionsmässigt likställda Resekort Period). Köp av periodprodukter via mobilappen
prissätts enligt sedvanlig rabattering på Mina sidor, dvs med 10 % rabatt.
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SUBVENTIONERADE RESOR

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

MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP

Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp:
Inköp av reskassa:
Inköp av periodbiljett:
Inköp av endagskort:
Enkelbiljetter:

7

10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort (t o m 15/12 2019)
10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 färdbevis
10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 1 000
biljetter/kalenderår

BESÖKSBILJETT, 72-TIMMAR

I Taxa 2015 introducerades besöksbiljetter som riktar sig till turister och tillfälliga
besökare. I och med att enkelbiljetter i Sydtaxan kan köpas med 24 timmas giltighet så
blir dessa även tillgängliga inom Kronobergs län.
Besöksbiljetterna med en giltighet på 3 dygn (72 h). Ålderskategori: 0-19 år, över 19 år
säljs antingen för resa i Växjö Stadstrafik eller för hela Kronobergs län.
Biljetten kan köpas i den nya reseappen, ombord på buss, i biljettautomater och på fasta
försäljningsställen. Besöksbiljetten finns med giltighet i Växjö Stadstrafik, alternativt för
hela länet.
Stadstrafik
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

2020
120 kr
72 kr

2019
134 kr
80 kr

Län
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

400 kr
240 kr

244 kr
144 kr
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8

RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER

Den 1 februari 2007 infördes en rabatterad gruppbiljett i linjetrafik för grundskoleelever.
Gruppbiljetten kan användas för kulturaktiviteter, vid besök av olika slag etc. Priset är ett
enhetspris för hela gruppen oavsett gruppens storlek. Gruppen får vara maximalt 30
personer. Gruppbiljetten gäller sedan 15 december 2013 hela skoldagen utan
tidsbegränsning. För pris se s 28.
9

GILTIGHETSTID FÖR ENKELBILJETTER

2008 infördes förlängd övergångstid. Övergångstiden förlängdes från en timme till två
timmar i den första zonen för resenärer med reskassa och enkelbiljetter. Övergångstiden
gäller även mobilbiljetter. Detta innebär att en resenär kan genomföra en tur- och
returresa i Växjö stadstrafik inom två timmar för samma kostnad som en enkelresa.
I och med Taxa 2020 upphör riktningsbestämning för enkelbiljetter. Detta innebär att
det är möjligt att genomföra en fri återresa inom tidsgiltigheten för enkelbiljetter även
vid resa över flera zoner. Övergångstiden startar på 2 timmar och ökar beroende på
resans längd.
10

DUO/FAMILJ OCH TILLSAMMANSRABATT

Duo/familj (nuvarande försäljningskanaler)
Duo/familj gäller för högst fem personer och av dessa kan maximalt två personer vara
vuxna. Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/familj. En familj kan bestå av: två
vuxna och upp till tre skolungdomar, en vuxen och upp till fyra skolungdomar eller fem
skolungdomar.
Duo/familj kan endast köpas ombord på buss eller på kundcenter/försäljningsställe som
enkelbiljett och betalas med betalkort eller med reskassa.
Priset för Duo/familj beräknas efter priset för två vuxna med 10 % rabatt. Duo/Familjbiljetten kan inte köpas efter den 20 juni 2020.
Tillsammansrabatt (nya försäljningskanaler)
När två eller flera personer reser på samma enkelbiljett ges 25 % rabatt på totalsumman
för biljetten. Rabatten ges oavsett resenärskategori när man köper biljett i de nya
försäljningskanalerna som införs successivt 2019/2020.

13

11 FRITIDSBILJETTEN
Fritidsbiljetten är en 30-dagars periodbiljett som gäller för ungdomar t.o.m. 19 år och har
giltighet måndag – fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag 00.00 -24.00. Lovdagar
och studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag. Helgdagar samt under
sammanhängande lov är giltigheten som för lördag/söndag.
 Fritidsbiljetten, län tåg & buss:

200 kr

Fritidsbiljetten säljs endast till privatpersoner.
12

KONTANTHANTERING OMBORD UPPHÖR

Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i
buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin. Sedan dess har användandet av
kontanter ombord i busstrafiken minskat ned till en volym om ca 1 % av de totala
intäkterna (ca 1 Mkr årligen). Möjligheten att använda kontanter ombord i buss upphör
därmed den 15 december 2019 i enlighet med den av Trafiknämnden beslutade
försäljningskanalstrategin.
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SKOLKORT BUSS

Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med buss enligt följande tabell:

Skolkort län
2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun
2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort tätort
2 resor/dag
1 resa/dag
14

Pris i % av länsbiljett buss
75
60
Pris i % av fyrzonsbiljett buss
75
60
Pris i % av tätortsbiljett buss
75
60

SKOLKORT TÅG

Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med tåg enligt följande tabell:
Skolkort län
2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun
2 resor/dag
1 resa/dag

Pris i % av länsbiljett tåg
75
60
Pris i % av fyrzonsbiljett tåg
75
60

Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie periodkortspriser.
Skolkortspriserna skall redovisas exklusive moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Utöver skolkorten som normalt utställs läsårsvis så finns även praktikkort för
10 respektive 20 resor.
Det finns även endagskort som säljs till skolor och socialförvaltningar, Migrationsverket
etc. Dessa skolkort, praktikkort och endagskort säljs inte direkt till enskilda resenärer.
15
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SYDTAXA 2.0 ENKELBILJETTER FÖR RESA ÖVER LÄNSGRÄNS

Enligt Sydtaxa 2.0 rabatteras en länsgränsöverskridande enkelbiljett med 25 % av priset
för den billigaste biljetten i varje län för aktuell biljettkategori som ingår i den aktuella
reserelationen.
För Kronoberg innebär detta i Taxa 2020 en rabattering om kr 7,50 (30 * 0.25).
Motsvarande rabattering sker för resa i varje län (minst ett) som ingår i berörd biljett.
Exempel: En resa mellan Älmhult-Osby rabatteras med kr 13.75 ((30*0.25)+(25*0.25))
och får ett pris om kr 38,25.
Sydtaxa 2.0 börjar att införas under 2019, i takt med att nya försäljningskanaler införs.
16 FÄRDTJÄNSTTAXA
Enligt beslut i regionfullmäktige 2012-10-12 (§47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för
den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt 34-35.
Region Kronoberg ansvarar för färdtjänsttaxan i de kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt Lag (1997:736) om Färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Detta innebär att Region Kronoberg i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet fastställer färdtjänsttaxan för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
17 NÄRTRAFIKTAXA
Närtrafiken innebär resmöjligheter för ökad trygghet och flexibilitet på landsbygden.
På samma sätt som tidigare gällde för kompletteringstrafiken är närtrafiken prissatt som
den allmänna kollektivtrafiken. Man kan betala mot faktura eller med kontanter. Det går
även att använda Resekortet period genom att visa aktiveringskvitto för aktuell period.
Betalningsalternativ anges vid bokning. Resekortet reskassa eller betalkort gäller inte.
Närtrafik finns i följande kommuner i Kronobergs län: Alvesta, Lessebo, Ljungby
Tingsryd, Växjö och Uppvidinge.
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PERIODBILJETT BUSS
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

600
650
790
900
980
1 060
1 150
1 250

540
640
780
890
970
1 050
1 140
1 240

Differens

30-dagarsbiljett:
Tätortsbiljett/Enzonsbiljett
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

+ 60
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10

30-dagarsbiljett vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tätortsbiljett/Enzonsbiljett
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

540
585
711
810
882
954
1 035
1 125

486
576
702
801
873
945
1 026
1 116

+ 54
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9

5 700
6 175
7 505
8 550
9 310
10 070
10 925
11 875

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

+ 570
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95

Årsbiljett (365 dagar):
Tätortsbiljett/Enzonsbiljett
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett
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PERIODBILJETT TÅG

(ANDRA KLASS)

Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

720
970
1 100
1 180
1 260
1 350
1 450

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

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

648
873
990
1 062
1 134
1 215
1 305

639
864
981
1 053
1 125
1 206
1 296

+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9

6 840
9 215
10 450
11 210
11 970
12 825
13 775

6 745
9 120
10 355
11 115
11 875
12 730
13 680

+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95

Årsbiljett (365 dagar):
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett
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PERIODBILJETT TÅG

(FÖRSTA KLASS)

Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

1 150
1 400
1 530
1 610
1 690
1 780
1 880

1 140
1 390
1 520
1 600
1 680
1 770
1 870

+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10

10 925
13 300
14 535
15 295
16 055
16 910
17 860

10 830
13 205
14 440
15 200
15 960
16 815
17 765

+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95
+ 95

30-dagarskort:
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett
Årsbiljett (365 dagar):
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett
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SYDTAXA 2.0 PERIODBILJETT ÖVER LÄNSGRÄNS
I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

390
440
580
690
770
850
940
1 051

360
390
600
890
970
1 050
1 140
1 240

+ 30
+ 50
+ 20
– 200
– 200
– 200
– 200
– 200

390
510
760
890
970
1 050
1 140
1 240

360
520
600
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

+ 30
– 10
+ 160
– 200
– 200
– 200
– 200
– 200

30-dagarskort buss:
Enzonsbiljett
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett
30-dagarsbiljett tåg andra klass:
Enzonsbiljett
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

Enligt Sydtaxa 2.0 rabatteras en länsgränsöverskridande periodprodukt med 35 % av
priset för den billigaste periodprodukten i varje län som ingår i den aktuella
periodkortsrelationen.
För Kronoberg innebär detta i Taxa 2020 en rabattering om 210 kr (600 * 0.35).
Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så
blir merkostnaden för den zonen 390 kronor.
Periodkort över länsgräns kan även ställas ut med giltighet för studerande.
Då tillämpas ovanstående prissättning med en rabatt på 25 %.
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STUDERANDEBILJETT BUSS
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

450
488
593
675
735
795
863
938

405
480
585
665
725
790
855
930

+ 45
+8
+8
+ 10
+ 10
+5
+8
+8

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

405
439
533
607
661
715
777
844

365
432
527
599
653
711
769
837

+ 40
+7
+6
+8
+8
+4
+8
+7
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STUDERANDEBILJETT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

540
728
825
885
945
1 013
1 088

530
720
815
875
940
1 005
1 080

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

+ 10
+8
+ 10
+ 10
+5
+8
+8

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

486
655
742
797
850
911
979

477
648
734
787
846
904
972

+9
+7
+8
+ 10
+4
+7
+7
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UNGDOMSBILJETT BUSS
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

450
488
593
675
735
795
863
938

405
480
585
665
725
790
855
930

+ 45
+8
+8
+ 10
+ 10
+5
+8
+8

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

405
439
533
607
661
715
777
844

365
432
527
599
653
711
769
837

+ 40
+7
+6
+8
+8
+4
+8
+7
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UNGDOMSBILJETT TÅG ANDRA KLASS
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

540
728
825
885
945
1 013
1 088

530
720
815
875
940
1 005
1 080

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

+ 10
+8
+ 10
+ 10
+5
+8
+8

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tvåzonsbiljett
Trezonsbiljett
Fyrzonsbiljett
Femzonsbiljett
Sexzonsbiljett
Sjuzonsbiljett
Länsbiljett

486
655
742
797
850
911
979

477
648
734
787
846
904
972

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

ENKELBILJETTER BUSS OCH TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

30
40
50
62
74
86
100
116
126
138
150
166

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

+3
+3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
18
2
zoner
24
3
zoner
30
4
zoner
37
5
zoner
44
6
zoner
52
7
zoner
60
8
zoner
70
9
zoner
76
10 zoner
83
11 zoner
90
12 zoner
100

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

+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

25

27

TAXA 2020

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

ENKELBILJETTER TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

60
70
80
92
104
116
129
142
155
168
181
194

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

+3
+3
+1
+1
+1
+1
–3
+1
+2
–1

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

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

-
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ÖVRIGT
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

Reskassa (t o m 15/3 2020)
(10 % rabatt)

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

-

Cykel regiontrafik buss

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Cykel tåg

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Kontrollavgift buss

1 200

1 000

+ 200

Kontrollavgift tåg

1 200

1 000

+ 200
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SKOLKORT BUSS
Kostnad/månad
exkl. moms
2020
2019

Differens

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

885
710

875
700

+ 10
+ 10

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

635
510

630
505

+5
+5

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

425
340

380
305

+ 45
+ 35

30

TAXA 2020

SKOLKORT TÅG
Kostnad/månad
exkl. moms
2020
2019

Differens

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

1 025
820

1 020
815

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

780
620

770
615

+ 10
+5

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

250
100
100
0

250
100
100
0

-

Endagsbiljett län buss (inkl. moms)

148

122

+26

Praktikkort (inkl moms)

270:-/540:-

Gruppbiljett enkelresa stadstrafik

243

216

+ 27

Gruppbiljett enkelresa regiontrafik

405

345

+ 60

+5
+5

(10/20 resor)
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FRITIDSBILJETT
2020

Fritidsbiljett län buss + tåg
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00,
lör-sön och sammanhängande lov 00.00-24.00
Giltighet 30 dagar

200
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FÄRDTJÄNST ENKELBILJETT

Enkelbiljetter
Pris 2020
Resa antal zoner
inkl moms
Vuxen, bokning dagen före resan
1
zon
45
2
zoner
55
3
zoner
70
4
zoner
80
5
zoner
95
6
zoner
115
7
zoner
130
8
zoner
145
9
zoner
155
10 zoner
170
11 zoner
185
12 zoner
200

Pris 2019
inkl moms

Differens

40
55
70
80
95
115
130
145
155
170
185
200

+5
-

Vuxen, bokning samma dag som resan
1
zon
55
2
zoner
65
3
zoner
80
4
zoner
100
5
zoner
120
6
zoner
140
7
zoner
165
8
zoner
180
9
zoner
195
10 zoner
215
11 zoner
230
12 zoner
250

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

+5
-

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

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

-
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Ungdom 7 – 19 år, bokning samma dag som resan
1
zon
35
2
zoner
40
3
zoner
55
4
zoner
65
5
zoner
75
6
zoner
85
7
zoner
100
8
zoner
110
9
zoner
120
10 zoner
135
11 zoner
150
12 zoner
165
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TAXA 2020

30-dagarskort:
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner

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

-

FÄRDTJÄNST PERIODKORT
Pris 2020
inkl moms

Pris 2019
inkl moms

Differens

660
710
840
960
1 060
1 180
1 280

600
710
840
960
1 060
1 180
1 280

+ 60
-

330
355
420
480
530
590
640

300
355
420
480
530
590
640

+ 30
-

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

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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34 ÖVERSIKT PRISER OCH FÖRSÄLJNINGSKANALER
Biljettslag Enkelbiljett
Kategori Vuxen, från 20 år
Bemannad
Kanal

Enkelbiljett

Enkelbiljett

Enkelbiljett

24h-biljett

24h-biljett

24h-biljett

Vuxen, från 20 år
Barn/Ungd 0-19 år Barn/Ungd 0-19 år Vuxen, från 20 år
Vuxen, från 20 år
App/Webb, Biljett- Bemannad
App/Webb, Biljett- Bemannad
App/Webb, Biljettförsäljning (ombord automat, Reskassa* försäljning (ombord automat, Reskassa* försäljning (ombord automat**
i buss, på
i buss, på
i buss, på
kundcenter eller
kundcenter eller
kundcenter eller
försäljningställe)
försäljningställe)
försäljningställe)

Zoner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30
40
50
62
74
86
100
116
126
138
150
166

27.00
36.00
45.00
55.80
66.60
77.40
90.00
104.40
113.40
124.20
135.00
149.40

18
24
30
37
44
52
60
70
76
83
90
100

16.20
21.60
27.00
33.30
39.60
46.80
54.00
63.00
68.40
74.70
81.00
90.00

60
80
100
124
148
172
200
232
252
276
300
332

54.00
72.00
90.00
111.60
133.20
154.80
180.00
208.80
226.80
248.40
270.00
298.80

24h-biljett

Barn/Ungd 0-19 år Barn/Ungd 0-19 år
Bemannad
App/Webb, Biljettförsäljning (ombord automat**
i buss, på
kundcenter eller
försäljningställe)
36
48
60
74
88
104
120
140
152
166
180
200

32.40
43.20
54.00
66.60
79.20
93.60
108.00
126.00
136.80
149.40
162.00
180.00

Biljettslag Period buss 30 dgr Period buss 30 dgr Period buss 30 dgr Period buss 30 dgr Period tåg 30 dgr Period tåg 30 dgr Period tåg 30 dgr Period tåg 30 dgr
Kategori Vuxen, från 20 år
Vuxen, från 20 år
Ungdom/Stud.
Ungdom/Stud.
Vuxen, från 20 år
Vuxen, från 20 år
Ungdom/Stud.
Ungdom/Stud.
Bemannad
App/Webb,
BiljettBemannad
App/Webb,
BiljettBemannad
App/Webb,
BiljettBemannad
App/Webb, BiljettKanal

Zoner
1
2
3
4
5
6
7
Län

försäljning (ombord automat**
i buss, på
kundcenter eller
försäljningställe) 600
650
790
900
980
1060
1150
1250

försäljning (ombord automat**
i buss, på
kundcenter eller
540 försäljningställe) 450
585
711
810
882
954
1035
1125

488
593
675
735
795
863
938

försäljning (ombord automat**
i buss, på
kundcenter eller
405 -försäljningställe)
439
720
534
970
608
1100
662
1180
716
1260
777
1350
844
1450

försäljning (ombord automat**
i buss, på
kundcenter eller
försäljningställe)
648
540
873
728
990
825
1062
885
1134
945
1215
1013
1305
1088

486
655
743
797
851
912
979
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72h-biljett

72h-biljett

72h-biljett

Vuxen, från 20 år
Vuxen, från 20 år
Bemannad
App/Webb, Biljettförsäljning (ombord automat**
i buss, på
kundcenter eller
försäljningställe)

72h-biljett

Barn/Ungd 0-19 år Barn/Ungd 0-19 år
Bemannad
App/Webb, Biljettförsäljning (ombord automat**
i buss, på
kundcenter eller
försäljningställe)

Växjö Stadstraf.

120.00

108

72

64.80

Kronobergs län

400

360

240

216.00

Förklaring:

Bemannade försäljningskanaler har ett högre grundpris
Självservicekanaler har ett lägre grundpris
* Reskassa kan endast användas t o m den 20 juni 2020,
och upphör som betalmedel i biljettautomater i december 2019.
** Avser nya biljettautomater som introduceras i december 2019
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JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2019-03-15

Jönköping

Vuxen
enkelbiljett
1 zon
30

Vuxen
enkelbiljett
taktaxa
134

Periodkort,
ord pris
30 dagar
715
840
1200

Anmärkning
1 zon
2 zoner
Länskort

Kalmar

29

115

625
890
1155
1360
1475

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

Blekinge

23

128

489
689
889
1089

1 zon
2 zoner
4 zoner
8 (län)

Skåne (Jojo*) 35

122

550

1-2 zoner storstad
(Lund, Malmö, Helsingborg)

35

122

450
700
900
1100
1275

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

Skåne (ny**) 25

105

550

Liten zon storstad

25

105

450
850
1199

Liten zon (småstad)
Mellanzon
Stor zon

27

221

630
735
840
945
1050
1155
1260
1365
1470
1575
1680

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

(Lund, Malmö, Helsingborg)

Halland

* Avser periodprodukter i det kortbaserade biljettsystemet Jojo.
** Avser periodprodukter och enkelbiljetter i det nya appbaserade betalsystemet
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Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg
Version 2.0, april 2019

Sammanfattning
En försäljningskanalsstrategi skulle kunna förklaras på följande sätt:
”Hur mycket ska en vara eller tjänst kosta i respektive kanal och av vilken anledning ska priset skilja?”
Det innebär att dokumentet beskriver vilken prioritering vi vill göra rörande våra framtida
försäljningskanaler kopplade till projektet Framtidens Resesystem vilket har startats med anledning
av att nuvarande biljettsystem tas ur drift 2020.
Med ledning av strategin som tas fram i dokumentet görs lämpliga vägval för försäljning och
biljettering vilket i sin tur har bäring på vilken utrustning som ska användas i och omkring fordon och
på vilket sätt vi väljer att bemöta kunder – digitalt såväl som i det fysiska mötet.
De åtgärder som strategin föranleder kommer att leda till vissa kanalförflyttningar, och en strategi är
nödvändig för att dessa omflyttningar ska ske på önskat sätt och leda till önskat resultat.
Tidshorisonten för de moment som beskrivs i dokumentet har en tonvikt på åren 2018-2020 – med
en viss utblick mot 2025.
Sammanfattningsvis kan vi säga att den framtida omprioriteringen av försäljningskanalerna innebär
att vi prioriterar upp självbetjäningskanaler och dessa har även de inneboende egenskaper att de
erbjuder en hög tillgänglighet och en god kontakt med kund, samtidigt som det är möjligt att utforma
dem med ett modernt och personligt anslag.

Sammanfattning av de viktigaste kanalförflyttningarna som de strategiska valen innebär:
•
•
•
•
•
•

Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice stöttad av vår mest uppdaterade
information och vårt bästa pris
Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre
viseringsmöjligheter
Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering
Sammankoppling mellan e-handel och appen – för att ge stöd till fler produkter i appen och
erbjuda en bättre kundtrygghet i kanalen
Mer information i de nya biljettautomaterna – t ex tidpunkter för de närmaste avgångarna
(inkl ändrade tider p g a störningar) och upplysningar om produktalternativ
Mindre försäljning på Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning

Strategidokumentet avslutas med en sammanställning av nödvändiga beslut som måste tas för att
genomföra de förändringar som läggs fram i dokumentet. Detta formuleras i en föreslagen
åtgärdsplan.
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1. Inledning
En försäljningskanalsstrategi används för att lägga fast riktlinjer och vägval för på vilket sätt en vara
eller tjänst ska säljas och omfattar på vilka premisser en varierande prissättning väljs för att styra
kunder till de kanaler man vill främja samt anledningen till att vissa kanaler ska prioriteras framför
andra.
Detta dokument ställs samman av den anledning att vi behöver en ny strategi för hur Länstrafiken
Kronoberg i framtiden ska prioritera försäljningskanaler i den framtida betallösningen i och med att
det kommande biljettsystemet innebär andra möjligheter till biljettering och försäljning. I samband
med ett kommande systemskifte finns även möjligheter att förbättra områden där det finns en
förbättringspotential exempelvis genom att utöka servicemöjligheterna till kund och öka
ombordstigningshastigheten på buss.
Dokumentet har reviderats under våren 2019, dels för att återspegla den aktuella statusen i de
pågående projekt som påverkar genomförandet av försäljningskanalstrategin, och dels för att i
strategin införliva de beslut som togs i Regionfullmäktige 2018-06-20.

1.1 Syfte
Syftet med dokumentet är att ge en bakgrund till nuvarande kanalfördelning, en omvärldsanalys
rörande försäljning och sätt att betala i stort – samt en analys av de olika kanalernas problem och
förtjänster för att därefter mynna ut i framtida prioritering av försäljningskanaler.

1.2 Mål
Målet är att våra framtida försäljningskanaler i möjligaste mån ska stämma överens med målbilden
för projektet Framtidens Resesystem inom vilket framtida betallösningar kommer att hanteras.

Målbild – Framtidens Resesystem
 Enkelt – lätt att förstå och lätt att använda.
 Driva resandet – konkurrenskraftigt koncept som premierar lojalitet och inspirerar till
att fler reser mer.
 Modernt – flexibelt, nytänkande och utvecklingsbart för framtida behov.
 Intäktssäkring – affärsstödjande för en tryggad ekonomisk bas.
 Personligt – utgångspunkt i kundens behov och önskemål (kundanpassat).
 Funktionellt – säkert, snabbt och pålitligt för alla användare.
 Samverkan – sömlöst resande för kunden oavsett gränser och trafikslag.

Strategidokumentet ska ge svar på vad vi väljer att basera kanalprioriteringen på och av vilka
anledningar vi väljer att prioritera en viss kanal framför en annan.
Tidsmässigt handlar det om att under åren 2018 fram till utgången av 2020 genomföra nödvändiga
åtgärder på flera plan; både avseende regler och riktlinjer, taxor, investeringar i ny utrustning samt
marknadsföring och information.
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2. Nulägesbeskrivning
Idag har länstrafiken dessa försäljningskanaler:










Biljettautomater
E-handel (Mina sidor)
Mobilbiljett
Kansliet
Kundcenter
Ombord (buss & förekommande fall tåg)
Resplus
Försäljningsställen

Det bör poängteras att vi har intäkter utöver dessa kanaler som inte redovisas som försäljning på
sedvanligt vis. Till dessa hör resandet på skolkort, resandet med Linnéuniversitetets tjänsteresekort,
försäljning av internationella tågbiljetter, men även gränsavräkningar mot grannlänen. Intäkter i
dessa kanaler är heller inte med i prioriteringsmodellen.
Fördelningen av länstrafikens årsomsättning i de olika kanalerna har varit relativt konstant mellan
2014-2017. De riktigt stora omsvängningarna skedde tidigare. På senare tid har vi börjat skönja
beteendeförändringar när det gäller mobilbiljett, kundcenterförsäljning och användning av
biljettautomater

Årsomsättning i olika kanaler 2011-2018
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Kanalfördelning 2018

Kanaluppdelningen som vi använder oss av idag är den som löpande används i våra månadsrapporter
och här särredovisas kontantandelen ombord i buss som ett led i att följa denna minskning enligt den
tidigare prisdifferentieringsstrategin (se s 12). För att spara tid i trafiken är det inte sättet att
genomföra betaltransaktioner ombord som har betydelse utan snarare det faktum att det görs
transaktioner. Av denna anledning har ”Ombordförsäljning” och ”Kontant på buss” i
cirkeldiagrammet har lagts samman till en kategori när för- och nackdelar med de olika kanalerna
belyses nedan.

Biljettautomater
Fördelar: självbetjäning, förköp, försäljning dygnet runt, enhetligt koncept, brett sortiment
Nackdelar: ej anpassade för funktionshindrade, dyrt serviceavtal, tar tid vid försäljning, dåligt
gränssnitt, dyr investering, dåligt köpflöde, långsamma

Kundcenter
Fördelar: hög servicegrad, bygger varumärke, personligt bemötande, fullservice = brett sortiment,
hög kompetens
Nackdelar: begränsade öppettider, dyrt, begränsad fysisk tillgänglighet, hot om våld/rånrisk för
egen personal

Kansliet
Fördelar: personlig service, möjlighet till fakturaköp
Nackdelar: otillgängligt (tid, geografi), otydligt, tar administrativ kraft, endast för vissa kunder
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Försäljningsställen
Fördelar: personlig service, relativt bra geografisk spridning, avlastar övriga kanaler, geografisk
rättvisa.
Nackdelar: varierande och bristande kompetens och intresse, dyr provision, dyr teknisk
utrustning, otydlig bild av länstrafiken, administrativt tunga redovisningsrutiner

Ombordförsäljning
Fördelar: enkelt för kund, brett sortiment, personlig service, hög tillgänglighet,
Nackdelar: tar tid i trafik, rånrisk, krångligt för föraren, teknikkrävande, ojämn kvalitet i
utförandet, betungande redovisningsrutiner, kräver dyra investeringar

Mina sidor (dagens e-handel)
Fördelar: mervärde för kund, relationsskapande, billig kanal (transaktionskostnad), försäljning
dygnet runt, enkelt för kund, vi äger kanalen
Nackdelar: rabatterad kanal, begränsat utbud, teknikberoende, kräver framförhållning, kräver
svenskt personnummer (registreringskrav)

Mobilbiljett
Fördelar: förköp (snabb ombordstigning), självbetjäning, alltid tillgänglig, mervärde för kund
Nackdelar: viss tröskel in, teknikberoende, dagens typ av visering saknar validering, separat
biljettsystem (dock ej i framtiden), plattform kan locka till fusk med dagens lösning utan
validering

Resplus
Fördelar: självbetjäning, alltid tillgänglig, kombinerbara resor (hela resan på en biljett)
Nackdelar: otydlig kanal, svårt att påverka såväl information som försäljningsflöde, endast bokat
resande, teknisk validering saknas, ställer extra krav på länstrafikens planerare
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2.1 Resultat av fokusgruppstudie
I början av 2017 genomförde företaget InterMetra på beställning av Länstrafiken Kronoberg
kvalitativa intervjustudier i form av fokusgrupper där invånare i Kronobergs län med olika resvanor
fick lämna synpunkter kring dagens utbud men också lämna önskemål om framtidens
försäljningskanaler och kringtjänster.
Resultatet från undersökningen visar bland annat att yngre och vana resenärer önskar köpa och bära
sin produkt i en mobilapp, där de kan administrera sin produkt själva och följa sina resor direkt i sin
mobiltelefon. Denna grupp ser inte behov av att erbjudas många alternativ utan önskar färre men
moderna betal metoder.
Ombordförsäljning upplevs som ett störande moment för gruppen yngre samt vana eftersom det
hindrar en snabb ombordstigning och riskerar att göra så att resan blir försenad.
Äldre, samt grupper som inte reser så ofta idag, önskar fler alternativa försäljningskanaler än den
vana resenären. Denna grupp är mer positivt inställd till kanaler som inte kräver förköp utan kan
köpas direkt i anslutning till resan.
Resultatet visar på att båda grupperna prioriterar trygghet och enkelhet. De vill kunna lita på att
systemen fungerar och att det är tydligt vad som gäller för produkten. En annan viktig aspekt är att
de inte vill övervakas genom de digitala kanalerna utan att ha gett sitt medgivande till detta.
Kontanthanteringen ifrågasätts också som ett betalmedel av båda grupper, de som inte önskar
använda sin mobiltelefon vill istället använda sitt kreditkort och ser då helst att det är kontaktlöst.
Fokusgruppstudien visade även på att deltagarna var positiva till någon typ av lojalitetsprogram, dvs
att man på något sätt belönas (t ex i form av rabatter) för upprepade köp. När det gäller vilken typ av
erbjudande som skulle kunna vara aktuellt för frekventa kunder så var uppfattningen i
fokusgrupperna att erbjudandena skulle hållas enkla och lättfattliga och med nära anknytning till
kollektivtrafikresandet (exempelvis återbetalning utifrån gjorda resor enligt en förutbestämd
modell).
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3. Historik och omvärldsanalys
Sedan början av 2000-talet har en av kollektivtrafikbranschens utmaningar varit att minimera antalet
köp som genomförs ombord i trafiken. Istället har man arbetat med att styra kunden mot produkter
med lång giltighetstid eller förladdning av produkter likt reskassefunktionen, som används i
nuvarande biljettsystem men som även funnits i tidigare, vilket underlättar köp av enkelbiljetter.
Reskassan har också fått effekten att kunder i och med att de förladdat kort binder upp de pengar
som laddats till att användas i kollektivtrafiken, vilket från branschen setts som något positivt.
Detta tänk har på 2010-talet kommit att ifrågasättas sedan det blivit betydligt vanligare i handeln att
kunder kan genomföra mindre köp på ett betydligare enklare och snabbare sätt. Denna utveckling
har också möjliggjort att många kunder i större utsträckning accepterar och även önskar att själv
kunna köpa sina produkter t ex via sin telefon eller dator.
Efter att möjligheten att sälja SMS-biljetter togs bort ökade kravet på kollektivtrafiken att utveckla
mobilappar som möjliggör att kunden kan använda sin smartphone som bärare av produkt, men
också kunna administrera sin produkt direkt utan att behöva uppsöka ett försäljningsställe eller en
buss.
Nästintill samtliga aktörer som bedriver kollektivtrafik i Sverige har idag anammat detta koncept och
erbjuder möjligheten att köpa produkter via digitala kanaler, t ex via en mobilapp eller e-handel.
Samtidigt som man förser kunden med ett mer modernt sätt att betala och bära sin produkt ger
detta andra fördelar som att få en tätare kommunikation med kunden. Eftersom försäljning ökar i
dessa kanaler arbetar nu kollektivtrafiksverige med att få dessa produkter maskinellt avläsbara i
fordonen för inkomstsäkring och statistikinsamling.
Nya standarder kring kontaktlösa kredit/betalkort har lanserats på flera
platser i Europa. Vissa trafikhuvudmän i Europa har redan implementerat
detta som ett komplement till kortbaserade RFID-kort. En standard som
denna (t ex EMV contactless) skulle kunna möjliggöra snabbare köp
ombord men också fungera som en identifierare i ett system där
produkten ligger i molnet. Detta kräver dock en säker kommunikation från
samtliga fordon. Kortmottagarna, bankerna och teknikleverantörerna
Symbol för EMV contactless-kompatibel
har gemensamt tagit initiativ till att koordinera införandet av
kortterminal
kontaktlösa betalningar i Sverige i paraplyorganisationen Contactless
Forum. Denna organisation uppgav i maj 2018 att 64 % av totalt utgivna MasterCard, VISA och
American Express-kort utgivna i Sverige hade kontaktlös funktion och att prognosen var att vid
utgången av 2019 skulle alla kort ha denna standard.
Best price är ett koncept där systemet räknar ut det bästa priset för resan baserat på vilka
försäljningsregler som används. Detta kan användas när man t ex inte har några periodkort utan
kunden reser på enkelbiljetter som sedan når ett tak och kunden åker därifrån gratis fram till ett visst
datum. Detta kan automatiseras med hjälp av teknik kallad Low energy Bluetooth som känner av när
kunden kliver på och av fordonen och processar sedan betalningen mot det betalmedel som kunden
valt. Detta kräver dock att kunden är registrerad och har Bluetooth aktiverat på sin mobiltelefon.
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Nya betalsätt kräver tekniska lösningar och utmaningen är att göra det enkelt för kunden i så mån att
man ”döljer” vad som kan uppfattas som tekniskt krångel för kunden och istället uppvisar ett enkelt
och tydligt gränssnitt mot kunden. Helt otekniskt blir det dock sällan, och det är tydligt att
acceptansen för ett visst mått av ”tekniska val” för den enskilde bör vara relativt hög och t o m öka
med tanke på funktion och teknik i vår omvärld – exempelvis abonnemang på tjänster som Netflix
och Spotify, administration av mobiltelefonabonnemang och tillhörande surfmängder, samt
allehanda köp och bokningar via nätet.
Generellt kan sägas att snabba betalningar som sker genom interaktion med någon typ av app eller
via webben är något som verkar efterfrågas av allt fler, och som kund vill man ha lätt överblickbar
kontroll över förloppet.
När det gäller resande i allmänhet och kollektivtrafik i synnerhet så är det tydligt att den
individanpassning som digitaliseringen innebär är något som passar denna marknad väl. Det är
naturligt att man före, under och även efter den avslutade resan är betjänt av tids- och prisuppgifter
som kan erbjudas i en smartphone. Men detta öppnar också för att kunna erbjuda kringtjänster som
inte alltid behöver vara kopplade till resan utan kan vara tjänster som tillåter kunden att utnyttja
tiden under resan på ett effektivare sätt. Detta ger då ett mervärde för kunden och kan göra att valet
att resa kollektivt blir mer attraktivt.
Allt fler använder sig av en mobil. Att utföra olika typer av tjänster och genomföra ekonomiska
transaktioner på detta sätt blir allt vanligare.
Enligt undersökningen Svensk E-handel 2018 uppgav ca 59 % av de som deltog i undersökningen att
de handlat på nätet via en mobil enhet under de senaste tre månaderna. Föregående år var det 54 %.

Illustration över den tekniska utvecklingen av kollektivtrafikens färdbevis över tid.
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Kombinerad mobilitet
Kombinerad mobilitet och Mobility as a Service (MaaS) är begrepp som används allt mer och kan
förklaras som att mobilitet (dvs att förflytta sig från en plats till en annan) är något som kan köpas
som en tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Att själva resan är en tjänst som kan köpas är
knappast något nytt, utan det är mer kombinationen av flera färdmedel som präglas av ett nytänk.
Inom kollektivtrafikbranschen ser vi naturligt nog kollektivtrafiken som ryggraden i den kombinerade
mobiliteten som kan erbjudas allt fler i och med att tjänster som hyrcykel, taxi eller samåkning kan
kopplas på i ändarna eller som mellanled i kollektivtrafikresan.
Utöver de alternativa färdsätten kan också göras en koppling till privata aktörer som bedriver
kollektivtrafik. Här kan kunden ges en möjlighet att själv köpa eller beställa hela resan vid ett
köptillfälle och då kombinera tåg, buss och taxitrafik från privata aktörer tillsammans med offentligt
finansierad trafik. Detta kan också ge kunden ett bättre utbud och en smidigare upplevelse när båda
delarna utnyttjas på en och samma resa.
För detta ändamål faller det sig naturligt att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär i
form av goda möjligheter till bokning, betalning, geografisk positionering och intäktsfördelning.
För att lösa de tekniska utmaningarna det innebär att koppla samman trafik från flera olika aktörer
har ett nationellt projekt kallat BoB (Biljett- och Betalprojektet) slutförts i januari 2017. Projektet har
drivits av Samtrafiken och utmynnat i en standard för biljettering vilket utgör en gemensam
samverkansplattform för aktörer inom kollektivtrafikbranschen. Standarden syftar bland annat till att
ta fram tekniska specifikationer och gränssnitt för en nationell arkitektur avseende biljett- och
betalsystem, som i sin tur ska kunna ligga till grund för att kunna sälja och läsa av olika aktörers
biljetter. Länstrafiken Kronoberg har tagit en aktiv roll i detta arbete.
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3.1 Befintlig kanalsegmentering i form av prisdifferentiering
I december 2012 genomfördes kontanttillägg vid betalning ombord som det sista steget i den tidigare
beslutade handlingsplanen för minimering av kontanthantering och hot om våld, vilken innebar
följande åtgärder (punkterna genomfördes successivt under åren 2006-2012):
• installation av övervakningskameror
• utökning av betjänade försäljningsställen
• nytt biljettsystem med laddning via Internet
• översyn av taxor med förmånligare villkor för nattaxa
• möjlighet att betala med bank- och kreditkort ombord
• införande av SMS-biljett
• översyn av otrygga hållplatser
• ökade insatser med väktarpersonal
• utbildning i konflikthantering för förare
• information till resenärer om var man bäst laddar sitt kort
• kontanttillägget om 20 kr på all kontant betalning av kort och biljetter ombord i buss

Ett flertal åtgärder hade en direkt bäring på försäljningskanaler och i samband med att
kontanttillägget infördes så sammanfattades länstrafikens prisdifferentiering enligt nedanstående
modell. Prissättningsstrategin är sedan dess det närmaste en kanalsegmentering vi kommit.

Modell för prisdifferentieringen, så som den uttrycktes vid införandet december 2012.

Ledorden för prisdifferentieringen var: enkelt, rättvist och styrande. Med det menas att det ska vara
enkelt för kunden att förstå varför priset kan vara olika beroende var biljetten köps. Att
prissättningen upplevs som rättvis, samt att den styr till de kanaler som ska premieras.
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3.2 Nulägesanalys av kontanthantering och kortbetalning i
kollektivtrafiken i landet
Enligt Svensk Kollektivtrafiks biljettprisundersökning minskade möjligheterna till kontant betalning
ombord mellan 2016-2017 men låg stilla under 2018.

Kontant betalning ombord

6

2
16

All trafik

I stadstrafiken

Nej

8 länstrafiksorganisationer i landet uppgav 2018 att man betala med kontanter i någon eller några delar av
trafiken i länet. Detta var samma siffra som 2017 men 2 färre än 2016.

Kan man betala med kreditkort ombord?
JA

NEJ

8%

92%

Hos 92 % av länstrafiksorganisationerna i landet kan man betala med kredit- eller betalkort ombord.
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3.3 Sydtaxan och samarbete mellan grannlän i syd
Länstrafiken Kronobergs taxa är en integrerad del av Sydtaxan, ett samarbete mellan
länstrafikbolagen i Sydsverige, vilket har sitt ursprung i upphandlingen av ett gemensamt
biljettsystem som togs i bruk 2009 och där det chipbaserade Resekortet är en central komponent.
Detta fick extra kraft genom starten av Öresundståg i länstrafikbolagens regi samma år.
Sydtaxan är ett överenskommet sätt att prissätta och ställa ut färdbevis för buss och tågresor och
bygger på en modell för adderad zontaxa, där respektive huvudman själv beslutar om zonpriser i det
egna länet men där övergripande produkter som 30-dagars periodkort och biljetter som kan betalas
med en förladdad reskassa är gemensamma överenskommelser. Likaså är enhetliga ålderskategorier
för biljetterna och övriga resevillkor överenskomna och gemensamma.
Principen för Sydtaxan innebär att ett pris fastställs för en resa inom en viss zon. En längre resa som
företas genom flera, sinsemellan angränsande zoner, prissätts till det adderade priset av dessa zoner.
Grundprincipen är att man betalar för den sträcka man reser.
Ett avtal för en uppdaterad modell för Sydtaxan (Sydtaxa 2.0) ska beslutas i respektive region i
Sydsverige under våren 2019 och är den taxemodell som framtida biljett- och betalsystem kommer
att fungera med. Region Kronobergs fullmäktige tog beslutet den 24 april.
Nyheter i Sydtaxa 2.0 är:
 24-timmarsbiljetter
 Ingen riktningsbestämning på biljetter
 Gruppbiljettrabattering
 Gränsavdrag för länsgränsöverskridande enkelbiljetter
 Tidsberäkning av biljettgiltighet med gränsavdrag
Följande utgår ur Sydtaxan:
 Reskassa
 Biljettslaget Duo/Familj
Flera av länstrafikbolagen i Sydsverige har 24-timmarsbiljetter redan idag. Dessa används främst av
tillfälliga besökare som ett smidigt sätt att göra en serie kollektivtrafikresor under en begränsad tid.
Nu införs denna möjlighet även över länsgräns. Riktningsbestämningen för biljetten försvinner i
Sydtaxan. Det innebär att det (inom biljettens giltighetstid) är tillåtet att göra en återresa på samma
sträcka utan extra kostnad. Detta kan liknas vid användningsmönstret för t ex en biljett i stadstrafik.
En rabattering av gruppbiljett införs; för två eller flera personer som reser tillsammans.
Grupprabatten ges på enkelbiljett och dygnsbiljett som köps vid samma tillfälle och för samma
geografiska område.
Ett gränsavdrag införs vid länsgränsöverskridande resor för att så långt det är möjligt prismässigt
jämställa biljettpriset med en resa av motsvarande längd inom ett län. Varje part gör ett avdrag på
sin del av priset innan biljetten ställs ut. För dessa biljetter görs även ett tidsavdrag för giltighetstiden
för att motverka allt för lång adderad giltighetstid vid längre resor.
Reskassa som betalmedel utgår ur Sydtaxa 2.0 och likaså biljettslaget Duo/Familj.
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Skånetrafiken har redan tagit beslut om en ny taxemodell där det nuvarande sättet att använda
zonerna i länet byts ut mot ”personliga zoner” som är kilometerbaserade.
Samtliga trafikbolag inom Sydtaxan står inför det faktum att dagens biljettsystem inom kort ersätts
av ett nytt till följd av att leverantörsavtalet löper ut. Därför är det viktigt att poängtera dels att de
mått och steg som tas med en försäljningskanalsstrategi ska ses i ljuset av ett fortsatt samarbete
mellan sydlänen och dels att verksamheterna kommer att använda sig av befintlig utrustning fram till
2020. Detta betyder att kanalstrategin behöver anpassas för att fungera med, och dra nytta av,
gjorda investeringar samtidigt som den främjar ett skifte till ny teknik som kommer att rullas in
successivt.
Sydtaxa 2.0 införs stegvis i de försäljningskanaler som introduceras i och med övergång till nytt
biljettsystem (se åtgärdsplan s 32).
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4. Kanalprioritering (klassificering av kanaler)
För att göra det möjligt att bedöma i vilken grad som de olika kanalerna lever upp till den målbild vi
arbetar med för framtidens betallösning har vi valt att ta fram ett antal försäljningsegenskaper som
befinner sig i nära samklang med varje punkt i målbilden. Genom att beskriva dessa önskvärda
egenskaper vid försäljning och knyta dessa egenskaper till målformuleringarna menar vi att det är
möjligt att skapa en profil för bedömning av framtida kanalprioritering.
Mål:
Enkelt
Driva resandet
Modernt
Intäktssäkring
Personligt
Funktionellt
Samverkan

Egenskap vid försäljning:
Tillgängligt, Kundvänligt insteg
Uppkopplad, personligt, snabb ombordstigning
Uppkopplad, personligt, självbetjäning
Kostnadseffektiv, säker biljettering
Personligt, kundanpassat
Tydlig information
Försäljning över länsgräns

Genom att skapa en matris som visar i vilken utsträckning som respektive kanal infriar kravet eller
önskemålet på en viss egenskap kan man sedan göra vissa utfästelser över hur man, baserat på dessa
egenskaper, bör prioritera försäljningskanalerna:

Matris som visar prioriteringsmodell över försäljningskanalerna:
Försäljningsegenskaper

Mobil Biljettautomat Försäljningsställen

Ombordförsäljning

Kundcenter

Personligt, kundanpassat

x

x

x

Uppkopplad kontakt med kund

x

Tillgänglighet

x

Självbetjäning

x

x

Kostnadseffektiv

x

x

Kundvänligt insteg

o

o

x

x

x

Försäljning över länsgräns

x

x

x

o

x

Tydlig och enhetlig information

x

o

o

x

Snabb ombordstigning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Resplus

x

o

x
x

x
x
Säker biljettering
X=infriar kravet o=infriar delvis kravet

x

x

o

x
x

x

x

o
x

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mobil
E-handel
Biljettautomat
Kundcenter
Försäljningsställen
Ombordförsäljning
Resplus

Det kommande biljett- och betalsystemet med mobilen som bärare
Nästa generations kundportal på nätet
Tågtrafiken ökar och försäljningen behöver mötas upp effektivt
Kundmötet är fortfarande viktigt
Bidrar till spridning av assisterad försäljning
Manuell försäljning ombord, omfattning återstår att utreda
Viktig intäktskälla, som vi dock har svårt att påverka
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x
x

Baserat på ovanstående försäljningsegenskaper ska kanalerna prioriteras på följande sätt:
1.

E-handel

Framtidens e-handel och mobilapp hänger funktionsmässigt samman på ett sätt som inte är fallet
idag. Biljetterna kontrolleras och definieras i samma system, och användaren ska kunna nå sitt
kundkonto från såväl app som via webbsida – med likvärdigt resultat. Båda kanalerna är beroende av
varandra för att kunna bli så bra som möjligt. Om det inte finns en stark koppling mellan dessa köpoch informationskanaler så blir båda svagare. Skillnader finns dock. Appen är, till skillnad från
webbplatsen, en biljettbärare, och webbplatsen (e-handeln) har fler köpfunktioner, exempelvis
mängdköp av biljetter till andra användare.
Detta återspeglas inte fullt ut i matrisvärderingen, och möjligen kan man finna liknande kopplingar,
om än inte lika starka, mellan t ex ombordförsäljning och kundcenter.
När det gäller begreppet kostnadseffektivitet så är detta i nuläget huvudsakligen en uppskattning
baserad på erfarenhet och handlar främst om löpande kostnader. Här har vi vägt in att de kanaler
som vi betraktar som kostnadseffektiva är dels egna kanaler där vi har bättre kontroll över
kostnaderna samt kanaler som inte är personalintensiva.

4.1 De viktigaste önskade effekterna av kanalförflyttning
Mer självservice avlastar förare från försäljningsmoment i trafiken. Med tanke på att resandet ökar
blir självservice också viktigare för att inte försäljnings- och kundservicemomentet ska bli en trång
sektor.
En annan effekt av ökad självservice blir också att Kundcenter kan koncentrera sig på de kunder som
bäst behöver personlig service (istället för försäljning till alla).
Kunden får bättre kontroll på sin resesituation. Med detta menas att när vi styr försäljning och
information till färre men bättre kanaler är det enklare att ge en sammanhållen och konsekvent bild
som innehåller färsk information om exempelvis trafik, resmönster och gjorda utlägg.
När vi har en majoritet av kunderna i de prioriterade kanalerna ökar också möjligheterna för att få en
så komplett bild som möjligt av kunderna och deras behov. Vi kan även få bättre möjligheter till
direktkoppling via app eller hemsida som kan användas oavsett geografisk belägenhet – något som
kan vara till nytta vid ett exempelvis vid förseningar i trafiken. Men vad vi dessutom har nytta av
oavsett trafikläge är att vi skaffar oss bättre möjligheter att målgruppsanpassa vår kommunikation så
att rätt kund nås av ett mera relevant budskap.
I ett ekonomiperspektiv ska kanalförflyttningen inte bli fördyrande; dvs försäljningsomkostnaden
antingen totalt eller mätt per transaktion bör inte bli högre i de prioriterade kanalerna. Skulle det
ändå bli en fördyring av att flytta försäljning till prioriterade kanaler är det angeläget att man
nyttoberäknar de fördelar som verksamheten värdesätter med en viss vald kanal.
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4.2 Generell riskbedömning av kanalförflyttning
En förflyttning av försäljning medför såväl förutsedda som oförutsedda effekter. Av denna anledning
är det nödvändigt att göra en riskbedömning av kanalförflyttning så att det är möjligt att belysa
eventuella risker med de åtgärder som planeras.
Den yttersta risken vore ett minskat resande till följd av antingen krångliga system, ofördelaktig
prissättning eller en kombination därav. Vi bedömer dock detta som ganska osannolikt eftersom det
inte varit vanligt förekommande när det gäller kollektivtrafikbranschen i andra delar av landet. För
att möta denna eventuella risk bedömer vi att det är tillräckligt att följa upp förändringar i regelverk
och produktutbud, samt att genomföra tester under implementationsfasen och tidigt fånga upp
synpunkter följt av noggrann ekonomisk uppföljning – detta för att minimera risker med
intäktsbortfall.
En mer allmän risk är att förflyttningar inte sker på det sätt som vi förutsett. Det skulle innebära att
en större del än förväntat hamnar i kategorin oprioriterade kanaler – vilket får till följd att det blir fler
kunder som vi inte bemöter på ett optimalt sätt och att det blir fler resenärer som påverkar
ombordstigningshastigheten.
En risk med moderna betalsystem är att det kan finnas kundgrupper som inte fullt ut kan ta till sig ny
teknik. Här tror vi att det kan bli nödvändigt med flera olika åtgärder för att bemöta dessa grupper,
exempelvis är det inte säkert att yngre och äldre resenärer är betjänta av samma lösning för
biljettbärare. Ett återuppladdningsbart kort med ett värde för efterföljande användning ska vara kvar
som ett komplement.
Även om det utifrån ett organisatoriskt perspektiv eller i informations- och marknadsföringssammanhang kan synas lockande att koppla en pris- eller försäljningsmässig förändring till ett
teknikskifte så kan det vara värt att fundera över risken att eventuell negativ publicitet rörande
förändringen förknippas med den nya tekniken eller betalsättet. Detta är ett övervägande som bör
beaktas i införandeplanen.

4.3 Betalsätt
Varje försäljningskanal erbjuder minst ett betalsätt. I många fall kan kunden själv välja vilket betalsätt
som han eller hon föredrar. Olika föredragna betalsätt varierar av erfarenhet över tid. Exempelvis så
har Swish på kort tid blivit ett populärt sätt att betala hos privatpersoner. Oavsett försäljningskanal
är det önskvärt att uppnå en flexibilitet när det gäller att tillföra nya betalsätt (likväl som att ta bort
oönskade). Från politiskt håll har man understrukit att ett betalsätt i form av ett
återuppladdningsbart kort skall finnas.
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I nuläget finns följande betalsätt i de olika kanalerna:
Betalsätt
Betalkort
Swish
Reskassa
Direktbetalning
Faktura (egen)
Faktura (Klarna)
Kontanter

Kanal
Ombord på buss, Kundcenter, försäljningsställen, Mina sidor, reseappen, biljettautomat
Mina sidor, reseappen
Ombord på buss, Kundcenter, försäljningsställen, biljettautomat
Mina sidor
Företagsportalen
Reseappen
Ombord på buss, Kundcenter, försäljningsställen

4.4 Målgruppsanalys
2017 engagerade länstrafiken företaget InterMetra för att göra en målgruppsanalys av länets
invånare i syfte att skapa en bild av vilken tillgång de har till olika transportmedel, vilka
transportbehov de har och vilken inställning de har till att resa kollektivt. Målgrupperna benämndes
på följande sätt: Engagerade, Välvilliga, Återhållsamma och Ifrågasättande.
Målgrupperna, om man skulle formulera dem som personer, har sammanfattats med följande
särskiljande drag
De Engagerade
Dessa är mer progressiva i sin syn på samhället jämfört med de andra grupperna. De ser i mycket lägre
grad bilen som ett viktigt hjälpmedel. De värderar frihet och valmöjligheter högt.
De Välvilliga
Den här gruppen lägger gärna pengar på märkeskläder och är tidiga med ny teknik.
De känner sig mindre trygga på gator och torg.
De Återhållsamma
Detta är den grupp som är minst aktiva; de har få fritidsaktiviteter och provar sällan nya produkter.
De är mindre säkra på sin sak och sällan impulsiva.
De Ifrågasättande
Dessa eftersträvar stabilitet och frihet att bestämma själv.
De är mindre bekväma i sammanhang med mycket folk.

Källa: Rapport av kundsegmentering, InterMetra, 2017-02-06

Segmenteringen visar att mer än hälften av t o m de ifrågasättande tycker att det är enkelt att köpa
biljett. Vårt breda kanalutbud blir även i framtiden en garant för att alla målgrupper har ett alternativ
som passar dem. Ett primärt fokus på biljett i mobilen skapar goda möjligheter för väldigt många i
samhället med tanke på den stora utbredningen för smartphones på marknaden.
Enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet 2018” har 90 procent av befolkningen tillgång till en
smart mobil. Det är en ökning med 5 procentenheter sedan förra året (2017) då 85 procent av
befolkningen hade en smart mobil. Samtidigt minskar andelen mobiltelefoner som inte är en smart
mobil från föregående året 12 procent till 8 procent i 2018 års undersökning. Den typ av
internettillgång kan jämföras med den andel av befolkningen som uppger att de har detta via en
egen dator i hemmet, vilket är 93 procent, och som inte ökat mellan mätningarna.
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Sammantaget kan vi se att de olika segmentens behov och önskemål täcks in genom att alla kanaler
ska finnas även i framtiden och att acceptansen för vårt val av mobil som den mest prioriterade
bäraren har god förankring i användarundersökningar.

Källa: Svenskarna och internet. Internetstiftelsen, oktober 2018
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5. Försäljningskanalsstrategi
För att den färdiga strategin ska bli slagkraftig och fungera vägledande på ett antal områden i
verksamheten så tror vi att det är viktigt att den kan förklaras och marknadsföras internt i ett antal
lättförståeliga punkter där vi kan tillåta oss att ”höja blicken” – men samtidigt utan att förlora
fotfästet i en fast förankring i driften. Det är sannolikt klokt att inte låta punkterna i
försäljningskanalsstrategin vara exakt det som vi ska förändra – utan istället sätta in
förändringsarbetet och dess effekter på verksamheten (trafik, kunder, personal) i ett större
sammanhang.
Bärande principer för kanalstrategin är:
•
•
•

Enkelt – lätt att göra rätt
Flexibelt – anpassningsbart efter kundens behov
Styrande – en prissättning som styr mot de prioriterade kanalerna

5.1 Strategiska val per kanal
Genom att stimulera överflyttning och ökad försäljning i de kanaler som vi vill prioritera blir en
naturlig följd att öka i de kanaler som vi själva äger och där vi har en direkt kundpåverkan (dvs där vi
äger relationen till kund). I nuläget har vi dock, utöver kontanttillägget, inga styrmedel i form av
regler eller prismässiga tillägg som påverkar var kunderna handlar. Däremot har vi än så länge en
rabattering vid laddning av produkter i form av reskassa eller periodkort via Mina sidor.
En direktkoppling till kund så långt det är möjligt, möjlighet att nå ut med konsekvent och
lättförstådd information (oavsett om det handlar om priser, regler eller förseningar), samt möjlighet
att kommunicera varumärke och de inneboende kärnvärden som vi önskar att förknippas med – allt
detta är sådant som är viktigt att framhäva i de försäljningskanaler som vi ska prioritera i framtiden.
Omvänt kan man säga att om vi inte kan infria större delen av dessa krav eller önskemål så kan
kanalen inte prioriteras. Eller så får man arbeta på att undanröja de hinder som finns för att kanalen
ska nå upp till de standarder eller riktlinjer som vi ställt upp.
Vad vi vill uppnå i varje kanal under åren framöver är centralt för den slutgiltiga kanalstrategin.
Det finns goda skäl att behålla det nuvarande kanalutbudet för att tillgodose alla kundsegment med
tanke på länets beskaffenhet – med få stora centralorter och mycket glesbygd. Dessutom tyder goda
resultat av kundnöjdhetsmätningar i Kollektivtrafikbarometern på att vår hittillsvarande strategi att
erbjuda flera olika sätt att köpa biljetter och kort varit lyckad. Däremot ser vi det som nödvändigt att
få till stånd vissa förflyttningar vilka vi ska redovisa i detta kapitel.
De strategiska valen att flytta en stor del av försäljningen till de digitala kanalerna och då framförallt
mobilappen bekräftas som rätt väg av de kunder som deltog i fokusgrupperna (se kapitel 2). Dock
behövs alternativ för de kunder som inte önskar använda de kanalerna, vilket tillgodoses i form av
försäljningsställen, viss ombordförsäljning och alternativ bärare till mobiltelefon i form av
återuppladdningsbara kort för periodprodukter eller förladdat värde. Den generella samhällstrenden
är annars att allt fler försäljnings- och informationsfunktioner flyttas närmare kunden i digital form. I
den omvärldsbevakning som länstrafiken ständigt gör är det tydligt att ökad service via appar och
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digitala gränssnitt är verksamhetsbeslut som tas på motsvarande sätt av länstrafikbolagen runt om i
landet. Resultat i Kollektivtrafikbarometern visar, särskilt när det gäller information om tider och
turer, att digitaliseringen ger möjligheter att snabbt presentera aktuell information – något som
uppskattas (och allt mera förväntas) av dagens resenärer.

E-handel
Den nuvarande e-handelskanalen Mina sidor har en försäljningsvolym som är näst störst efter att
betala ombord, och är därmed en viktig försäljningskanal. Vi har över 21 000 registrerade aktiva
kunder. Det är därmed nödvändigt att förvalta kanalen och se till att den utvecklas även i framtiden.
För att möjliggöra detta behöver vi bygga ihop appen och den framtida e-handelskanalen till en
sammanhållen e-handelsfunktion. Med fler funktioner eller produkter i appen ökar nödvändigheten
av att erbjuda ett ”back-office” och omvänt behövs kopplingen till app för att på ett mera
”mobiliserat” sätt erbjuda attraktiva tjänster till kund. För den händelse att vi inte kan (eller vill)
fortsätta att erbjuda dagens rabattering i denna kanal är det viktigt att e-handelstjänsten fylls med
andra mervärden än rent ekonomiska. För att kunna kommunicera med våra kunder på ett modernt
och ändamålsenligt sätt ser vi det som nödvändigt att bygga upp ett kundhanteringssystem (CRM,
Customer Relationship Management) för att som ett minimum knyta samman existerande kunddata
med de data som finns kopplade till dagens mobilapp. Det kan även vara attraktivt att koppla fler
kundrelaterade funktioner till denna lösning (exempelvis inkomna kundsynpunkter och
förseningsersättningsärenden). Ett projekt för att realisera detta till introduktionen av det nya
biljettsystemet har påbörjats.

Mobilappen
För att kunna åstadkomma en minskning i vissa kanaler behöver vi naturligt nog öka i andra.
Mobilbiljettens andel av den totala försäljningen behöver öka, och vi ser detta som den mest
prioriterade kanalen i framtiden vilket även avspeglades i matrisen i kapitel 4. I appen blir vi närmst
kunden, vi ger den bästa informationen om resan och vi erbjuder ett rabatterat pris. En viktig faktor
är att Mina sidor (eller snarare kunderna i denna databas) i en framtida e-handelslösning knyts
samman med en mobilapp för att totalt sett kunna öka försäljningsandelen (dvs att vi inte tappar
försäljningsandelen som Mina sidor utgör i nuläget utan att denna istället smälts samman och ökar
tillsammans med appens försäljningsandel). En mobilapp bedöms även som det i nuläget säkraste
sättet att agera kundnära i frågor som kombinerad mobilitet och kringtjänster (både sådana som kan
knytas till resan och andra eventuellt tillkommande). Det kan vara lämpligt att se över vilka
betalfunktioner som ska finnas i appen (t ex via registrerat betalkort eller fakturering i efterhand) och
i samband med detta även utvärdera Swish som en av flera betalfunktioner. Precis som idag så ska
den framtida applösningen möjliggöra biljettköp över länsgräns.

Köp ombord
Vi vill arbeta för en förflyttning från köp ombord eftersom att det tar tid i trafiken (främst i Växjö
Stadstrafik) vilket påverkar punktligheten negativt – något som drabbar alla resenärer. Att begränsa
köp ombord är dock en balansgång mellan kundvänlighet och flöde i trafiken. Beslutet att även i
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framtiden erbjuda påladdningsbara kort i Kronoberg kan påverka graden av ombordförsäljning
negativt om påladdning av dessa ska tillåtas ombord. Här ser vi att en kombination mellan att införa
regler som begränsar möjligheterna att köpa biljetter och ladda Resekort ombord på buss samt att
erbjuda prismässiga fördelar med förköpta biljetter är en framkomlig väg om denna risken skulle bli
en realitet. Det är värt att poängtera att regelverket kring köp ombord i våra grannlän är högst
varierande – vilket märks särskilt tydligt på länsgränsöverskridande linjer. Redan idag skiljer sig
betalningsmöjligheterna ombord för kunder som reser med Öresundståg, Krösatågen eller med SJ. En
samordning här skulle ge ett enklare kundbudskap. I december 2017 togs möjligheten att köpa biljett
ombord på tåg vid avgångar från stationer i Kronobergs län bort. Beslut i samma linje har tagits i
andra län i Sydsverige. I nuläget är möjlighet till biljettköp på tåg att betrakta som ett undantag.

Biljettautomater
Med sitt strategiska läge vid tågstationerna är biljettautomaterna en viktig kanal som passar
majoriteten av resenärerna bra under dygnets alla timmar när det gäller köp av enkelbiljetter. Vi tror
dock att det, mot bakgrund av de tekniska möjligheter som erbjuds resenärer via dator/smartphone,
är nödvändigt att höja nivån på den information som ges i biljettautomaten – både rörande den
aktuella resan, men även generell information om tillgängligt produktutbud (som inte nödvändigtvis
behöver vara fullständigt). Vi kommer även att ha möjlighet att ställa ut fler automater i framtiden –
t ex vid välfrekventerade bytespunkter i busstrafiken.

Kundcenter
I takt med att försäljningen ökar i appen tror vi att det är rimligt att anta att de rena
biljettförsäljnings- och laddningsärendena minskar på Kundcenter. Vi ser detta som en välkommen
förändring som bör uppmuntras så att Kundcenter kan avlastas från ren försäljning till förmån för
kundinformation. Det informativa och mänskliga kundmötet är värdefullt, men tonvikt bör läggas på
just de ärenden där den mänskliga kontakten är särskilt betydelsefull. Det betyder att
kundrådgivningen kan bli mer kvalificerad.

Försäljningsställen
Tidigare arbete har visat att det är svårt att öka antalet försäljningsställen p g a att det på mindre
orter i länet är svårt att finna lämpliga samarbetspartners, samt att mindre försäljningsställen ofta
har svårt att uppnå den kritiska massa av rena försäljningstransaktioner som är nödvändig för att
kunna upprätthålla en tillräcklig kompetens kring biljettförsäljningen. Externa försäljningsställen
kommer inte att vara en prioriterad kanal för oss i framtiden och vi kommer inte att arbeta för att
öka antalet försäljningsställen i länet.

Resplus (Samtrafiken)
Varken kombinerad försäljning med andra operatörer (klassisk Resplus) eller förköpt enkelbiljett
(sträcka med endast en operatör) kommer att vara en prioriterad kanal i framtiden. På grund av
Kronobergs geografiska läge med många bytesresor i Alvesta så står dock Resplus för en stor del av
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våra biljettintäkter och det är viktigt att vi håller oss à jour med nyheter och eventuella förändringar
som kan påverka oss. Däremot har vi inte den påverkan på försäljningskanalen som vi menar krävs
för att vi fullt ut ska kunna prioritera kanalen. Vårt åtagande i denna kanal begränsas till att leverera
rätt pris- och tidtabellsuppgifter. På ett annat plan samarbetar vi däremot mycket ingående med
Samtrafiken exempelvis när det gäller informationssamverkan och inte minst med arbetet i Bobprojektet (se kapitel 3). I dagsläget är Resplus-biljetterna inte maskinellt avläsningsbara. Det är en
förutsättning att kunna få till detta i framtiden med tanke på betydelsen av resandestatistik.

Sammanfattning av strategiska val
Sammanfattningsvis kan vi säga att den framtida omprioriteringen av försäljningskanalerna innebär
att vi prioriterar upp självbetjäningskanaler och dessa har även de inneboende egenskaper att de
erbjuder en hög tillgänglighet och en god kontakt med kund, samtidigt som det är möjligt att utforma
dem med ett modernt och personligt anslag – vilket går i linje med såväl matrisen i kapitel 4 såväl
som resultatet av de utförda fokusgruppsundersökningarna.
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5.1.1 Försäljningskanalstrategins påverkan på framtida kanalfördelning
Uttryckt i ekonomiska termer skulle man kunna beskriva strategin på följande vis:

Med detta menas att dagens försäljning via Mina sidor samt försäljning i appen kan anses möta krav
på självservice och direktkoppling till kund.
Denna ska mer än fördubblas till en procentandel om 43 % år 2020 samt stå för 61 % av försäljningen
år 2025.
Detta innebär att vi i stort sett uteslutande gör en fördelning inom våra egna kanaler.
Försäljningsandelen i de externa kanalerna (rödmarkerade i tabellen ’Procentuell kanalfördelning’ på
omstående sida) kommer sannolikt att minska i takt med att våra egna kanaler blir bättre.
Den årliga procentuella förändringen av försäljning i prioriterade kanaler framgår av nedanstående
stapeldiagram.
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Om vi skissar på ett scenario för förändringen av den procentuella kanalfördelningen under åren
fram till 2025 enligt ovanstående modell så skulle den kunna beskrivas på följande sätt:
Procentuell kanalfördelning
Mobilapp
E-handel (framtiden)*
E-handel (dagens)
Biljettautomater
Kundcenter
Ombord
Kansliet
Kontant ombord
Försäljningsställen
Resplus

2018
6

2019
12

16
14
11
18
3
1
10
23

14
15
10
13
3
1
9
23

2020
18
12

2021
20
16

2022
21
20

2023
23
22

2024
26
22

2025
29
22

13
10
12
3
0
9
23

12
10
11
2
0
9
20

11
10
9
1
0
8
20

11
9
7
1
0
8
19

10
9
7
1
0
7
18

10
7
6
1
0
7
18

* laddning av periodprodukt via hemsida (med mobil eller komplement som bärare)

Det gröna området står för det som vi kan anse vara de mest prioriterade kanalerna, dvs de egna
kanaler som bäst möter krav på självservice och direktkoppling till kund. Det gula området är våra
egna kanaler som successivt behöver minska i volym för att styra över till prioriterade kanaler.
Alternativt att vi väljer att lyfta upp och höja statusen för någon eller några av dessa kanaler till att
vara prioriterade. Det röda området är de icke-prioriterade externa kanalerna. Scenariot innebär att
år 2025 kommer 75 % av intäkterna att finnas i de egna kanalerna – vilket är en viss ökning jämfört
med idag.
Mobilbiljett:
Detta är vår huvudsakliga kanal och biljettbärare i framtiden. Större delen av produktutbudet lyfts in i
kanalen och 2019-2020 är då försäljningen tar fart ordentligt i takt med att det gamla systemet fasas
ut. Fokusgrupperna visar dock att vissa kunder efterfrågar möjligheten att göra ett anonymt köp
vilket gör att vi kommer att möjliggöra den typen av köp även i den framtida mobilappen..
Framtidens e-handel:
I slutet av 2019 har vi även en e-handelsfunktion som inte är knuten till det nuvarande
biljettsystemet (som då står inför avveckling) och de nuvarande resekorten. Kanalen ger möjlighet att
lära känna och kunna ha direktkontakt med kunden är som tidigare beskrivet prioriterade.
Dagens e-handel:
Vi ser att ökningen av intäktsandelen för Mina sidor planar ut och kommer 2019 att ersättas av en ny
e-handelslösning som är kopplat till framtidens betalsystem.
Biljettautomater:
Under december 2019 planerar att vi ha biljettautomater som bättre möter kraven på information
kring resor. I nuläget är det dock inte bestämt exakt vilken typ av försäljning som dessa automater
ska kunna klara av.
Kundcenter:
Försäljningen kommer att minska på kundcenter till att 2025 vara drygt hälften av vad den är idag.
Målgrupper som behöver assisterad försäljning ska prioriteras.
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Ombord:
Vi ser framför oss att endast en tredjedel av försäljningen ombord kommer att vara kvar 2025.
Målgruppen är nya kunder och tillfälliga besökare, och kan komma att kräva åtgärder för att reglera
omfattningen förladdning av kort ombord. Nya standarder som kontaktlöst EMV som beskrivs under
omvärldsbevakningen är något som kan komma att förändra strategin kring ombordförsäljningen.
Denna typ av betalningar möjliggör snabba köp vilket skulle kunna användas för att t ex snabba på
ombordstigningen i stadstrafiken.
Kansliet:
Vi strävar efter att införa en högre grad av automatiserad försäljning via faktura vilket bör innebära
att dagens manuella försäljning via kansliet kommer att minska.
Kontant ombord:
Givet tendenserna med minskad kontantanvändning i samhället bedömer vi det inte som
kontroversiellt att upphöra med kontant betalning ombord december 2019.
Försäljningsställen:
Denna kanal bedömer vi kommer att minska i intäktsandel, men fortfarande ha ett berättigande för
assisterad försäljning med bättre geografisk spridning.
Resplus:
Den nationella standarden spås i framtiden kunna möjliggöra försäljning mellan länstrafikbolagens
egna system varför intäktsandelen i denna kanal lär minska och försäljning istället flyttas över till
länstrafikbolagens egna kanaler.

5.1.3 Reskassa
Som nämndes i omvärldsanalysen ifrågasätts idag reskassan som produkt från flera håll. Problem
som att hålla koll på sitt saldo och att ständigt behöva återuppladda sin reskassa gör att hanteringen
av produkten inte blir särskilt smidig för kunden. Dock har produkten alltid varit fördelaktig med sina
20 % rabatt vid varje resa oavsett om du som kund reser en gång om året eller flera gånger i veckan,
vilket också skapat en flexibilitet bland de kunder som ännu inte reser tillräckligt för att välja en
periodkortsprodukt. Att alltid rabattera med ett fast belopp oavsett hur många resor kunden gör
skapar en situation där kunder inte har något incitament att resa mer eftersom rabatten alltid är
densamma, vilket inte per automatik driver resandet. Skånetrafiken har sedan tidigare sänkt sin
rabattsats för reskassan till 10 %, och Hallandstrafiken har sänkt rabattsatsen till 15 % vilket gör att
den enhetliga bilden av en sammanhållen rabattsats redan har urholkats.
Våra grannlän planerar att fasa ut reskassan när dagens biljettsystem avvecklas. Man har alltså
beslutat att inte använda sig av reskassa som ett betalmedel. Situationen som då uppstår påverkar
också oss då produkter likt reskassan inte kommer att kunna användas inom Sydtaxan i framtiden.

5.1.4 Återuppladdningsbar produkt i nytt system
Det nya systemet kommer att ha en återuppladdningsbar produkt som används parallellt med övriga
betalmöjligheter och biljettbärare. Reskassan är idag starkt kopplad till det befintliga biljettsystem
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som fasas ut till år 2020 vilket gör att den framtida återuppladdningsbara produkten behöver införas
samtidigt som den nuvarande tas ur drift. Den nya återuppladdningsbara produkten är avsedd för
användning inom Kronobergs län, och är ett alternativt sätt att betala en enkelbiljett till ordinarie
pris.
Den återuppladdningsbara produkten kommer att erbjudas som ett alternativ till de kunder som ej
önskar använda mobiltelefon eller betalkort och inte innebära någon rabattering. En åtgärdsplan som
tidigt påbörjar överflyttningen till de bärare som ingår i de prioriterade kanalerna är av största vikt.

5.1.5 Enkelbiljetter
Enkelbiljetter står för en stor volym av intäkterna och kännetecknas av att de köps och används på
mycket varierande sätt. Det kan handla om sällanresenärer likaväl som kunder som känner till
systemet väl, och biljetterna kan köpas i förväg – via ett bemannat försäljningsställe – likaväl som de
kan köpas ombord eller med hjälp av mobilen. På detta sätt kan biljettbäraren komma att variera,
och det blir viktigt att ta höjd för flexibla lösningar som både är kundvänliga och ger ett smidigt flöde
i trafiken. Ett gemensamt arbete i Sydlänen har startats upp för att inom Sydtaxan säkerställa
länsgränsöverskridande biljettering av enkelbiljetter även i framtiden.
I framtiden ser vi en hög fortsatt användning av enkelbiljetten, och vi ser behov av att på ett bättre
sätt knyta till oss kunderna oavsett om de reser på enkelbiljett eller med någon periodprodukt för att
kunna erbjuda bra information.
En god kund som köper många enkelbiljetter bör kunna dra nytta av någon typ av rabatt, bonus eller
liknande som stimulerar till ökat resande.

5.1.6 Periodprodukter
Hos de som köper periodprodukter har vi våra mest trogna kunder, med ett frekvent resande – oftast
mellan samma ändpunkter. Även i framtiden kommer periodprodukter att vara en viktig intäktskälla
och ett kunderbjudande som vi fortsätter att ge en stor betydelse. Dock kommer bäraren att variera.
I framtiden ska kunden kunna välja; mobilen likaväl som ett plastkort eller annan kommande bärare
med ny teknik ska kunna användas. Fördelen med mobilen som bärare är återigen att det kan
förknippas med en utbredd personalisering och riktad information, exempelvis vid trafikstörningar
eller för erbjudanden.
Även periodprodukterna är något som de samverkande Sydlänen vill finna gemensamma
samarbetsformer kring även i framtiden inom Sydtaxan.

5.2 Kostnader förenade med olika försäljningskanaler
Det finns naturligtvis försäljningsomkostnader förknippade med de olika försäljningskanalerna. I
detta avsnitt beskrivs översiktligt vilka kostnader, fasta såväl som löpande, som särpräglar varje
kanal.
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E-handel: Den nuvarande e-handelslösningen har löpande kostnader för drift av webbplats som inte
är omsättningsberoende. För varje transaktion betalas en liten avgift till betalväxeln som handhar
betalning via betalkort. För en kommande e-handelslösning går det i nuläget inte att göra några
utfästelser för vare sig investeringar eller driftskostnader. Rörande betalväxel kan det vara gynnsamt
att omförhandla avtal i samband med att nya system tas i bruk.
Mobilappen: Den nuvarande mobilappen har dels löpande kostnader; delvis omsättningsberoende
medan andra är fasta månadsavgifter. I sammanhanget bör det poängteras att appen inte enbart är
en försäljningskanal, utan även en informationskanal. Utöver detta finns även här kostnader för
betalväxel och även inlösen. En framtida applösning är upphandlad och projektet är startat.
Kostnaden för denna lösning är inte omsättningsberoende.
Köp ombord: För betalkortstransaktioner ombord gäller ett löpande avtal med befintlig leverantör
med en fast månadskostnad som inte påverkas av mängden transaktioner. En ny upphandling för
motsvarande tjänst är utförd. När det gäller kontanthanteringen ombord är det endast ett fåtal
entreprenörer som särredovisat kostnader för detta i de gällande linjetrafiksavtalen. Kostnader för
förbrukningsmateriel såsom biljettrullar tillkommer.
Biljettautomater: Denna kanal är förenad med ett antal olika kostnader som är fördelade på: serviceoch underhållsavtal med befintlig leverantör, kostnader för ström och datakommunikation,
kostnader för förbrukningsmateriel samt kostnader för hantering av betalkortstransaktioner.
Samtliga dessa kostnader är inte avhängiga av antalet gjorda försäljningstransaktioner. En ny
upphandling för motsvarande tjänst är avslutad och leverans beräknad till i slutet av 2019.
Kundcenter: För vårt Kundcenter i Växjö Resecentrum finns ett stort antal kostnader för själva driften
i form av personalomkostnader, lokalkostnader och driftskostnader för teknisk utrustning utanför
själva biljettsystemet. Även här är det relevant att notera att det som bekant inte bara säljs biljetter
och kort på Kundcenter utan en stor del av arbetstiden ägnas åt att svara på kundfrågor via telefon,
per e-post, via sociala medier – men även över disk.
Försäljningsställen: De fasta externa försäljningsställen som vi har avtal med uppbär en
provisionsbaserad ersättning utefter försäljning. Det innebär att det är en rörlig kostnad som ökar
med försäljningen. Utöver detta så har vi kostnader (datakommunikation och del av service- och
underhållsavtal för biljettmaskin) för den försäljningsutrustning som vi utrustar dem med.
Resplus (Samtrafiken): Den försäljning som sker via denna kanal avräknas månatligen via
Samtrafiken. Från biljettpriset dras omkostnader för biljettförsäljning och distribution av biljetter
med vissa fastställda procentsatser. Utöver detta har vi i stort sett fasta kostnader för vår del av det
gemensamma nationella systemet för trafikantinformation (vilket baseras på antalet hållplatser och
turer). Det nuvarande partneravtalet med Samtrafiken är nyligen omförhandlat och kostnadsbilden
för Kronoberg är något lägre fr o m 1 juli 2018.

Som kan noteras av ovanstående är det inte alldeles enkelt att särskilja vilka kostnader i respektive
kanal som strikt kan knytas till försäljning och vilken kostnad som mera är att förknippa med
kundservice eller information. I mobilappen görs idag ca hundra gånger fler resesökningar än vad det
görs biljettköp. På Kundcenter gör man som bekant mycket mer än att sälja biljetter. Även våra
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försäljningsställen får kundfrågor som inte mynnar ut i någon försäljning – dock i betydligt mindre
omfattning. Teknik för maskinell avläsning av biljetter är en kostnad att ta hänsyn till i framtiden dock
är alla försäljningskanaler betjänta av tekniken på sikt eftersom att det möjliggör förbättrad
intäktssäkring och statistikinsamling.

5.2.1 Lojaliserande funktioner
För att nå de mål som finns uppsatta kring antalet resor krävs att även enkelbiljettsresenärerna reser
mer vilket gör att många i kollektivtrafiksverige när man tittar på framtida lösningar dömer bort
produkter med raka rabatter likt reskassan. Det som kan införas istället är en typ av poängbaserade
lojalitetsprogram som då premierar de som reser mer. Programmen kan efterlikna övriga handeln
där du som kund känner igen dig i upplägget från andra medlemsklubbar och belöningen till kund
skall då vara produkter i form av billigare resor eller produkter som kan utnyttjas på resan.
Ett lojalitetsprogram är ett verktyg med processer och aktiviteter som stödjer arbetet med att bygga
och stärka långsiktiga kundrelationer. Målet med lojalitetsprogrammet är att få kunderna att stanna
längre och öka sina snittköp vilket leder till ett ökat CLV (Customer Lifetime Value) och därmed ett
ökat resande, högre intäkter samt nöjdare kunder.
I länstrafikens strategi ligger att ge incitament till kunder som reser på enkelbiljetter uppmuntras till
att resa mer. Biljettköpen bör vara kopplade till de mest prioriterade försäljningskanalerna för att ge
största möjliga nytta och utbyte. Ett lojalitetsprogram kan ge olika typer av premierande
erbjudanden beroende på kundtyp. Frågan kring lojalitetsprogram kommer att utredas vidare och
bygga på de undersökningar som vi gjort i form av fokusgrupper och målgruppsanalyser.

5.3 Styrning till prioriterade kanaler
För att styrningen av försäljningen till de kanaler som länstrafiken prioriterar ska kännas transparent
och enkel att förstå för alla parter är det viktigt att regelverket kring prissättning och biljettering är så
enkelt som möjligt. Antalet prissättningsvarianter för samma resa bör vara så få som möjligt; och det
bör tydligt framgå av vilken anledning som man får betala ett tillägg – och minst lika tydligt bör det
framgå vilket sätt att köpa och betala för sin resa som länstrafiken premierar – både i form av ett
lägre pris och i form av serviceutbud.
Baserat på ovanstående resonemang vill vi på sikt prioritera ned ombordförsäljning och förse denna
med någon form av tillägg eller högre prissättning som ett styrmedel till andra, mer prioriterade,
kanaler där kunden i förväg köper sin biljett själv. Särskilt i Växjö Stadstrafik är ombordköp en
tidsstörande faktor som påverkar punktligheten i trafiken och ombordstigningshastigheten vid
hållplatsangöring. Det kan vara aktuellt att begränsa ombordförsäljning av vissa produkter.
Tendensen i samhället är allt fler självservicefunktioner, och kombinerat med en valfrihet samt ett
prissättningsincitament räknar vi med att det ska både bli tydligt samt uppfattas positivt av våra
kunder att vi arbetar med att förbättra servicen såväl före, som under och efter resan. Detta är något
som möjliggörs genom en högre grad av digitalisering av köpprocessen.

30

För att stimulera överflyttning till de prioriterade kanalerna bör, särskilt inledningsvis, någon typ av
ekonomiska styrmedel användas i form av rabatterad prissättning för den eller de kanaler där vi vill
se de flesta kunderna i framtiden.
Med tanke på den adderade zonprissättningen som används i Sydtaxan, och som i oförändrad form
kommer att användas fram till 2020, samt för prissättning i Resplus har vi behov av att utgå från ett
grundpris från vilket vi räknar på dels ett tillägg och dels en rabattering.
Vi är medvetna om att vi representerar en viktig samhällsfunktion och av denna anledning ser vi det
som nödvändigt att även i framtiden erbjuda en mångsidighet när det gäller att betala för sin resa.
Samtidigt är det nödvändigt att vi följer med samhällsutvecklingen i stort och att de val vi presenterar
för våra kunder ska kännas naturliga och följa med sin tid.
Kontantanvändning är exempel på ett område där det kan vara värt att följa samhällsutvecklingen;
den är stadigt minskande – och med tanke på långa avtalstider kan det vara relevant att lyfta bort
denna ombord i bussar samt på tåg.

Sammanfattning av de viktigaste kanalförflyttningar som de strategiska valen innebär:
•
•
•
•
•
•

Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice stöttad av vår mest uppdaterade
information och vårt bästa pris
Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre
viseringsmöjligheter
Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering
Sammankoppling mellan e-handel och appen – för att ge stöd till fler produkter i appen och
erbjuda en bättre kundtrygghet i kanalen
Mer information i de nya biljettautomaterna – t ex tidpunkter för de närmaste avgångarna
(inkl ändrade tider p g a störningar) och upplysningar om produktalternativ
Mindre försäljning på Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning
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5.4 Åtgärder för att uppnå kanalförflyttningen
Åtgärder och satsningar för att nå målen skulle kunna förklaras som vad vi behöver för att kunna nå
dit vi tänker oss att nå.
För att kunna nå upp till den framtagna målbilden är detta viktiga punkter (utan inbördes ordning)
där vi menar att vi behöver genomföra satsningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa en e-handelslösning med koppling till framtida biljettbärare för bibehållen möjlighet
till självservice
Införande av CRM - gemensam plattform för kundbearbetning med koppling till e-handel
Ta fram nya moderna biljettautomater med snabbare funktion och bättre information
Förändra reskasserabatten och rabattera mobilbiljetten för att påskynda förflyttning till
prioriterade kanaler
Avskaffa kontanthantering ombord
Prisdifferentiering för att premiera självservice och förköp
Maskinell validering av biljetter och kort med mobilappen som bärare
På sikt införa ett framtida lojalitetsprogram
Utvärdera produktutbud i respektive kanal
Utfasning av dagens biljettsystem
Fortsätta erbjuda återuppladdningsbara kort

Dessa förändringar behöver ske i flera steg. De flesta åtgärderna är beroende av politiska beslut och
alla åtgärder kan inte genomföras samtidigt. Detta beror på att de olika tekniska systemen inte kan
skiftas ut omedelbart. Det betyder däremot inte att vi kan vänta med att genomföra åtgärder i linje
med strategin utan måste istället påbörja ett medvetet förändringsarbete så snart som möjligt.
I mitten av 2019 beräknas nödvändig utrustning som möjliggör maskinell validering av färdbevis i
mobiltelefon finnas på plats, vilket gör det lämpligt att under senare delen av 2019 sträva efter att
sälja fler biljetter i denna kanal. Med detta uppnås primärt två saker; dels minskas andelen köp
ombord och dels stöttas försäljningen i en prioriterad självservicekanal.
En fördel med att inleda förflyttning med hjälp av mobilappen och införa maskinell visering ombord
är att detta kan ske fullständigt parallellt och inte påverkar vare sig befintlig utrustning eller
regelverk.
Införandet bör kunna förväntas få ett positivt mottagande av förarkåren eftersom dessa avlastas från
kontrolluppgiften.
För att stödja denna förflyttning kan med fördel någon typ av prisdifferentiering av
ombordförsäljning ombord på buss användas. Främst gäller detta Växjö Stadstrafik där det finns ett
tydligt behov av att kunna begränsa försäljningen ombord eftersom detta tar tid i trafiken vilket
resulterar i långsammare ombordstigning och försämrad punktlighet gällande ankomster till
hållplatser utmed linjen.
Modernare biljettautomater införs 2019, och utplacering även i bussmiljön i Växjö är planerad.
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Användningen av periodprodukter står för en stor del av resandet och med möjlighet att ombord
maskinellt kunna visera färdbevis där mobiltelefoner är bäraren så kan även periodprodukter flyttas
över till mobilen. Då blir det nödvändigt att kunna skapa en starkare koppling mellan reseappen och
e-handelslösningen eftersom vi gärna vill att kunden ska få bättre möjligheter att administrera sin
produkt på båda plattformarna - inte minst eftersom att periodprodukter är en kostsammare
produkt som gäller över längre tid och kunden skulle kunna råka tappa sin mobiltelefon eller byta till
en ny (som två exempel på behov för att kunna administrera via ett back office).
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5.5 Förslag till strategiska förändringar
Nedanstående reviderade plan är försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i
ordinarie taxa för respektive år. Den överklagade upphandlingen av framtida mobilapp samt den
överklagade upphandlingen av ny försäljningsutrustning medför en stor tidsförskjutning vilket
påverkar förändringsarbetet. Det är nödvändigt att taxebesluten under de närmsta kommande åren
går i linje med försäljningskanalsstrategin och verkar understödjande för att främja genomförandet
av densamma.
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Förklaring av respektive åtgärdssteg:

1. Ny app: Ny reseapp lanseras med biljettförsäljning baserad på den nationella BoBstandarden. Nya funktioner i appen lanseras stegvis under 2019/2020.
2. Period i app: Periodbiljett införs i den nya mobilappen. Även periodbiljetter rabatteras med
10 % i appen.
3. Rabatt i app och biljettautomat: Sänkt pris på appbiljetten med 10 % innebär att vi
prismässigt stimulerar till fler sålda biljetter i vår app. Detta eftersom att vi vill vänja fler
resenärer till att själva köpa sin biljett i förväg, och att minska försäljningsandelen ombord.
Sänkt rabatt för reskassa till 10 % är ett sätt att påbörja den kommande utfasningen av
reskasseprodukten genom att göra det mindre attraktivt att använda denna. Eftersom det
finns ett stort antal laddade kort i omlopp är det viktigt att i god tid gå ut och meddela
kunder om framtida planer och vilka möjligheter som finns. Med en sänkt rabatt för reskassa
blir priset detsamma som i mobilappen. Förändringen införs för att stimulera mobilappen
som försäljningskanal och den förväntade intäktsökningen finansierar överflyttningen.
De nya biljettautomaterna erbjuder samma prisnivåer som appen – både för enkelbiljetter
och för laddning av periodprodukter. Även här arbetar vi med prissättningen för att uppnå en
överflyttning till självservicekanaler.
4. Biljettautomater: Nya biljettautomater lanseras med förbättrad trafikinformation och
modernare försäljningsgränssnitt. Dessa är även tänkta att placeras ut vid strategiskt
placerade bussknutpunkter.
5. Resekort: Det nya Resekortet är anpassat till det nya biljettsystemet och kan användas
successivt i de nya kanaler som införs. Först ut blir de nya biljettautomaterna.
6. E-handel och CRM: Ny e-handelslösning för laddning av nya Resekort och administration av
app och biljetter införs under sista kvartalet 2019.
7. Kontantstopp: I takt med kanalförflyttningen ser vi det som ett naturligt steg att upphöra
med kontant betalning ombord i buss.
8. Validering av mobilbiljett i buss: Maskinell validering av appbiljetterna gäller både enkeloch periodbiljetter. Detta innebär en effektivare intäktssäkring samtidigt som förarkåren får
bättre stöd i sitt arbete.
9. Sydtaxa 2.0: Varje ny säljkanal som tas i bruk kommer att sälja biljetter enligt det regelverk
som finns i Sydtaxa 2.0. Den första kanalen med detta regelverk är den nya mobilappen.
10. Försäljning ombord på buss: Försäljning i ny utrustning ombord på buss. Kunden kan köpa
enkelbiljetter eller periodbiljetter och betala med antingen betalkort eller med ett förladdat
kort.
11. Försäljning på försäljningsställe: Försäljning på försäljningsställen med hjälp av ny
utrustning. Kunden kan köpa enkelbiljetter eller periodbiljetter och betala med antingen
betalkort, förladdat kort, alternativt med kontanter.
12. Försäljning på kundcenter: Försäljning på kundcenter med hjälp av ny utrustning.
Kundcenter får samtidigt nya verktyg för att administrera kundkonton och resekort –
exempelvis för att återskapa produkter åt kunder som stött på någon form av problem.
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13. Validering på tåg: Tågvärdarna får med hjälp av ny utrustning möjlighet att maskinellt
validera nya resekort och appbiljetter.
14. Säljstopp i befintligt system: Det sista steget i utfasningen av det nuvarande biljettsystemet
innebär stopp för laddning av reskassa den 15 mars 2020 (gäller även nuvarande Mina sidor)
och ett säljstopp för periodladdningar i det befintliga biljettsystemet i april 2020. Under de
sista månaderna i drift kommer såväl periodkortsresenärer som reskassekunder att upplysas
om nya möjligheter att betala för sin resa. Produkterna kan fortfarande användas i befintlig
utrustning till 20/6 2020.
15. Överflyttning av värde på Reskassa: En möjlighet för kund att omvandla sin reskassa till ett
värde att använda i det nya systemet introduceras. Detta kommer att kunna ske dels via ehandeln eller med hjälp av personlig betjäning på Kundcenter.
16. Nuvarande biljettsystem upphör: Befintligt biljettsystem tas ur drift. Detta innebär stopp för
användning av reskassa och periodkortsprodukter som finns på befintliga plastkort.

17. Införande av lojalitetsprogram: En implementation av ett lojalitetsprogram för Mina sidorkunder skulle möta upp kundbehovet med någon form av rabatterat resande för trogna
kunder när reskassan fasats ut. Detta genomförs under förutsättning att det finns en teknisk
plattform som kan hantera lojalitetsprogrammet, dock tidigast 2021.
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Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-08-21

§ 70

Länstrafiktaxa 2020 (19RGK57)
Beslut

Trafiknämnden föreslår att regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet
med upprättad handling
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020.
Föreslagna förändringar sammanfattas enligt följande:
- Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör och ersätts med en
Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.
- Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för periodbiljetter och
2,5 % för enkelbiljetter.
- Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för enkelbiljett (ord pris), från
27 till 30 kr, och med 60 kr för periodbiljett (ord pris), från 540 kr till 600 kr.
- Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett (från 37-165 kr till 40166 kr) och med 10 kr för periodbiljett (från 640-1440 kr till 650-1450 kr).
- Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med prisförändringar för
reskassa.
- Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*
- Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella biljetten införs.*
- Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 % införs.*
* Gäller det nya biljettsystemet
Länstrafiktaxa 2020 träder ikraft 15 december 2019.

Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden föreslår att regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020
i enlighet med upprättad handling
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Länstrafiktaxa 2020
 Förslag till Länstrafiktaxa 2020
 Försäljningskanalsstrategi, version 2, bilaga till Länstrafiktaxa 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-08-21

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

§ 233

Länstrafiktaxa 2020 (19RGK57)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020.
Föreslagna förändringar sammanfattas enligt följande:
- Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör och ersätts med en
Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.
- Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för periodbiljetter och
2,5 % för enkelbiljetter.
- Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för enkelbiljett (ord pris), från
27 till 30 kr, och med 60 kr för periodbiljett (ord pris), från 540 kr till 600 kr.
- Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett (från 37-165 kr till 40166 kr) och med 10 kr för periodbiljett (från 640-1440 kr till 650-1450 kr).
- Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med prisförändringar för
reskassa.
- Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*
- Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella biljetten införs.*
- Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 % införs.*
* Gäller det nya biljettsystemet
Trafiknämnden beslutade § 70/2019 att föreslå regionfullmäktige fastställa
Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2020
Länstrafiktaxa 2020 - från TN 190821
Försäljningskanalsstrategi, version 2, bilaga till Länstrafiktaxa 2020
§70 TN Länstrafiktaxa 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 197

Länstrafiktaxa 2020 (19RGK57)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020.
Föreslagna förändringar sammanfattas enligt följande:


Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör och ersätts med
en Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.



Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för
periodbiljetter och 2,5 % för enkelbiljetter.



Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för enkelbiljett (ord pris),
från 27 till 30 kr, och med 60 kr för periodbiljett (ord pris), från 540 kr till 600
kr.



Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett (från 37-165 kr
till 40-166 kr) och med 10 kr för periodbiljett (från 640-1440 kr till 650-1450 kr).



Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.



Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*



Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella biljetten införs.*



Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 % införs.*

* Gäller det nya biljettsystemet
Trafiknämnden beslutade § 70/2019 att föreslå regionfullmäktige fastställa
Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Eva-Britt Svensson (V) och Magnus Carlberg (S) föreslår att
regionstyrelsen ska bifalla följande tilläggsyrkanden:
"- Under 2020 se över möjligheten att införa en särskild rabatt för de som är över
65 år, har Pensionsmyndighetens 'Pensionärsintyg' eller 'Intyg för förmånstagare'
från Försäkringskassan.
- Effekterna av prishöjningen på enkelbiljett ska följas upp och rapporteras till
regionstyrelsen inför taxearbetet 2021."
- Sven Sunesson (C) och Ida Eriksson (M), Eva Johnsson (KD), Robert Fredriksson
(SD), Thomas Ragnarsson (M) och Golnoush Lundén (C) föreslår att regionstyrelsen
ska bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
- Sven Sunesson (C) och Ida Eriksson (M) föreslår att regionstyrelsen ska avslå
Henrietta Serrates (S) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S) med
fleras första tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla Henrietta Serrates (S) med fleras första tilläggsyrkande röstar nej,
den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja. Sex röstar nej och nio röstar ja, vilket
innebär att regionstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Lovisa Alm (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

X
X
X
9

6

Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S) med
fleras andra tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla Henrietta Serrates (S) med fleras andra tilläggsyrkande röstar nej,
den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja. Sex röstar nej och nio röstar ja, vilket
innebär att regionstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Lovisa Alm (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2020
Länstrafiktaxa 2020 - från TN 190821
Försäljningskanalsstrategi, version 2, bilaga till Länstrafiktaxa 2020
§70 TN Länstrafiktaxa 2020
§233 RSAU Länstrafiktaxa 2020

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK452
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2019-08-08

Regionfullmäktige

Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen
åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.

Sammanfattning
Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne Industrier AB
bolaget Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka utbudet av utbildning
med utbildning på gymnasial nivå inom fordon och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att Skolinspektionen
behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där det framgår att
Ryssbygymnasiet AB får bedriva fordon- och transportprogrammet i sin
verksamhet. En extra bolagsstämma utlystes den 5 augusti där Region Kronoberg
representerades av regionstyrelsens förste vice ordförande. Stämman beslöt
godkänna ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice
ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet
AB.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB

Sida 1 av 1

Bolagsordning RyssbyGymnasiet AB (org nr 556621-4069)

BOLAGSORDNING

§1

BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är RyssbyGymnasiet AB.

§2

SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby Kommun, Kronobergs län.
§3

FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska inom Kronobergs län erbjuda utbildning på gymnasial nivå inom
naturbruk, restaurang - och livsmedel. Bolaget kan erbjuda utbildning på
gymnasial nivå inom fordon- och transport samt yrkeshögskoleutbildning inom
gastronomisk entreprenörskap och fordon- och transport. Därutöver
konferensservice och annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har inte som huvudsyfte att bedriva verksamhet med vinst. Skulle bolaget
likvideras ska dess behållna vinstmedel och tillgångar tillfalla aktieägarna enligt
aktiebolagslagens regler.
§4

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5

ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 10 000 stycken aktier och högst 40 000 stycken aktier.
§6

STYRELSE

Styrelsen ska bestå av minst fyra och högst sju styrelseledamöter, utöver
eventuella arbetstagarledamöter, enligt följande:
Region Kronoberg
VIDA AB
Rottne Industri AB

ordförande, vice ordförande samt tre ytterligare
ledamöter, varav en ledamot med branschkunskap
inom restaurang och livsmedel
en ledamot
en ledamot

Varje part utser sina ledamöter samt en suppleant per ledamot.
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Region Kronobergs styrelseordförande och styrelseledamöter utses av
regionfullmäktige. Styrelseordförande, vice ordförande och två ledamöter
samt suppleanter väljs för en mandatperiod. Ledamoten och suppleanten med
branschkunskap inom restaurang och livsmedel väljs för två år av
regionfullmäktige där regionstyrelsen utgör beredningsorgan.
Övriga parters styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Ordningen för styrelsesuppleanternas inkallande tjänstgöring bestäms av
årsstämman i samband med valet.
§7

REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med en
auktoriserad revisorsuppleant.
§8

LEKMANNAREVISORER

Regionfullmäktige utser för en mandatperiod en lekmannarevisor med en
suppleant.
§9

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast
sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.
§ 10

RÖSTRÄTT PÅ BOLAGSSTÄMMA

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av
vederbörande ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i rösttalet.
§ 11

ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och
leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärende förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av förslag till dagordning för stämman
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
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lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om:
a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
9. Anmälan av regionfullmäktiges beslut rörande styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
10. Val av delar av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av den ordning i vilka valda suppleanter ska inträda
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
§12

RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§13

FIRMATECKNING

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Ett sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening.
§ 14

REGIONFULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.
§ 15

REGIONSTYRELSENS RÄTT TILL INFORMATION

Regionstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt
informera sig om bolaget och dess verksamhet förutsatt att detta inte möter lagstadgat
hinder. Regionstyrelsen ska bedöma om verksamheten som bolaget har bedrivit under
föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
§16

HEMBUD

Har aktie övergått till juridisk eller fysisk person som inte förut är aktieägare i
bolaget ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.
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När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller
eljest är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en
månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt
flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, ska jämt fördelas bland
dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens köpeskilling. Om parterna i övriga fall inte
kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, ska det
bestämmas i den ordningen gällande lag om skiljemän stadgar. Därest ej inom
stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan
lösenbeloppet för dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar
därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
I det fall Region Kronoberg vill avveckla eller avyttra hela bolagets
verksamhet ska samtliga minoritetsägares aktier genast hembjudas Region
Kronoberg till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska utgöras av ett belopp motsvarande aktiernas inköpsvärde, 180
kronor per aktie.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
§ 17

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Beslut om ändring av denna bolagsordning ska för att bli gällande godkännas av
regionfullmäktige, samt av VIDA AB och Rottne Industri AB.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 172

Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning
(19RGK452)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd
att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne Industrier AB bolaget
Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka utbudet av utbildning med utbildning
på gymnasial nivå inom fordon och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att Skolinspektionen
behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där det framgår att Ryssbygymnasiet
AB får bedriva fordon- och transportprogrammet i sin verksamhet. En extra
bolagsstämma utlystes den 5 augusti där Region Kronoberg representerades av
regionstyrelsens förste vice ordförande. Stämman beslöt godkänna ny bolagsordning för
Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice
ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd
att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB
 Bolagsordning Ryssbygymnasiet AB
 §201 RSAU Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 201

Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning
(19RGK452)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd
att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne Industrier AB bolaget
Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka utbudet av utbildning med utbildning
på gymnasial nivå inom fordon och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att Skolinspektionen
behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där det framgår att Ryssbygymnasiet
AB får bedriva fordon- och transportprogrammet i sin verksamhet. En extra
bolagsstämma utlystes den 5 augusti där Region Kronoberg representerades av
regionstyrelsens förste vice ordförande. Stämman beslöt godkänna ny bolagsordning för
Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice
ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen åtgärd
att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB
 Bolagsordning Ryssbygymnasiet AB

Paragrafen är justerad

Redovisning av partistöd
2018

21
17RK1597

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1597
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-08-14

Regionfullmäktige

Redovisning av partistöd 2018

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2018.

Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består
dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett
mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av
partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en
skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i KL 4 kap 29 § första stycket.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare
som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2018. Redovisningarna har inkommit i
föreskriven tid och uppfyller formkraven.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1597
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-08-14

Bilaga:

- Centerpartiet - Redovisning av partistöd 2018
- Kristdemokraterna - Redovisning av partistöd 2018
- Liberalerna - Redovisning av partistöd 2018
- Moderaterna - Redovisning av erhållet partistöd 2018
- Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet partistöd 2018
- Sverigedemokraterna - Redovisning av regionalt partistöd 2018
- Vänsterpartiet - Redovisning av partistöd 2018
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Regiongruppens verksamhetsberättelse 2018
2018 har naturligtvis präglats av förberedelse inför riksdagsvalet, valrörelsen och därefter
efterföljande förhandlingar och nomineringar.
Valrörelsen var mycket positiv och inspirerande. Regiongruppen gjorde en stark insats i vår egen
region och den positiva trend som skapades av vår inspirerande och duktiga partiledare bidrog till att
vi kunde genomföra en arbetsintensiv, målmedveten och strukturerad valrörelse. Många
förtroendevalda gjorde en viktig och stark insats. Vi hade hög närvaro i alla väsentliga debatter,
gjorde avtryck i social medier, skrev debattartiklar och kommunicerade vår politik med medborgare
på arbetsplatser och på många offentliga platser. Valrörelsen i länet präglades av stort engagemang,
gemensam målinriktning, solidaritet och hjälpsamhet vilket naturligtvis också gav en god utdelning.
Efter avslutad valrörelse och genomförd sammanräkning av valresultatet stod det klart att
Kristdemokraterna i regionen fick ett ökat stöd med 2 % vilket innebar 2 nya mandat i
regionfullmäktige. Eftersom Alliansen övertog majoriteten i regionen så innebar det att
kristdemokraterna också fick många nya uppdrag och stärkte sin position betydligt. Regiongruppen
har efter valet fått en kraftig förstärkning och föryngring. Fullmäktigegruppen består nu av ordinarie
ledamöter: Eva Johnsson (gruppledare), Anna Zelvin, Malin Stadig Lundgren, Patrik Åkesson och
Bengt Germundsson. Ersättare i fullmäktige är: Susanna Tingbratt, Jon Malmqvist, Maria SvenssonLundin, Rut Björkström och Ricardo Chavez. Förutom fullmäktigeledamöter så har regiongruppen
utökats med ytterligare 5 förtroendevalda som fått nya uppdrag, nämligen: Göran Kannerby, Emil
Torstensson, Lars Nyberg, Fanny Svensson och Christina Lindqvist.
Under året har vi använt nästan alla gruppmöten till att besöka olika delar av regionens
verksamheter för att få en fördjupad information från olika verksamhetsansvariga och därmed också
skapa möjligheter till fördjupade diskussioner och frågor. Eftersom gruppmötena har varit förlagda
mellan ”beredning” och RSAU så har gruppledaren kunnat återkoppla pågående ärenden till gruppen
vilket har gett alla en god möjlighet till insyn i många ärenden och möjligheter att göra ”medskick”
via gruppledaren till RSAU.
Eftersom majoritetsförhållandena ändrades efter valet och Kristdemokraterna nu åter ingår i
majoriteten tillsammans med övriga allianspartier så har möjligheten till insyn och påverkan på
politiken på ett tidigt stadium ökat markant. Vår politiska plattform är nu god och stabil och det goda
samarbetet med våra allianskollegor gör att det är förhållandevis lätt att få gehör för våra förslag och
inspel.
Vi har under året haft 8 gruppmöten och eftersom gruppmötena vanligtvis har varit förlagda direkt
ute bland verksamheten så har det gett oss möjlighet både att få information om verksamheten och

möta flera olika personalgrupper och därmed kunna ta del av deras tankar och förslag utan
besvärande omvägar. Under året har vi gjort följande studiebesök:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicinskt servicecentrum
Kemi- och transfusionscentrum
Personligt ombud
Kvinnokliniken
BB-förlossning
Kliniska prövningsenheten
Vårdförbundet
Familjefrid
Skolsköterskorna i Markaryd

Regiongruppen har också deltagit i en konferens i Ljungby om det förebyggande arbetet inom
familjecentralerna i Kronoberg, kommun- och landstingsdagarna i Jönköping, en alliansresa och
Regiondagarna i Kosta. Vi har dessutom fått information från ledande chefstjänstemän på våra
gruppmöten från trafiknämnden, ekonomidirektören, regiondirektören, planeringsenheten och
personalchefen. Regiongruppen har också deltagit i Seniormässan i Växjö och ”Funka för Livet” i
Tipshallen i Växjö. Delar av regiongruppen deltog också i Tylösandsdagarna och fanns också på plats i
Almedalen.
Förutom många olika politiska frågor och ämnen som gruppen har behandlat under året så har frågor
rörande ombyggnation/nybyggnation av våra sjukhus varit en aktuell fråga.
Motioner
Kristdemokraternas regiongrupp har under året drivit en rad olika frågor och också lämnat in 6
motioner, nämligen:
•
•
•

•

•
•

”Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och montera ner.” En motion om att behålla
den förebyggande informationen till blivande föräldrar.
”Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region Kronoberg” En motion om att
premiera och ta tillvara forskarkompetens på ett bättre sätt inom regionen.
”Motion angående översyn av journaler på nätet”. En motion om att utöka möjligheten till
internt ”skyddat” resonemang innan journalen läggs ut på nätet, där ansvariga läkare skulle
kunna föra ett internt resonemang innan diagnosen är fastställd.
”Involvera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända”. En motion som
föreslår att 1 miljon kronor skall avsättas för att tillskapa ett kulturstipendium som ideella
föreningar kan söka för att förstärka integrationsarbetet inom föreningen.
”Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning”. En motion som
föreslår att en handlingsplan skall fastställas.
”Gemenskap på recept”. En motion som föreslår att ideella föreningar och
frivilligorganisationer skall involveras för att minska den ofrivilliga ensamheten för framförallt
våra äldre.

•
•

Dessutom har vi tillsammans med övriga allianspartier lämnat in två motioner, nämligen:
”Inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin”
”Ökat inflytande för personalen”. En motion om att möjliggöra för personalen att bilda
intraprenader.

Många av våra motioner har fått medial uppmärksamhet. Frågorna som berör barnkliniken och
förlossningsvården har skapat extra stor uppmärksamhet. Både personal och medborgare har gett
uttryck för stor uppskattning över vårt engagemang med dessa frågor.
Alliansarbetet
Samarbetet inom alliansen har varit gott och respektfullt. Det har varit viktigt att synpunkter på
samarbetet och förslag på förbättringar både har framförts och respekterats. Arbetet har därför
utvecklats positivt.
Avslutning
Slutligen kan jag konstatera att vi nu lämnar ett framgångsrikt år bakom oss. Året har bjudit på unika
politiska upplevelser, en spännande valrörelse, intensiva förhandlingar med gott resultat.
Regiongruppen har vuxit markant, nya förtroendevalda har fått uppdrag och flera unga
kristdemokrater har fått nya uppdrag. Att verka som förtroendevald inom Region Kronoberg är både
spännande och komplext men jag ser med glädje fram emot de kommande fyra åren, med en fast
övertygelse om att Kristdemokraterna kommer att göra en positiv skillnad för våra medborgare i
regionen. Utmaningarna är många – men vi kommer att anta dem.
För regiongruppen, Vederslöv den 4 mars 2019

Eva Johnsson
Gruppledare, regiongruppen

Kristdemokraterna Kronoberg
829500-8489

Sida:

Resultatrapport

1(2)

Utskrivet:

19-01-28

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: 0 "KD Kronoberg"
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr:

15:08
A372

Ackumulerat

Period fg år

Periodbudget

Ack/periodbudg

0,00
364 000,00
0,00
85 589,00
10 980,00
27 877,00
65 257,00
19 849,00
6 757,00
5 691,00
5 500,00
591 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
360 000,00
2 000,00
84 903,00
11 082,00
25 776,00
65 861,00
20 032,00
6 820,00
5 527,00
0,00
582 501,00

0,0 %
101,1 %
0,0 %
100,8 %
99,1 %
108,2 %
99,1 %
99,1 %
99,1 %
103,0 %
0,0 %
101,6 %

25 000,00
25 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

616 500,00

0,00

582 501,00

105,8 %

0,00
0,00
0,00
-20 000,00
-159 471,00
-26 580,00
-206 051,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-15 000,00
-10 000,00
-10 000,00
0,00
-100 000,00
-27 000,00
-162 000,00

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
159,5 %
98,4 %
127,2 %

410 449,00

0,00

420 501,00

97,6 %

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5020
El hyrd lokal
5050
Lokaltillbehör hyrd lokal
5410
Förbrukningsinventarier
5910
Annonser
6070
Distriktsstyrelsen
6071
Distriktstämmor
6080
Aktivitetskostnader
6110
Kontorsmaterial
6151
Kopiatorkostnader
6211
Telefon
6215
Internet/Bredband
6216
Dataprogram
6250
Porto
6310
Företagsförsäkringar
6320
Representation, uppvaktningar
S:a Övriga externa kostnader

-28 596,00
-11 951,00
-9 988,00
-111,00
-53 893,00
-5 614,99
-30 702,30
-56 903,25
-5 144,00
-7 841,00
-4 867,00
-9 000,00
-1 458,00
-5 495,30
-4 433,50
-419,50
-236 417,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-30 000,00
-7 000,00
0,00
0,00
-25 000,00
-8 000,00
-40 000,00
-3 000,00
-2 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-9 000,00
-1 600,00
-7 000,00
-3 500,00
-1 000,00
-152 100,00

95,3 %
170,7 %
0,0 %
0,0 %
215,6 %
70,2 %
76,8 %
1 896,8 %
257,2 %
78,4 %
97,3 %
100,0 %
91,1 %
78,5 %
126,7 %
42,0 %
155,4 %

Personalkostnader
7010
Lön, Ombudsman
7012
Arvode, kassör
7331
Bilersättning skattefri
7410
Övriga personalkostnader/försäkringar
7510
Sociala avgifter
7600
Reseersättning
7610
Utbildning, konferenser
S:a Personalkostnader

-40 200,00
-26 000,00
-5 379,40
-6 084,00
-16 694,00
0,00
-19 808,30
-114 165,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-120 000,00
-24 000,00
-2 000,00
-5 000,00
-42 000,00
-1 000,00
-20 000,00
-214 000,00

33,5 %
108,3 %
269,0 %
121,7 %
39,8 %
0,0 %
99,0 %
53,4 %

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-556 634,54

0,00

-528 100,00

105,4 %

59 865,46

0,00

54 401,00

110,1 %

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3010
Medlemsavgifter
3110
Regionbidrag
3150
Reseutjämning DO- o Ombudsmannakonferenser
3211
Serviceavgift Växjö
3212
Serviceavgift Alvesta
3213
Serviceavgiftl Ljungby
3214
Serviceavgift Markaryd
3215
Serviceavgift Älmhult
3216
Serviceavgift Tingsryd
3218
Serviceavgift Uppvidinge
3301
Deltagaravgifter resor m.m.
S:a Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3989
Gåvor
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4110
Politiskt materiel
4130
Bidrag till KDU
4140
Bidrag till Kvinnoförbundet
4141
Bidrag till Lessebo lokalavdelning
4210
Riks Serviceavgift
4211
Riks Medlemsavgifter
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Rörelseresultat före avskrivningar

Kristdemokraterna Kronoberg

Sida:

Resultatrapport
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Utskrivet:

19-01-28

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: 0 "KD Kronoberg"
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr:

15:08
A372

Ackumulerat

Period fg år

Periodbudget

Ack/periodbudg

-2 100,00
-2 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

Rörelseresultat efter avskrivningar

57 765,46

0,00

54 401,00

106,2 %

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

57 765,46

0,00

54 401,00

106,2 %

Räntekostnader och liknande resultatposter
8412
Post- och bankavgifter
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 200,00
-1 200,00

0,00
0,00

-2 000,00
-2 000,00

60,0 %
60,0 %

S:a Resultat från finansiella investeringar

-1 200,00

0,00

-2 000,00

60,0 %

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

56 565,46

0,00

52 401,00

108,0 %

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

56 565,46

0,00

52 401,00

108,0 %

Resultat före skatt

56 565,46

0,00

52 401,00

108,0 %

Beräknat resultat

56 565,46

0,00

52 401,00

108,0 %

-56 565,46

0,00

-52 401,00

108,0 %

Avskrivningar
7832
Avskrivningar inventarier
S:a Avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar

8999

Redovisat resultat

Kristdemokraterna Kronoberg

Sida:

Resultatrapport
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1(1)

Utskrivet:

19-01-28

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: 1 "Valkostnader"
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr:

15:09
A372

Ackumulerat

Period fg år

Periodbudget

Ack/periodbudg

Nettoomsättning
3130
LA: betalning för annonser
3151
Konferensersättningar
S:a Nettoomsättning

14 259,53
20 542,35
34 801,88

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

S:a Rörelseintäkter mm

34 801,88

0,00

0,00

0,0 %

-254 288,00
-254 288,00

0,00
0,00

-285 000,00
-285 000,00

89,2 %
89,2 %

-219 486,12

0,00

-285 000,00

77,0 %

Övriga externa kostnader
5100
Valstuga
5611
Drivmedel Personbilar
5615
Leasing Personbilar
5910
Annonser
6073
Nomineringskommittén
6080
Aktivitetskostnader
6150
Trycksaker
6250
Porto
S:a Övriga externa kostnader

-1 659,05
-830,28
-18 519,00
-100 843,53
0,00
-14 076,56
0,00
-66 522,00
-202 450,42

0,00
0,00
0,00
0,00
-5 148,40
0,00
0,00
0,00
-5 148,40

-10 000,00
-4 000,00
-3 000,00
-25 000,00
0,00
-12 000,00
-5 000,00
-135 000,00
-194 000,00

16,6 %
20,8 %
617,3 %
403,4 %
0,0 %
117,3 %
0,0 %
49,3 %
104,4 %

Personalkostnader
7331
Bilersättning skattefri
7600
Reseersättning
7610
Utbildning, konferenser
S:a Personalkostnader

-5 325,85
-131,00
-23 521,00
-28 977,85

0,00
0,00
0,00
0,00

-3 000,00
0,00
0,00
-3 000,00

177,5 %
0,0 %
0,0 %
965,9 %

-485 716,27

-5 148,40

-482 000,00

100,8 %

Rörelseresultat före avskrivningar

-450 914,39

-5 148,40

-482 000,00

93,6 %

Rörelseresultat efter avskrivningar

-450 914,39

-5 148,40

-482 000,00

93,6 %

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-450 914,39

-5 148,40

-482 000,00

93,6 %

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-450 914,39

-5 148,40

-482 000,00

93,6 %

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-450 914,39

-5 148,40

-482 000,00

93,6 %

Resultat före skatt

-450 914,39

-5 148,40

-482 000,00

93,6 %

Beräknat resultat

-450 914,39

-5 148,40

-482 000,00

93,6 %

450 914,39

0,00

482 000,00

93,6 %

Rörelsens intäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4110
Politiskt materiel
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

8999

Redovisat resultat

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

§ 229

Redovisning av partistöd 2018 (17RK1597)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2018.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30
juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till
regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL
4 kap 29 § första stycket.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående
år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin,
om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka
motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla
verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt
granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
redovisningar av partistöd 2018. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och
uppfyller formkraven.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2018
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-09-10

 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intygModeraterna Kronoberg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018, komplettering
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17

§ 193

Redovisning av partistöd 2018 (17RK1597)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2018.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30
juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till
regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL
4 kap 29 § första stycket.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående
år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin,
om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka
motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla
verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt
granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
redovisningar av partistöd 2018. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och
uppfyller formkraven.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2018
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intygModeraterna Kronoberg

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-09-17









Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018, komplettering
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med granskningsrapport och intyg
§229 RSAU Redovisning av partistöd 2018

Paragrafen är justerad

Södra
regionvårdsnämndens
årsredovisning och
revisionsberättelse 2018

22
19RGK420

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 19RGK420
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-08-06

Regionfullmäktige

Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och
revisionsberättelse 2018

Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.

Sammanfattning
Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan inom främst
hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen
(Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande överlämna
Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträden
2019-05-03
Verksamhetsberättelse för Södra regionvårdsnämnden 2018

Sida 1 av 1

Från:
Till:

Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Wendel Per O
Albinsson Margareta; Jedlert Rita; Lars Almroth; Lindbladh Christer; Lundbom Pia; Lövgren-Ekmehag Björn;
Madeleine Flood (madeleine.flood@regionblekinge.se); Martin Engström; Nilsson Per-Henrik HSJ hälso- o
sjukv ledn g; Jönsson Alf; Lilja Peter ; Myrskog Martin RST regionledning; Preuss Jörgen ; Diarium
Koncernkontoret.skane.se; Region Blekinge; Region Halland; Region Kronoberg Officiell brevlåda; BensköldOlsson Lise-Lotte ; Hogerud Anna-Lena; Johansson Mikael FRK förtroendemannaorg; Mannfalk Anna;
Stjernlöf Emma
Lindbladh Christer; Neumann Lena; Happstadius-Trägårdh Kristina; Petersson Anna P; Albinsson Margareta
Södra Regionvårdsnämndens protokoll
den 3 juni 2019 13:00:26
Protokoll SRVN sammanträde 2019-05-03.docx

Jag översänder justerat protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03.
Notera att vissa paragrafer är rekommendationer till respektive huvudman att fatta beslut om.
Beslut på dessa punkter ber jag att ni återredovisar till undertecknad.
Med vänlig hälsning
Per Wendel
Sekreterare Södra Regionvårdsnämnden

2019-05-03

Protokoll §§ 13-29

Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2019-05-03 kl 08.30-12.00
PM & Vänner Hotel, Växjö

Beslutande
Anna Mannfalk (M), Region Skåne, ordförande
Emma Stjernlöf (M), Region Blekinge
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Roland Gustbée (M), tjg ersättare för Mikael Johansson, Region Kronoberg
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Margit Bik (S), tjg ersättare för Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Region Halland
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, 2:e vice ordförande
Per Einarsson (KD), tjg ersättare för Stefan Lamme, Region Skåne
Gilbert Tribo (L) , Region Skåne
Agneta Lenander (V), Region Skåne
Marlen Ottesen (SD) , Region Skåne
Ersättare
Markus Alexandersson (S), ersättare, Region Blekinge
Robert Olesen (S), ersättare, Region Kronoberg
Christian Lidén (C), ersättare, Region Halland
Birte Sandberg (C), ersättare, Region Skåne
Carina Svensson (S), ersättare, Region Skåne
Mätta Ivarsson (MP), ersättare, Region Skåne
Mats Erlandsson (SD), ersättare, Region Skåne
Övriga deltagare:
Alexander Wendt (M), Region Blekinge, §13-21
Jonas Nilsson, politisk sekreterare, Region Skåne
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg
Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Rita Jedlert, direktör, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Margareta Albinsson, projektledare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh, utvecklare, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, chefsekonom, Södra Regionvårdsnämndens kansli
Björn Lövgren Ekmehag, tf förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus
Per-Ola Kimblad, bitr förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, §13-22
Henrik Björkman, överläkare kirurgiska kliniken Växjö, §22 pkt B
Ej närvarande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Region Halland 1:e vice ordförande
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg
Lars Karlsson (C), ersättare, Region Blekinge
Stefan Lamme (M) , Region Skåne
Carl-Johan Sonesson (M), ersättare, Region Skåne
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__________________________________________________________________________
§ 13 Val av justeringsperson
Södra Regionvårdsnämndens beslut
Henrietta Serrate (S) utses att jämte ordförandena justera protokollet.
___________________________________________________________________________
§ 14 Verksamhetsberättelse 2018 Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med godkännande överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden sammanfattar verksamhet och ekonomi för år 2018 i bilagd
rapport. Granskningsrapporter från KPMG och politiska revisorer bifogas.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
B. Granskningsrapport från KPMG.
C. Granskningsrapport politiska revisorer
___________________________________________________________________
§ 15 Disponering av resultat 2015-2018, Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att under förutsättning av huvudmännens i Södra sjukvårdsregionen godkännande,
använda Södra Regionvårdsnämndens resterande överskott för åren 2015-2018 i
enlighet med framlagt förslag.
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt resultat för åren
2015-2018. Med anledning av detta har Södra Regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som
finansieras av ackumulerade resultat. Samtliga ackumulerade medel är intecknade genom
tagna beslut.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-03-25
___________________________________________________________________________
§ 16 Utbildning prismodell Södra sjukvårdsregionen
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
A. Bildspel underlag utbildning prismodell
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_________________________________________________________________________
§ 17 Yttrande över högspecialiserad kvinnosjukvård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att avge bifogat förslag som sitt yttrande till Socialstyrelsen angående processen
Nationell högspecialiserad vård inom pilotområden kvinnosjukdomar
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
Bifogat underlag är framtaget av SUS avseende förslag till remissvar till Socialstyrelsen för
processen Nationell högspecialiserad vård (NHV) inom pilotområden kvinnosjukdomar.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. Ärende 2019-04-23
___________________________________________________________________________
§ 18 Räddningshelikopter Blekinge, Skåne och Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att föreslå berörda huvudmän finna en gemensam lösning för hantering av personal
till räddningshelikopter för Blekinge, Kronoberg och Skåne.
2. Att starta ett delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård”.
3. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram direktiv för utredning av
framtida behov av luftburna sjuktransporter inkluderande både flygplan och
helikoptrar samt möjliga samarbetspartners. Direktiven fastställs av Södra
Regionvårdsnämndens presidieberedning.
Sammanfattning
Bemanningen av sjukvårdspersonal på helikoptern behöver klarläggas. Blekinge har personal
som är utbildad att följa med räddningshelikopter och som har kontinuerliga övningar.
Blekinge behöver dock både Skåne och Kronoberg som underlag för att kunna finansiera
denna personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Mötesanteckningar 2019-03-04
C. Bildspel samverkan räddningshelikopter
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_________________________________________________________________________
§ 19 RCC Syd – cancerplan 2019-2022
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att godkänna
föreliggande cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022
Sammanfattning
I den nya Cancerplanen finns framtiden för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med
cancervården genom:
• tydligt fokus på tidig diagnostik
• satsning på barn med cancer
• rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. RCC Syd – Cancerplan 2019-2022
___________________________________________________________________________
§ 20 Samarbete för bättre vård – Rapport HR-grupp bemanningsföretag
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att följa intentionerna i
bifogad rapport
Sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive huvudman i
Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma åtgärder för att minska
användandet av inhyrd personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Rapport HR-grupp
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___________________________________________________________________________
§ 21 Samarbete för bättre vård – HTA, organisation och solidarisk finansiering
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att inrätta en samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen i enlighet med
bifogat förslag
2. Att solidariskt finansiera samverkansfunktionen för HTA där respektive huvudman
bidrar med, i kostnadsnivå år 2019, Skåne 1 171 tkr, Kronoberg 172 tkr, Blekinge 139
tkr och Halland 118 tkr
Sammanfattning
En gemensam samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen etableras, i enlighet
med Södra Regionvårdsnämndens beslut vid sammanträdet 2017-10-04.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Ärende 2019-03-11
___________________________________________________________________________
§ 22 Samarbete för bättre vård – Informationspunkter
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Tillgänglighetsgruppen rapport
B. Uppföljning kirurgi för benign sjukdom i njurarna
C. Uppföljning ortopedi, ryggkirurgi
D. Ryggkirurgiskt basår
E. Uppföljning ortopedi, bäckenkirurgi efter trauma
Sammanfattning
Margareta Albinsson, Södra Regionvårdsnämndens kansli, informerade om ”Samarbete för
bättre vård” punkterna A, C-E. Överläkare Henrik Björkman, Kirurgiska kliniken i Växjö,
informerade om punkten B. Södra Regionvårdsnämnden gav ett uppdrag att inom ”Samarbete
för bättre vård” starta en översyn av regler och ersättningar för patienter som rör sig över
huvudmannagränserna.
___________________________________________________________________________
§ 23 Information från Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om Regional samverkans- och
stödstruktur för socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor samt förstudie rörande om- och
tillbyggnation av Centrallasarettet Växjö eller nytt sjukhus på ny tomt.
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__________________________________________________________________________
§ 24 Initiativärende Sverigedemokraterna angående konferenslokaler
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Sverigedemokraterna hemställer att SRVN fortsättningsvis endast bokar konferenslokaler hos
företag vars värdegrund inte hindrar dem från att behandla alla gäster lika.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Skrivelse
_________________________________________________________________________
§ 25 Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Alexander Wendt, Region Blekinge som ordinarie styrelseledamot och
Carina Svensson, Region Skåne som ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg.
Sammanfattning
Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg.
I ärendet finns följande dokument
1. Skrivelse 2019-02-01
___________________________________________________________________________
§ 26 Nominering av ledamot till det nationella screeningrådet
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att nominera Anna Mannfalk som ledamot av det nationella screeningrådet.
Sammanfattning
Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central
roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga
rekommendationer om nationella screeningprogram.
I ärendet finns följande dokument
A. Skrivelse 2019-04-07
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___________________________________________________________________________
§ 27 Byte av ordinarie ledamot och ersättare samt ledamot av Södra
Regionvårdsnämndens Presidium, Region Kronoberg
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att som ordinarie ledamot i Södra Regionvårdsnämnden välja Roland Gustbée (M),
Region Kronoberg
2. Att som ersättare i Södra Regionvårdsnämnden välja Mikael Johansson (M), Region
Kronoberg
3. Att som ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium välja Roland Gustbée för
Region Kronoberg
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg och Roland Gustbée (M), Region Kronoberg byter
position som ledamot och ersättare i Södra Regionvårdsnämnden. Roland Gustbée väljs som
ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium för Region Kronoberg.
__________________________________________________________________________
§ 28 Anmälningsärenden
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Minnesanteckningar regionalt primärvårdsråd 2018-12-12
B. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
C. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-01-18
D. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2018-12-05
E. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2019-02-13
F. Minnesanteckningar RPO palliativ vård 2019-02-14
G. Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2019
H. Protokoll RPO tandvård 2019-02-12
I. Minnesanteckningar RPO kvinnosjukvård 2019-01-30
J. Minnesanteckningar RPO allmänmedicin 2018-10-03
K. Minnesanteckningar RPO primärvård 2019-02-08
L. Val av revisor och ersättare till Södra Regionvårdsnämnden 2019-02-26
M. Minnesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 2019-04-10
N. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
O. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-03-21
P. Protokoll RPO tandvård 2019-04-02
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___________________________________________________________________________
§ 29 Delegation till presidiet i södra regionsvårdsnämnden att avge yttranden över
förslag till nationell högspecialiserad vård
Södra Regionvårdsnämndens beslut
1. Att delegera till presidiet i nämnden att avge yttranden till Socialstyrelsen över förslag
till områden för nationell högspecialiserad vård.
2. Att uppdra till Södra Regionvårdsnämndens kansli att ta fram en processbeskrivning
för hantering av framtida yttrande.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
___________________________________________________________________________
Södra Regionvårdsnämndens sammanträde inleddes med en halv dags seminarium inom
ämnet ”Cancer” 2019-05-02 innehållande följande informationspunkter:
o Cancerplan 2015-2019, innehåll och resultat, Björn Ohlsson
o Förslag Cancerplan 2019-2022, innehåll, förändringar, Björn Ohlsson
o Screening cancer, aktuellt läge, Björn Ohlsson och Birger Pålsson
o Samarbete för bättre vård, Delprojekt 12 Onkologi, Jessica Wihl
o Skräddarsydd behandling vid cancer, Birger Pålsson
o Cancerrehabilitering, Patient- och närståenderådet
o Cancerläkemedel, Linda Staaf och Ann-Sofie Fyhr
o Nya terapier vid cancer, Ulf Malmqvist
___________________________________________________________________________
Vid protokollet

Per Wendel
Sekreterare
Justerat 2019 -

-

Anna Mannfalk (M)
Ordförande

Justerat 2019 -

-

Henrietta Serrate (S)
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Chefsekonom
Per Wendel

Datum

2019-03-25

Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämnden vill för verksamhetsår 2018 lämna följande verksamhetsberättelse.
Nämnden har under året haft fyra sammanträden. Två sammanträden har varit från
lunch-lunch som haft ett seminarium kring aktuella ämnen under den ena dagen och ett
beslutssammanträde den andra dagen. Två sammanträden har varit endagsmöten.
Under 2018 har nämnden genomfört följande seminarier:
 Geomapping för melanom och kolorektal cancer. Regional arbetsfördelning.
Presentation av webbpanel. Nya dyrare läkemedel.
 Forskningens dag, sepsis – när en infektion blir livshotande.
I samband med beslutssammanträdena har det varit information om Skandionkliniken,
nationell och regional kunskapsstyrning, RCC och arbetet med cancerplanen, aktuell
information från respektive huvudman samt om projektet regional arbetsfördelning.
Utgångspunkten för nämndens arbete är det gällande Regionavtalet samt nämndens
arbetsordning från 2015. Avtalets arbetsområden är ambitiösa men möjligheterna till
samverkan/samordning kommer ytterst att vila på viljan hos respektive avtalspart.
Nämndens strategiska plan ligger till grund för inriktning av arbetet och kan enligt
planen inrymmas inom nedanstående områden.
 Kunskapsstyrning genom riktlinjer – nationella och regionala
 Forskning och utveckling
 För Södra sjukvårdsregionen gemensamma angelägenheter kring regelverk och
vårdströmmar.
BESLUT OCH AKTIVITETER UNDER ÅRET
Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30, § 43 att en abonnemangsmodell
skulle tillämpas mellan huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen från år 2016 och
framåt. Andra grunder i avtalsförhandlingarna har varit att självkostnader ska vara
underlag för framtagande av taxor och att kostnadsnivåer räknas upp med landstingsprisindex, LPIK. Avtalsgruppen har med beslutet som utgångspunkt kommit överens
om ett avtal som innefattar ovanstående.
Abonnemangsmodellen innebär att för patienter från Södra sjukvårdsregionen utgår
ersättningen till 50 % via abonnemang och resterande ersättning utgår med 50 % av
priserna enligt föreliggande prislista. Det är Skånes universitetssjukhus, Thoraxcentrum
Blekingesjukhuset, Onkologiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö (gäller enbart
Blekinge) och Rättspsykiatri i Växjö som omfattas av abonnemangsmodellen.
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Abonnemangen för år 2018 omsluter ca 400 Mkr. Nedanstående tabell visar storleken
på abonnemangen fördelade på aktuella verksamheter och huvudmän i tusentals
kronor:

Blekinge
Halland
Kronoberg
Skåne
Summa

Skåne
Kronoberg
SUS Rättspsykiatri
90 678
14 887
103 113
15 089
98 284
33 680
292 076
63 655

Kronoberg
Blekinge
Onkologi Thoraxkirurgi
9 011
603
32 574
3 003
9 011
36 180

Summa
114 576
118 806
130 858
36 683
400 922

Strategisk plan för Södra Regionvårdsnämnden 2015-2018
Södra Regionvårdsnämnden har beslutat om nytt regionavtal gällande från 2015-03-01 och
tills vidare. Regionavtalet och nämndens arbetsordning bildar grund för föreslagen strategisk
plan. Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30 att föreliggande plan skall ligga
som grund för arbetet under mandatperioden 2015-2018.
Viktiga rubriker i planen är:
 Grundläggande intressegemenskap
 Klinisk forskning och utveckling
 Utbildning och kompetensförsörjning
 Medicinsk samverkan genom kunskapsstyrning
 Nationella samarbeten
 Ekonomisk reglering
Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om
att under 2015-2018 genomföra en satsning på att korta väntetiderna och minska de
regionala skillnaderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar stimulansmedel som
till allra största delen ska användas till att införa ett enhetligt system med standardiserade
vårdförlopp.
Syftet med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet är att cancerpatienter ska
uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid.
RCC Syd ska vara stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att införa
ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp. I arbetet ingår bl.a. att bistå
och stimulera landstingen i deras respektive utvecklingsarbete. RCC Syd ansvarar för
att lämna in landstingens handlingsplaner och redovisningar till Regeringskansliet
(Socialdepartementet). RCC Syd ansvarar dessutom för att säkerställa att lärandetillfälle kommer till stånd i varje region. På detta sätt får landstingen och olika vårdgivare möjlighet att lära av varandra.

2(8)

Solidariskt finansierade verksamheter
Merparten av de solidariskt finansierade verksamheterna rapporterar till Södra
Regionvårdsnämndens ledningsgrupp via en styrgrupp. Denna består av en
representant från vardera huvudman inom Södra sjukvårdsregionen och samordnas av
tjänsteman från Södra Regionvårdsnämndens kansli.
Inför år 2018 uppdaterades uppdragen, efter förslag från styrgruppen, för berörda
solidariskt finansierade verksamheter. Uppdragen förtydligar verksamheternas
skyldigheter inom hela Södra sjukvårdsregionen och att de varje år skall göra en
verksamhetsberättelse som ska vara klar senast vid utgången av februari månad
påföljande år. Under år 2018 har högisoleringsenhet för allvarliga smittsamma
sjukdomar tillkommit som solidariskt finansierad enhet.
Följande verksamheter rapporterar till styrgruppen för solidariskt finansierade enheter:
 Arbets- och miljömedicin
 Centrum för sällsynta diagnoser
 Genetisk vägledning
 Dövpsykiatrisk öppenvård – barn
 Dövpsykiatrisk öppenvård – vuxna
 Regionalt biobankscentrum
 Regionalt donationsansvarig läkare, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska
 Regional vävnadssamordnare
 Yrkes- och miljödermatologiska kliniken
 Högisoleringsenheten
Resterande solidariskt finansierade verksamheter är RCC-Syd, Södra
Regionvårdsnämndens kansli med klassifikationsrådet samt medel för regionala
programområden inom kunskapsstyrningen.
Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har sedan tidigare ett uppdrag att förverkliga
målen i den nationella cancerstrategin. Kopplingen mellan RCCs arbete och projekt
arbetsfördelning ligger i Södra Regionvårdsnämndens beslut ”att uppdraget kring framtida arbetsfördelning i Södra sjukvårdsregionen måste ses i ett större sammanhang
som även inkluderar andra områden/diagnoser än cancer”, från 2014-10-09. Beslut att
starta en kartläggning av förutsättningarna för ett fördjupat samarbete/arbetsfördelning
togs på Södra Regionvårdsnämndens möte 2016-02-19. 2018-04-23 beslutade Södra
Regionvårdsnämnden att ”projektet regional arbetsfördelning överförs till det
fortlöpande arbetet i Södra sjukvårdsregionen…”.
RCC Syd ansvarar för att driva cancerfrågeställningarna och har ett fortsatt uppdrag att
förverkliga målen i den nationella cancerstrategin. Enligt beslut i Södra
Regionvårdsnämnden ska detta arbete ses i ett större sammanhang som även
inkluderar andra områden/diagnoser än cancer. RCC syds arbete med nivåstrukturering inom cancerområdet måste därför inordnas i Södra Regionvårdsnämndens
samarbete för bättre vård.
Södra Regionvårdsnämnden har fått rapporter om det pågående arbetet i projektet vid
samtliga sammanträden. Samarbete för bättre vård är organiserat enligt nedan:
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Samarbete för bättre vård
Södra Regionvårdsnämnden,
uppdragsgivare

Politiker från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne

Politisk styrgrupp
Styrning och beslut

Ledningsgrupp
Genomförande

Arbetsgrupper

Samarbetsgrupp

Referensgrupper

Delprojekt

Organisationen för samarbete för bättre vård bygger på en gedigen fortlöpande
förankring till politikerna inom Södra Regionvårdsnämnden och Södra
sjukvårdsregionens ledningsgrupp. En samarbetsgrupp med representanter från
samtliga huvudmän håller ihop det praktiska arbetet under en projektledare från Södra
Regionvårdsnämndens kansli.

Arbets- och referensgrupper
Arbetsgrupper

Referensgrupper

Ersättningsfrågor
Per Wendel

Kommunikation
Kristina Happstadius-Trägårdh

HR-frågor - avtal
Per Wendel

Medborgardelaktighet
Johan Lidmark

HR-frågor - kompetens
Margareta Albinsson

Tillgänglighet till vård
och behandling
Carina Werner

HR-frågor - bemanningsföretag
Johan Lundqvist

Vårdhygien och smittskydd
Håkan Friberg

Förvaltnings- och sjukhuschefer
Medborgardelaktighet
Fackliga företrädare

Bilden ovan beskriver att det finns fungerande arbetsgrupper för väsentliga frågor inom
samarbetet som ersättningar, HR-frågor, kommunikation, medborgardelaktighet och
vårdhygien och smittskydd. Inom samarbetet sker fortlöpande förankring till
referensgrupper för förvaltnings- och sjukhuschefer, medborgare och fackliga
företrädare. Kopplat till arbetsgruppen för medborgardelaktighet är det inrättat
webbpaneler med medborgarrepresentanter från samtliga huvudmän inom Södra
sjukvårdsregionen.
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Under 2018 har arbetet i delprojekten fortsatt och vissa delprojekt är beslutade och
genomförda. Nedanstående bild ger en uppdatering av status i delprojekten vid slutet
av år 2018.

Delprojekt
1. AT/ST-utbildning
Ola Björgell

8. Kirurgi benign kolorektal
Birger Pålsson

15. Endokrin halskirurgi
Erik Nordenström

2. HTA, Health Technology Ass.
Ulf Kvist

9. Esofagus/ventrikel
Birger Pålsson

16. Inflammatorisk tarmsjukdom
Olof Grip

3. Kirurgi benign njurar
Henrik Björkman

10. MT-kompetens
Ulrika Sandberg

17. Rutinmässig testning vid
tjock- och ändtarmscancer
Maria Stenmark Askmalm

4. Axelkirurgi
Richard Frobell

11. Utredning Skopi
Birger P, Björn O

5. Ryggkirurgi
Nicklas Mårtensson

12. Samverkan onkologivård
Jessika Wihl

6. Bäckenkirurgi trauma
My von Friesendorff

13. Ablationer
Pia Malmkvist

7. Stroke
Jesper Petersson

14. Spinal rehabilitering
Héléne Pessah

Delprojekt beslutade
av SRVN

18. Uppföljning av patienter
med ökad risk för cancer
Maria Stenmark Askmalm
19. Kärlkirurgi
Tomas Jonasson
20. Parkinson, djup hjärnstimulering
Ola Nilsson
21. Blodsamverkan
Nicholas Holthuis

På gång

Följande delprojekt har beslutats och är avslutade som delprojekt:
 Samarbete rörande AT-/ST-utbildning har beslutats övergå till en pågående
process under Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp liksom
 Samarbete rörande HTA-analyser
 Arbetsfördelning kirurgi benigna njurar där patienter från nordöstra Skåne
remitteras till Växjö.
 Riktlinjer för hantering av patienter med nyckelbensfraktur.
 Vidareutveckling av ryggkirurgi där enheter inom samtliga huvudmän förstärks
genom samarbete och kompetensutveckling tillsammans med ryggkirurgiska
enheten på Skånes universitetssjukhus.
 Patientflödet för patienter där det krävs avancerad öppen bäckenkirurgi.
 Samarbete kring strokepatienter. En särskild del i detta delprojekt görs i
samarbete med Malmö universitet där logistiken kring transporter av
strokepatienter inom Södra sjukvårdsregionen kartläggs.
 Samarbete kring utbildningar inom medicinsk teknik.
 Samarbete om patienter som opereras med benigna kolorektala tillstånd. En
arbetsgrupp bestående av experter från samtliga huvudmän är bildad med syfte
att utveckla vården.
 Samarbete om patienter som opereras i esofagus/ventrikel. En arbetsgrupp
bestående av experter från samtliga huvudmän är bildad med syfte att utveckla
vården.
 En utredning kring behovet av skopier/skopister har utmynnat i ett beslut om att
Södra Regionvårdsnämnden finansierar en utbildning i samarbete med Blekinge
Tekniska högskola.
Vid årets slut 2018 bedrevs följande delprojekt:
 Onkologisk vård
 Ablationer
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Spinal rehabilitering
Endokrin halskirurgi
Inflammatorisk tarmsjukdom
Rutinmässig testning vid tjock- och ändtarmscancer
Arbetssätt och rutiner för patienter med risk för cancer
Kärlkirurgi
Parkinson
Blodsamverkan

Beskrivning av ”Samarbete för bättre vård” finns på Södra Regionvårdsnämndens
hemsida via denna länk:
https://sodrasjukvardsregionen.se/samarbete-for-battre-vard/om-samarbetet/

Kunskapsstyrning
I likhet med tidigare år har arbetet med kunskapsstyrning under 2018 fortsatt att
utvecklas. Det gäller både den nationella nivån och den regionala nivån. När det gäller
den nationella nivån har Södra sjukvårdsregionen aktivt deltagit i nationella styrgruppsoch beredningsutskottsarbeten samt arbetet med att införa den nya nationella
kunskapsstyrningsstrukturen. Detta arbete började under 2016 och har ytterligare
fördjupats under 2017 i det att olika uppdragsbeskrivningar, bemanning av nationella
grupper etc har tagits fram för att sedan ha implementerats under 2018. Södra
sjukvårdsregionen har även tagit sig an att vara värd för tre nationella programområden
(NPO); Tandvård, Nervsystemets sjukdomar samt Njur- och urinvägssjukdomar. Utöver
detta finns ett ”vilande” värdskap för nationella primärvårdsrådet. Värdskapet innebär
bland annat att värdregionen bidrar med ordföranden samt står för kostnader för 0.5
processledartjänst per NPO samt i dagsläget 20% till databearbetning och analys.
Både regering/politik, myndigheter och huvudmän står bakom den nya nationella
strukturen och dess betydelse för framtida hälso- och sjukvårdsutveckling.
Den regionala nivån är tänkt att spegla den nationella och under 2018 har ytterligare
RPO bildats; RPO Tandvård, RPO Mag-och tarmsjukdomar, RPO för kvinnosjukdomar
och förlossning. Fler är att följa under 2019.
För närvarande finns följande regionala programområdesgrupper:













Barn- och ungdomars hälso- och sjukvård
Endokrina sjukdomar inkl diabetes
Hjärta/kärl
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Palliativ vård
Rörelseorganens sjukdomar
Resursgrupp – Allmänmedicin
Psykisk hälsa
Lungsjukdomar
Tandvård
Mag-och tarmsjukdomar

De regionala programområdena har varit involverade i revideringsuppdrag av nationella
riktlinjer tillsammans med socialstyrelsen, men även reviderat gemensamma riktlinjer
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för Södra sjukvårdsregionen. Man har också arbetat med att ta fram nya
behandlingsstöd där behov finns, tex riktlinjer för diagnostisering och behandling av
djup ventrombos vilket är ett samarbete mellan primärvård, kardiologer och bild- och
funktion. Förutom arbetet med att uppnå en god, jämlik och likvärdig hälso- och sjukvård i Södra sjukvårdsregionen har fortsatt arbete lagts på att säkerställa att alla som är
involverade i den regionala kunskapsstyrningen delar samma bild av uppdraget. Detta
har varit extra viktigt i ljuset av implementeringen av den nya nationella
kunskapsstyrningsstrukturen. Samarbeten mellan olika regionala
programområdesgrupper har också identifieras där detta är motiverat, såsom i
exemplet med djup ventrombos.
Den sjukvårdsregionala styrgruppen för kunskapsstyrning sammanträder varannan
vecka via telefon för att avhandla olika kunskapsstyrningsärenden. Utöver detta har
gruppen träffats för att på ett bättre sätt kunna diskutera och utforma
kunskapsstyrningsstrukturen i Södra sjukvårdsregionen så att den svarar upp mot den
av huvudmännen beslutade nationella strukturen.
Chefssamråd
Chefssamråden startades upp under 2015 inom 13 områden. Flertalet chefssamrådsgrupper har sedan dess kommit igång. Deras mötesprotokoll anslås vid Södra
Regionvårdsnämndens möten. Chefssamrådens uppdrag reviderades efter beslut
2018-09-13 i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp enligt nedan:
Chefsamråden har till uppgift att stärka det operativa samarbetet i Södra
sjukvårdsregionen för att uppnå och vidmakthålla en god och jämlik vård.
Chefsamråden ansvarar för:
 Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård
 Arbeta för att optimera patient processerna avseende initiering, utredning,
behandling och uppföljning.
 Identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt.
 Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten.
 Följa upp beslutade samarbeten.
 Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses.
 Samverka med övriga forum inom Södra sjukvårdsregionen såsom regionala
programområden, Samarbete för bättre vård, andra chefsamråd med flera
Ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen är ytterst ansvariga för chefsamråden.
Nod för kliniska prövningar och Ordnat införande i samverkan
Återigen kan konstateras att sjukvårdsregionerna genom nationella beslut har fått ny
och utökad roll.
Den nationella utredningen som presenterades 2013 kring klinisk forskning och kliniska
prövningar i Sverige, ”Starka tillsammans” föreslog ett system för nationell samordning,
rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. Vetenskapsrådet har fått
statens uppdrag att arbeta med en nationell samordning av kliniska studier genom att
etablera en nod i varje sjukvårdsregion för att bygga upp en organisation för nationell
samordning av kliniska studier. Södra sjukvårdsregionen har anmält sitt intresse och
blivit utsedd till en av noderna. Nodföreståndaren är chefen för Forum Söder (f d FoU
centrum) vid Skånes universitetssjukhus.
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Forum Söder har under 2016 etablerat en regional samverkansgrupp bestående av
nodföreståndare och forskningschefer inom Södra sjukvårdsregionen. Gruppen
ansvarar för att stimulera intresset för kliniska studier och bistår med strategisk
vägledning, behovsinventering, statistik med mera. Forum Söder har vid två tillfällen
under året gett den återkommande tvådagarskursen ”Introduktion till klinisk prövning
inklusive GCP”, vilken inkluderar externa föreläsare från Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och Regionalt biobanksråd. Dessutom har ett flertal skräddarsydda
dagskurser i GCP genomförts ute på olika avdelningar inom Södra sjukvårdsregionen.
I september genomfördes en temadag för kliniska forskarteam/forskare om avancerade
terapier, uppdatering kring regelverk för kliniska studier och pågående forskningsprojekt inom regionen.
Södra sjukvårdsregionen har erhållit medel i enlighet med redovisning i bilaga 1.
Samrådsgrupp för läkemedel och medicinsk teknik
Inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting arbetet har en nationell
läkemedelsstrategi kring ordnat införande i samverkan tagits fram. En ny struktur med
olika grupperingar som samverkar för att få till stånd en effektivare och mer likriktad
läkemedelshantering i Sverige. En styrgrupp med en representant från Hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverket per sjukvårdsregion har utsetts. Gruppen sammanträder en
gång per månad.
Ett råd för Nya terapier, NT-rådet, med representanter för samtliga sjukvårdsregioner
har etablerats. Rådet har till uppdrag att på landstingens vägnar ge rekommendationer
kring klinikläkemedel, läkemedel utanför förmånen, vissa förmånsläkemedel och att i
framtiden även ta sig an andra medicinska insatser. I gruppen finns en representant för
Södra sjukvårdsregionen. Båda grupperna har administrativt stöd från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Kansli
Södra Regionvårdsnämnden har till sitt förfogande ett från de berörda landstingen
fristående kansli placerat i Lund.
Kansliet ska bland annat
 Svara för den formella hanteringen av nämndens ärenden
 Ge administrativ service till nämndens olika politiska organ och beredningsgrupper
 Ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.
Under 2018 var kansliet bemannat med sex tjänster varav två på deltid.
Enligt regionavtalet ska Södra Regionvårdsnämndens verksamhet finansieras genom
ramanslag för mandatperioden 2015-2018. Verksamhetens årliga resultat ska överföras
till nästkommande år och slutavräkning sker vid mandatperiodens slut.
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Ekonomiskt resultat 2018 (kr)

Kontoklass/text

3. Intäkter
4. Personal inkl arb giv avg
6, 7 och 8 Övriga verksamhetskostnader och finansiella poster

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse mot
budget 2018

7 979 995

7 965 740

-14 255

-6 300 000

-5 643 464

656 536

-1 679 995

-973 872

706 123

0

1 348 404

1 348 404

Summa
Kommentarer
Intäkterna för 2018 har utfallit i nivå med budget.

Kansliets personalkostnader (kontoklass 4) ligger under den budgeterade nivån.
Övriga verksamhetskostnader och finansiella kostnader (kontoklass 6, 7 och 8) ligger
under den budgeterade nivån.
Redovisning av projektkonton 2018
Projektnr Projektnamn

IB 2018
-81 328,41

UB 2018
-24 700,39

8925

DRG-råd

8926

Regionala medicinska kunskapsgrupper

-5 047 371,79

-4 533 583,76

8928

Särskilda projekt

-4 171 793,86

-2 927 728,54

8930

FoU-medel

-1 121 705,56

-1 270 184,16

8932

-1 540 321,50

-1 465 321,50

8937

ST-kongress
Insatser för kunskapsstöd och uppföljning
inom hälso- och sjukvården

8938

Nod för kliniska prövningar

8939

Resurscentrum psykisk hälsa
Total

-145 835,00
-1 034 618,00
-11 863 885,00

-14 731 479,00

-6 000 000,00

-3 232 267,75

-30 861 024,12

Specifikation över projekten finns i bilaga1.

Rita Jedlert
Direktör
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-28 331 100,10

Rita Jedlert
Direktör

2019-03-25

Bilaga 1

Mobiltfn: 076 – 887 19 95
E-post: rita.jedlert@skane.se

Projektmedel mm
Redovisning av projektmedel 2018.
Projekt 8925 ”DRG-rådet”
DRG-rådets medel har täckt kostnaderna för rådets deltagande i konferenser och
återkommande sammanträden om DRG-frågor. Medel för år 2018 har inte eftersökts
hos landstingen. Nya medel kommer att eftersökas från landstingen för år 2019 enligt
överenskommelse i ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
2019”. Utgående balans för år 2018 är 25 tkr.
Projekt 8926 ”Regionala medicinska kunskapsgrupper/Regionala
programområden”
Projektmedlen används fortlöpande av de Regionala medicinska kunskapsgrupperna/Regionala programområdena. Arbetet för att stärka och utveckla
kunskapsgrupperna/programområdena fortsätter. Nya medel kommer att eftersökas
från landstingen för år 2019 enligt överenskommelse i ”Regionala priser och
ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019”. Utgående balans år 2018 är 4 533 tkr.
Projekt 8928 ”Särskilda projekt”
Projektmedlen har använts till arbetet med projektet Regional arbetsfördelning. Arbetet
fortsätter under 2019. Utgående balans år 2018 är 2 927 tkr.
Projekt 8930 ”FoU-medel” (UFo-anslag)
Beslut om fördelning av utvecklings- och forskningsbidrag för år 2019 togs i december
2018. Utgående balans år 2018 är 1 270 tkr.
Projekt 8932 ”ST-kongress”
”Framtidens specialistläkare” är en rikstäckande kongress. Nästa kongress kommer att
genomföras under 2020. Utgående balans 2018 är 1 465 tkr.
Projekt 8937 ”Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälsooch sjukvården”
Södra Regionvårdsnämndens kansli beviljades under hösten 2015 1 667 tkr från
överenskommelsen mellan staten och SKL om ”Insatser för kunskapsstöd och
uppföljning inom hälso- och sjukvården” för utveckling av möjligheterna till uppföljning
inom primärvården. Landstingen har i princip utnyttjat sin tilldelning. Utgående balans år
2018 är 145 tkr.
Projekt 8938 ”Nod för kliniska studier”
Södra Regionvårdsnämndens kansli beviljades under åren 2015 och 2016 ett
etablerings- och driftsbidrag till regional nod för samordning av kliniska studier från
Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har utbetalat ytterligare medel för åren 2017 och
2018. Utgående balans år 2018 är 14 731 tkr.
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Projekt 8939 ”Resurscentrum/Regionalt programområde för Psykisk hälsa under
2018”
Södra Regionvårdsnämndens kansli tilldelades i slutet av 2017 6 000 tkr som stöd i
uppbyggnad av Regionala Resurscentrum/Regionalt programområde för Psykisk hälsa
från Sveriges Kommuner och Landsting. Minst 30 % av dessa medel ska användas för
samverkan med kommunerna. Under år 2018 har landstingen utnyttjat tilldelade anslag.
Utgående balans år 2018 3 232 tkr.

Rita Jedlert
Direktör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

§ 202

Södra regionvårdsnämndens
årsredovisning och revisionsberättelse
2018 (19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan inom främst
hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen (Region
Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande överlämna Södra
regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för
år 2018 till huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut årsredovisning Södra regionvårdsnämnden 2018
 Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
 Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-08-20

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 173

Södra regionvårdsnämndens
årsredovisning och revisionsberättelse
2018 (19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan inom främst
hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen
(Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande överlämna Södra
regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för
år 2018 till huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut årsredovisning Södra regionvårdsnämnden 2018
Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden
§202 RSAU Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

Paragrafen är justerad

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M)
angående ökade kostnader
för väktare i Region
Kronoberg

23
19RGK1219

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) angående ökade kostnader för väktare i
Region Kronoberg
Kostnaden för ordningsvakter och väktare i Region Kronoberg har enligt uppgift
ökat från 1,5 miljoner kr till 4 miljoner kr på några år.
1. Vilka är orsakerna till den ökade kostnaden?
Närvaron av ordningsvakter och väktare motiveras med att Region Kronoberg ska ha
en trygg och säker miljö för besökarna.
2. Hur mäts besökarnas upplevelse av Region Kronobergs verksamheter som trygga och säkra
miljöer?
3. Hur har besökarnas upplevelse sett ut de senaste åren?
Från och med 1 januari 2019 finns ett nytt avtal med ett vaktbolag.
4. På vilka sätt har de krav som framförts i upphandlingen förts fram från och förankrats
med Region Kronobergs verksamheter?
5. Hur påverkar det nya avtalet kostnaderna?

Robert Olesen (S)
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och gruppledare för
Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée
(M) angående doulor i
Kronoberg

24

19RGK1218

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) angående doulor i
Kronoberg
Doula är det grekiska ordet för hjälpkvinna och att anlita en sådan vid förlossning har
de senaste åren blivit vanligare i storstäderna. Det kan vara både till en avgift som
den enskilda kvinnan betalar för tjänsten men det kan även vara ett helt ideellt
uppdrag. Doulorna behöver inte vara personer som är vårdutbildade. I Södertälje
inom Region Stockholm har man även en modell där doulorna även kan används
som tolkar. Eftersom detta är ett fenomen som börjar bli allt mer vanligt och
uppmärksammats i media har jag några frågor på temat:





Hur många doulor är verksamma i Kronoberg?
Hur påverkas och uppfattar Region Kronobergs verksamhet förekomsten av
doulor?
Har antalet hemfödslar ökat i Kronoberg de senaste åren och har
förekomsten av doulor påverkat den utvecklingen?
Vilka risker ser du med att förekomsten av doulor?

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée
(M) angående avsaknaden
av naloxonprogram i
Kronoberg

25
19RGK1467

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée
(M) om vestibulit

26
19RGK1534

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M)
angående nytt lasarett i
Växjö

27

19RGK1576

Val av nämndemän i
Förvaltningsrätten i Växjö
2020-01-01 - 2023-12-31

28
18RGK840

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 27

Val av nämndemän i Förvaltningsrätten i
Växjö 2020-01-01 - 2023-12-31 (18RGK840)
Beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Förvaltningsrätten i Växjö:
Tor Lejdfors
Anette Bjers Gustafsson
Kjell Gustafsson
Ros-Marie Gustafsson
Thomas Nordahl
Romeo Pettersson
Martin Estvall
Peter Andersson
Erika Lagergren
Carl-Gustav Arvidsson
Cecilia Cato
Sofie Eneroth
Jan Sahlin
Ted Strand
Margareta Lundblad
Tilda Ragnarsson
Bo Dalesjö
Annika Johansson
Yusuf Isik
Therese Lynghagen
Melena Jönsson

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

Tanja Jönsson
Förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Förvaltningsrätten i Växjö:
Tor Lejdfors
Anette Bjers Gustafsson
Kjell Gustafsson
Ros-Marie Gustafsson
Thomas Nordahl
Romeo Pettersson
Martin Estvall
Peter Andersson
Erika Lagergren
Carl-Gustav Arvidsson
Cecilia Cato
Sofie Eneroth
Jan Sahlin
Ted Strand
Margareta Lundblad
Tilda Ragnarsson
Bo Dalesjö
Annika Johansson
Yusuf Isik
Therese Lynghagen
Melena Jönsson
Tanja Jönsson

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

Beslutsunderlag

 Val av nämndemän för perioden 2020--2023

Paragrafen är justerad

Val av nämndemän i Göta
hovrätt 2020-01-01 - 202312-31
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Från:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Jonasson Annika - HGO
Val av nämndemän i Göta hovrätt
den 27 februari 2019 15:32:21
20190227144751326.pdf

Hej,
Översänder Val av nämndemän i Göta hovrätt jte Beslut om antal nämndemän i din region.
Med vänlig hälsning
Annika Jonasson
Personaladministratör, Administrativ enhet, Göta hovrätt
036-156505 . 070-1888680 . annika.jonasson@dom.se . Postadress: Box 2223, 550 02 Jönköping .
Besöksadress: Hovrättsgränd 4 . Fax: 036 - 15 65 36 . www.gotahovratt.domstol.se

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 26

Val av nämndemän i Göta hovrätt 2020-0101 - 2023-12-31 (18RGK840)
Beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Göta hovrätt:
Bengt Wellermark
Monica Widnemark
Sofia Cronholm
Sebastian Olsson
Ricardo Chavez
Heino Johannesson
Charlotta Svanberg
Rickard Karlsson
Vinko Stifanic
Anders Käll
Anita Åkesson
Lars Wegendal
Ove Dahl
Jeanette Schölin
Förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Göta hovrätt:
Bengt Wellermark
Monica Widnemark
Sofia Cronholm
Sebastian Olsson

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

Ricardo Chavez
Heino Johannesson
Charlotta Svanberg
Rickard Karlsson
Vinko Stifanic
Anders Käll
Anita Åkesson
Lars Wegendal
Ove Dahl
Jeanette Schölin
Beslutsunderlag

 Val av nämndemän i Göta hovrätt

Paragrafen är justerad

Val av nämndemän i
Kammarrätten i Jönköping
2020-01-01 - 2023-12-31
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Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 25

Val av nämndeman i Kammarrätten i
Jönköping 2020-01-01 - 2023-12-31
(18RGK840)
Beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Kammarrätten i Jönköping:
Christer Wånehed
Gunilla Svensson
Tina Sturesson
Emelie Berg
Sigvard Jakobsson
Alf Skogmalm

Förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Kammarrätten i Jönköping:
Christer Wånehed
Gunilla Svensson
Tina Sturesson
Emelie Berg
Sigvard Jakobsson
Alf Skogmalm
Beslutsunderlag

 Val av nämndemän i Kammarrätten i Jönköping, svar senast 2019-10-01

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

Begäran om entledigande
från uppdrag som ledamot i
regionfullmäktige 20192022
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Janna Tisjö
Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Avsägelse
den 27 augusti 2019 06:43:42

Hej,
På grund av nytt jobb avsäger jag mig alla uppdra i Region Kronoberg; Regionfullmäktige, ers.
Regionstyrelsen, valberedning, ord. Patientnämnden och arbetsgruppen för Nära Vård.
Med Vänliga Hälsningar
Janna Tisjö

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Jakobsson Fredrik FRK förtroendemannaorg
Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Avsägelse
den 26 augusti 2019 19:49:20

Hej.
Jag avsäger mig härmed mina uppdrag som förtroendevald i regionfullmäktige och som
ersättare i den regionala kulturnämnden.
Fredrik Jakobsson
Vänsterpartiet.
2019-08-26.
--Skickat från Workspace ONE Boxer

Begäran om entledigande
samt val av ny ledamot och
ersättare i regionfullmäktige
valberedning 2019-2022
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Janna Tisjö
Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Avsägelse
den 27 augusti 2019 06:43:42

Hej,
På grund av nytt jobb avsäger jag mig alla uppdra i Region Kronoberg; Regionfullmäktige, ers.
Regionstyrelsen, valberedning, ord. Patientnämnden och arbetsgruppen för Nära Vård.
Med Vänliga Hälsningar
Janna Tisjö

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 30

Entledigande samt val av ny ledamot och
ersättare i regionfullmäktiges
valberedning 2019-2022 (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktiges
valberedning.
2. Utse Matthias Sjöberg (V) till ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning efter
Janna Tisjö (V).
3. Utse Kerstin Wiréhn (V) till ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning efter
Matthias Sjöberg (V).
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktiges
valberedning.
2. Utse Matthias Sjöberg (V) till ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning efter
Janna Tisjö (V).
3. Utse Kerstin Wiréhn (V) till ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning efter
Matthias Sjöberg (V).
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)

Paragrafen är justerad

Begäran om entledigande
samt val av ny ledamot och
ersättare i patientnämnden
2019-2022
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Janna Tisjö
Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Avsägelse
den 27 augusti 2019 06:43:42

Hej,
På grund av nytt jobb avsäger jag mig alla uppdra i Region Kronoberg; Regionfullmäktige, ers.
Regionstyrelsen, valberedning, ord. Patientnämnden och arbetsgruppen för Nära Vård.
Med Vänliga Hälsningar
Janna Tisjö

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 29

Entledigande samt val av ny ledamot och
ersättare i patientnämnden 2019-2022
(18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i patientnämnden.
2. Utse Susanne Borgström (V) till ny ledamot i patientnämnden efter Janna Tisjö (V).
3. Utse Jerker Nilsson (V) till ny ersättare i patientnämnden efter Susanne Borgström
(V).
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i patientnämnden.
2. Utse Susanne Borgström (V) till ny ledamot i patientnämnden efter Janna Tisjö (V).
3. Utse Jerker Nilsson (V) till ny ersättare i patientnämnden efter Susanne Borgström
(V).
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)

Paragrafen är justerad

Begäran om entledigande
samt val av ny ersättare i
regionstyrelsen 2019-2022
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Janna Tisjö
Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Avsägelse
den 27 augusti 2019 06:43:42

Hej,
På grund av nytt jobb avsäger jag mig alla uppdra i Region Kronoberg; Regionfullmäktige, ers.
Regionstyrelsen, valberedning, ord. Patientnämnden och arbetsgruppen för Nära Vård.
Med Vänliga Hälsningar
Janna Tisjö

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 28

Entledigande samt val av ny ersättare i
regionstyrelsen 2019-2022 (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige.
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ersättare i regionstyrelsen.
2. Utse Matthias Sjöberg (V) till ny ersättare i regionstyrelsen.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige.
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Janna Tisjö (V) från uppdrag som ersättare i regionstyrelsen.
2. Utse Matthias Sjöberg (V) till ny ersättare i regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)

Paragrafen är justerad

Begäran om entledigande
samt val av ny ersättare i
kulturnämnden 2019-2022
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Jakobsson Fredrik FRK förtroendemannaorg
Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Avsägelse
den 26 augusti 2019 19:49:20

Hej.
Jag avsäger mig härmed mina uppdrag som förtroendevald i regionfullmäktige och som
ersättare i den regionala kulturnämnden.
Fredrik Jakobsson
Vänsterpartiet.
2019-08-26.
--Skickat från Workspace ONE Boxer

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 31

Begäran om entledigande samt val av ny
ersättare i kulturnämnden 2019-2022
(18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Fredrik Jakobsson (V) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
2. Utse Christer Persson (V) till ny ersättare i kulturnämnden.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Fredrik Jakobsson (V) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
2. Utse Christer Persson (V) till ny ersättare i kulturnämnden.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Fredrik Jakobsson (V)

Paragrafen är justerad

Begäran om entledigande
samt val av ny nämndeman
i Förvaltningsrätten i Växjö
för tiden till och med den 31
december 2019

36

18RGK840

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

sagasunniva
Lindskog Elin RST kansliavdelningen
Nämndemannauppdrag
den 5 september 2019 15:54:19

Hej Elin,
Jag sitter i dagsläget som nämndeman i Växjö via Vänsterpartiet, men behöver avsäga mig
min plats på grund av tidsbrist och schemaändringar på jobbet.
Vet du vart jag ska vända mig?
Hälsningar,
Saga Sunniva Bergh

Protokollsutdrag
Instans: Valberedning
Mötesdatum: 2019-09-09

§ 32

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

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Saga Sunniva Bergh från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i
Växjö.
2. Utse Martin Estvall till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Saga Sunniva Bergh från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i
Växjö.
2. Utse Martin Estvall till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten

Paragrafen är justerad

