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Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2015 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning
För 2015 konstateras att den besvärliga bemanningssituationen kvarstår i allt väsentligt
inom hälso- och sjukvården med dyra lösningar för hyrpersonal, användning av
resursenheten och övertid. Sjukfrånvaro och övertid ökade under 2014 och har sedan
fortsatt under hela 2015. Bland de orsaker som anges vid sjukskrivning är ökningen
störst gällande infektioner, psykisk ohälsa samt ”korttidsfrånvaro”.
Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och har fortsatt att
öka 2015. Störst problem redovisas inom primärvård som en konsekvens av
pensionsavgångar. Svårigheten att rekrytera färdiga specialistläkare har lett till strategin
att öka självförsörjandegraden av specialistläkare på sikt genom att öka intaget av både
AT- och ST-läkare samt start av utbildningsvårdcentral. Merkostnaden för
specialistbristen kan ses som en sedan länge uppbyggd kompetensutvecklingsskuld som
nu förfaller till betalning.
Trots ovan nämnda bemanningssvårigheter är tillgängligheten god i flertalet
verksamheter när det gäller nybesök till läkare. Väntetiderna till behandling är däremot
längre jämfört med 2014 pga. rekryteringssvårigheter för operationsavdelningen. Antal
väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har fortsatt att öka. Inom
primärvården har 66 % av de som bedömts ha behov fått läkartid samma dag.
Nationella mätningar visar att kronobergarna är nöjda och har stort förtroende för
hälso- och sjukvården.
Kollektivtrafikresandet i regionen har i det närmaste utvecklats planenligt, och en
närmare blick på respektive trafikslag visar att särskilt Krösatågstrafiken uppvisar mycket
glädjande ökningar – detta kompenserar i stor utsträckning att Öresundståg
resandemässigt inte riktigt nådde upp till de beräknade volymerna. Resandet under 2015
infriade de budgeterade resandeökningarna för busstrafiken.
Under året antogs det regionala trafikförsörjningsprogrammet och länstrafiken har
applicerat flera av de mål och styrtal som ingår i detta i verksamhetsplanen för
kommande år. Ett av dessa mål är kollektivtrafikens marknadsandel i länet och denna
befinner sig på i stort sett samma nivå som för föregående år. Ett annat är
kundnöjdheten, som har utvecklats positivt – och särskilt området som rör enkelhet vid
köp av biljetter och kort där länstrafiken uppvisade bästa resultatet i hela landet i
Kollektivtrafikbarometern.
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Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i
enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län. Region Kronoberg
övertog även övriga delar i Regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga
kommunfullmäktigeförsamlingar i länet. Under året har ett arbete skett med att integrera
ovanstående uppdrag inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde.
Nämnden har under året berett ett flertal övergripande strategier inom ramen för det
statliga uppdraget som exempelvis Regional utvecklingsstrategi, Regional
Innovationsstrategi och Kompetensförsörjningsstrategi.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2015 uppgår totalt till ett överskott på 52
mnkr inklusive engångsposter (efter balanskravsutredning uppgår resultatet till 9 mnkr).
Redovisat resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om
81 miljoner kronor, motsvarande 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, inte
uppfylls. Det är framförallt kostnadsutvecklingen för bemanning och köpt vård inom
hälso- och sjukvården som gör att resultatmålet inte nås. Hälso- och sjukvårdsledningen
har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram en handlingsplan för att få
en ekonomi i balans över tid.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Lennart
Värmby (V), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C) och Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2015 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Expedieras till
Ekonomidirektör
Regionfullmäktige
Revisorerna



Beslutsunderlag
Missiv - Årsredovisning Region Kronoberg 2015
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