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FÖRORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2019. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta invånarnas behov och förväntningar.
Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla
våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra
resurser för att få en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet
beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska
regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska
genomföras och hur målen ska uppnås.
Budget 2017 med tillhörande verksamhetsplaner:
-

ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som
krävs för att nå uppsatta mål
översätter våra mål i konkreta handlingsplaner
styr så att vi använder våra resurser rätt
styr så att vi följer upp våra strategier.

Anna Fransson
Ordförande regionstyrelsen

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län och vår värdegrund är Respekt för
människan. Det är det som är grunden i allt vi gör – hur vi är mot varandra och i mötet med
kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och
förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål, formar strategier och planerar aktiviteter.
Budgeten är det övergripande styrdokumentet som omsätter vår vision och vår värdegrund till
långsiktiga mål inom fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare, Verksamhetsutveckling och
Ekonomi. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande långsiktiga mål, ett i varje
perspektiv:





Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Hållbar ekonomi i balans

De fyra långsiktiga målen har i budget brutits ner i inriktningsmål för budgetperioden.
Inriktningsmålen har styrtal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om vi rör oss i
riktning mot målen. Utifrån inriktningsmålen formuleras också konkreta uppdrag åt
nämnderna, som därmed blir styrande för förvaltningarnas verksamhetsplaner under aktuell
budgetperiod. I verksamhetsplanerna omsätts regionfullmäktiges och nämndernas
inriktningsmål till konkreta aktiviteter och handlingsplaner.
Aktiviteter och handlingsplaner följs löpande inom verksamheterna och status- och prognos
bedöms varje månad för att möjliggöra resursoptimering. Avrapportering av aktiviteter och
handlingsplaner sker tre gånger per år, i delårsredovisningar i mars och augusti samt i
årsredovisning.

KRONOBERG – En attraktiv region för hälsa och tillväxt
Region Kronoberg ska vara ett län med livskraft där människor vill arbeta och bo. Tillsammans
med länets åtta kommuner skapar vi bra miljöer för vård, arbete, näringsliv, infrastruktur,
utbildning, forskning och kultur. Vi ökar hela tiden attraktionskraften för vår region.
För oss står alltid människan i centrum. Vi utvecklar vården nära patienten genom hembesök
och genom att rekrytera såväl allmänspecialister som andra specialister och psykologer till
vårdcentralerna. Genom ett personcentrerat förhållningssätt ska vi se hela människan och öka
tryggheten genom fasta vårdkontakter och bättre samarbete med kommunerna.
Ett ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa är ett högt prioriterat område. Vi vill ha en
bättre samordning av den somatiska och den psykiatriska vården. Vi lägger här grunden för
framtidens psykiatri. Vi värnar om en hög patientsäkerhet där arbetet med att minska
vårdrelaterade infektioner är ett särskilt viktigt område.
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Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.
Det är viktigt att vi ger möjligheter till vidareutbildning, att vi tar tillvara den kompetens vi har
och hittar möjligheter att rekrytera våra nyanlända med vårdutbildning. Vi satsar på en bättre
arbetsmiljö och ökade möjligheter att behålla och rekrytera personal.
Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det systematiska
kvalitets- och förbättringsarbetet ska ständigt vara närvarande i alla våra verksamheter. Vi ska
ha en hållbar ekonomi i balans. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och
lättillgänglig hälso- och sjukvård, kultur samt kollektivtrafik.
Vi arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar kostnadseffektiv kollektivtrafik och för
en bra reguljär inrikes- och utrikestrafik via Växjö Småland Airport AB. Både kollektivtrafiken
och vår flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i regionen. Region
Kronoberg fortsätter att arbeta för att stärka infrastrukturen för att vi ska kunna bo och
utveckla näringslivet i hela länet. Vi värnar om vår miljö och minskar våra klimatpåverkande
utsläpp.
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VÅR OMVÄRLD
Befolkningen fortsätter att öka
Under 2015 ökade befolkningen i Kronobergs län med 2241 personer, vilket var en ökning
med 1,2 procent jämfört med föregående år och den största ökningen sedan 1969. Samtliga av
länets kommuner hade under året en befolkningstillväxt, något som endast inträffat en gång
tidigare under tidsperioden 1970-2015. Utvecklingen under 2015 innebar att länet har haft en
positiv befolkningsutveckling 14 år i rad. Den främsta komponenten bakom tillväxten är
invandringen som de senaste åren varit hög. Under tidsperioden 2011-2015 har länet haft den, i
relation till befolkningen, högsta nettoinvandringen av samtliga län i riket.
Befolkningsprognosen för länet visar på en fortsatt befolkningstillväxt under 2016-2019. Totalt
uppskattas att folkmängden kommer att öka med 10 000 personer; från 191 400 invånare till
201 600, vilket innebär en årlig genomsnittlig ökning på 2 500 personer. Att notera är att
bedömningen är osäker, även om den är baserad på SCB:s riksprognos. Anledningen till
osäkerheten är att det är svårt att bedöma hur stor asylinvandringen till Sverige och
Kronobergs län kommer att vara de kommande åren.
De närmaste åren förväntas den demografiska försörjningskvoten i länet att öka från 79,3
(2015) till 83,1 (2019). Anledningen till ökningen är att antalet i ej arbetsför ålder förväntas att
öka mer än de i arbetsför ålder. Av den totala befolkningsökningen, som förväntas att uppgå
till 10 210 personer, väntas yngre (0-19 år) att stå för 45 %, de i arbetsför ålder (20-64 år) för
33 % och äldre (65-100+ år) för 22 %.
Under prognosperioden 2016-2019 förväntas barnafödandet att uppgå till 2 375 barn i årligt
genomsnitt, vilket kan jämföras med 2160 födda barn under 2015.

Sysselsättningsgraden stabiliserades men utmaningar kvarstår
Andelen sysselsatta av den arbetsföra befolkningen i Kronobergs län uppgick under 2014 till
78,5 %, vilket var samma nivå som under 2013. Trots att den inte ökade var det ett positivt
trendbrott, då den minskade under de två föregående åren. Jämfört med övriga län i riket har
länet haft den svagaste utvecklingen av sysselsättningsgraden mellan 2009-2014. Den svaga
utvecklingen beror dels på att antalet i arbetsför ålder har ökat i en högre takt än antalet
anställda. För under nämnda tidsperiod har antalet anställda ökat, då 2009 var
bottennoteringen efter finanskrisen som slog hårt mot länets arbetsmarknad, inte minst den
stora industrisektorn som haft en fortsatt svag utveckling de senaste åren.
Det finns stora utmaningar på den regionala arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden för
utlandsfödda uppgick under 2014 till 55,6 %, nästan 30 procentenheter under nivån för
personer födda i Sverige. Utan invandringen till länet hade antalet i arbetsför ålder minskat
under det senaste decenniet, istället har arbetskraften vuxit. Även antalet utlandsfödda med
sysselsättning har ökat, dock inte i sådan utsträckning att sysselsättningsgapet mellan inrikesoch utrikes födda minskat. Under 2014 var 21 % av länets arbetsföra befolkning född i ett
annat land och andelen förväntas att öka under de kommande åren.
Givet utvecklingen på den regionala arbetsmarknaden under de senaste åren går trenden åt fel
håll i relation till det regionala målet om att sysselsättningsgraden ska uppgå till 80 % 2025.
Om den arbetsföra delen av befolkningen utvecklas i enlighet med befolkningsprognosens
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bedömning fram till 2025 behöver antalet anställda av länets arbetsföra befolkning öka med
ungefär 700 personer om året mellan 2015-2025. Arbetsförmedlingens senaste prognos
uppskattar att antalet anställda i regionen kommer att öka med 600 personer 2015 och med
800 personer 2016.

Stora skillnader i ohälsotalet
Kvinnor har ett betydligt högre ohälsotal än män. Under 2015 uppgick ohälsotalet för män i
Kronobergs län till 23,9 och för kvinnor till 37,6, en skillnad på 13,7 dagar. Gapet mellan
könen har ökat med 1,3 dagar mellan 2010-2015.
Historiskt sett har ohälsotalet både för kvinnor och män i Kronobergs län varit under
riksgenomsnittet. De senaste åren har detta förhållande kommit att ändras. Under 2015 var
ohälsotalet för kvinnor i Kronobergs län 1,5 dag mer än i riket och 2015 ökade deras ohälsotal
för tredje året i rad. Ohälsotalet för män i länet låg under 2015 på samma nivå som
riksgenomsnittet, vilket var en försämring jämfört med 2014 då det var en halv dag under.
Regionen ska tillsammans med kommunerna arbeta för att minska ohälsotalet. Ett par viktiga
områden är att förstärka vården för den psykiska ohälsan och att skapa förutsättningar för
arbete i hela länet. Särskilda insatser behövs för att bryta den negativa utvecklingen vad gäller
kvinnors hälsa.

Klimatutsläppen minskar och arbetspendlingen ökar
Arbetspendlingen är av stor betydelse för arbetsmarknaden i Kronobergs län. Länet hade
under 2014 den, i relation till befolkningen, högsta inpendlingen av alla län i hela riket och
mellan 2004-2014 ökade länets positiva pendlingsnetto med 75 %. Ökningstakten har dock
avtagit sedan finanskrisen. Andelen utpendlare över länsgräns har under denna tid ökat från 7
till 8 procent. Om man istället ser till hur stor andel av den sysselsatta befolkningen i
Kronobergs län som pendlar över kommungräns, är ökningen något tydligare. Mellan 20042014 ökade denna andel från 19,1 % till 21,3 % och mellan 2013-2014 uppgick ökningen till
0,5 procentenheter, vilket är den största ökningen under senaste decenniet. En mer rörlig
arbetsmarknad bidrar till en ökad dynamik och stärkt matchning, men är samtidigt en utmaning
ur ett miljöperspektiv. Personbilresandet är den största bidragande faktorn till de
klimatpåverkande utsläppen i Sverige och Kronobergs län. Under 2013 stod transportsektorn
för 58 % av de totala klimatpåverkande utsläppen i länet. Förvisso minskade utsläppen från
sektorn med 3 procent mellan 2012-2013, men jämfört med 1990 innebar 2013 års nivå ingen
minskning, ett liknande förhållande återfinns på riksnivå. När det gäller utvecklingen av de
totala utsläppen i länet har den varit mer positiv. Mellan 1990-2013 har de minskat med 30
procent och i riket med 22 procent. Mellan 2012-2013 minskade de med 3,6 procent i
Kronobergs län och med 2,8 procent i riket.
För att nå det regionala miljömålet som föreskriver att Kronobergs län ska ha haft den största
minskningen av de klimatpåverkande utsläppen mellan 1990-2025 är det sannolikt att kraftiga
minskningar från transportsektorn krävs.

Gröna Kronoberg 2025 – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
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Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås. Strategin beslutades av
regionfullmäktige 2015. Region Kronoberg har en särskild roll i att driva att strategin blir
verklighet. I det ligger att vi själva är föredömen och måste leva som vi lär. I det ligger att göra
Gröna Kronoberg 2025 till den övergripande strategin för oss.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål kring bl.a. befolkning, hälsa, produktivitet,
företagande, sysselsättning och klimat, som beskriver var länet ska vara 2025. Gröna
Kronoberg 2025 består av två målområden som är gränsöverskridande och spänner över flera
sakområden:



Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Fyra prioriteringar är vägledande för arbetet:
-

Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av
varandra
Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga
Utveckla diversifiering och innovationsförmåga
Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa

Genomförandet sker genom ett antal understrategier och handlingsprogram, såsom exempelvis
Innovationsstrategin, Kompetensförsörjningsstrategin, Trafikförsörjningsprogram,
Folkhälsopolicy och Kulturplan.
Gröna Kronoberg tas fram och följs upp inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet, där
samverkan inom samtliga prioriteringar leds och stöttas, både genom eget arbete och genom
utförarorganisationer så som bolag och driftsorganisationer. Den är också vägledande för
Region Kronobergs arbete inom övriga områden:




Arbetsmarknaden påverkas av Region Kronoberg som arbetsgivare och
utbildningsaktör.
Tillgänglighet och miljömål påverkas av Region Kronobergs arbete som
kollektivtrafikhuvudman och länsplaneupprättare.
Region Kronoberg påverkar även förutsättningar för god hälsa och tillgång till
service som vårdgivare.
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i vårt län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom
perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet.
Alla människor har rätt att respekteras för vem de är och inte diskrimineras på någon grund.
Både kollektivtrafiken och vår flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i
länet. För fortsatt täta och goda flygförbindelser mellan vårt län och Stockholm är Bromma
flygplats oerhört viktig.

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

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Vårdbarometern
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

70 %

75 %

77 %

69 %

70 %

71 %

41 %

55 %

80 %

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och
tillgänglighet är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg
ska förbättra tillgängligheten till vår hälso- och sjukvårdsverksamhet genom att optimera
utformningen av fastigheter och lokaler. Våra patienter ska få en högkvalitativ och
framtidsanpassad hälso- och sjukvård och våra medarbetare ska verka i ändamålsenliga lokaler
med god arbetsmiljö. Genom fortsatta satsningar på e-hälsa och e-tjänster kan vi öka
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kvaliteten, förbättra tillgängligheten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer
effektivt. Målet är att erbjuda en köfri hälso- och sjukvård.
Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög grad av
tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet.
Vårdval Kronoberg ger möjlighet att välja vårdcentral. Det stärker patientens ställning, ökar
mångfalden och stimulerar utvecklingen av primärvården utifrån medborgarnas behov.
Familjehälsan fungerar mycket väl som första linjens vård för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa. Samverkan mellan familjehälsan och länets kommuner ska utvecklas när det gäller
förebyggande arbete. Det är mycket viktigt med en sammanhållen vård för våra barn och
ungdomar.
Somatisk och psykiatrisk vård måste samordnas. Själen är en del av människan som utvecklas i
samklang med kroppen i övrigt. Det finns många rationella skäl till samordning. Helhetssyn på
människan, en samlad specialistkompetens på akutmottagningar och jourläkarstationer, närhet
till labbresurser och narkos, möjlighet till konsultationer och lärande mellan de olika
specialisterna osv.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till
kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
kan bidra till välfärden. Vårt trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och bestående över tid
av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer. Region Kronoberg ska fortsätta arbeta för att
stärka infrastrukturen för att öka kollektivtrafikens säkerhet, men framförallt för att möjliggöra
boende och näringslivsutveckling i hela länet.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
det övergripande målet ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg
göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets
invånare. Det är viktigt att nå ut med kultur till nya grupper och nyanlända i vår region.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal
Kännedom om 1177 enligt
Vårdbarometern
Rimliga väntetider primärvård enligt
Vårdbarometern

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

91 %

92 %

95 %

68 %

72 %

76 %

Läkarbesök inom primärvård 7 dagar

89,9 %

90 %

95 %

71 %

85 %

90 %

62 %

85 %

90 %

54 %

54 %

54%

80 %

81 %

83 %

Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel besökare till regionala
kulturverksamheter (länets kommuner i
förhållande till Växjö kommun)
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
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INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA JÄMLIK
Befolkningens hälsa är viktig för utvecklingen av den sociala hållbarheten. Faktorer som
sysselsättning, utbildning, bostäder, tillit, tolerans, sociala nätverk, kultur och miljöfrågor har
stor betydelse för befolkningens hälsa. En jämlik vård som är inriktad på hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete stärker den sociala hållbarheten i vår region. Kronobergarna
skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god, men skillnader mellan män och kvinnor
kvarstår dock.
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för
samhällsutvecklingen. Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för
en god och jämlik hälsa.
Vi skall ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av
undvikbara vårdskador. Patientnämnden har en viktig roll och bidrar genom sitt arbete till
kvalitetsutveckling och höjd patientsäkerhet. Avvikelser analyseras och utgör underlag i det
förebyggande riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter och bildar också underlag för
patientnämndens utvecklingsarbete inom patientsäkerhet.

Mål
Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Styrtal

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Sjukpenningtalet, kvinnor

14,0 (mars 2016)

13,0

<10,0

Sjukpenningtalet, män

7,8 (mars 2016)

7,0

<6,6

Ohälsotalet1, kvinnor

Plats 6 (37,6 dgr)

Plats 5

Plats 3

Ohälsotalet, män

Plats 6 (23,9 dgr)

Plats 5

Plats 3

72,1 %

73 %

75 %

76,6 %

77 %

77 %

Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten2, kvinnor
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten3, män

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

Regionstyrelsen

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

Avser ranking Kronobergs län i förhållande till övriga län. Bästa ranking motsvarar plats 1.
Källa: Region Kronoberg, Hälsa på lika villkor – Folkhälsoenkät 2014, Kronobergs län. Andel som anger god
eller mycket god.
3 Källa: Region Kronoberg, Hälsa på lika villkor – Folkhälsoenkät 2014, Kronobergs län. Andel som anger god
eller mycket god.
1
2
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Kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska publiceras på
1177.se.
Läkarkontinuiteten skall publiceras på 1177.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Definiera processerna för psykiatrin för att säkerställa kvaliteten i
såväl slutenvård som mottagning inom vårdvalet och den
specialiserade vuxenpsykiatrin.
Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 60 % allmänspecialister och max 40 %
övriga specialister. Ersättningsmodellen för vårdvalet ska stimulera
till fler specialistområden inom vårdvalet för att avlasta
allmänspecialister och föra vården närmare patienterna.
Fördelning av ST-tjänster bör prioriteras till primärvården
/vårdvalet
Samverkan mellan Familjehälsan och länets kommuner ska
utvecklas när det gäller förebyggande arbete (psykisk ohälsa bland
unga)
Region Kronoberg ska verka för en bra samordning av
rehabilitering för barn som drabbats av funktionsnedsättning till
följd av allvarlig sjukdom.
Hög patientsäkerhet genom avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete; Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.
Antalet läkemedelsgenomgångar ska öka; regelbunden
sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering.
Minska antibiotikaförskrivningen i enlighet med STRAMA4s
rekommendationer.

Utveckla hjärtprocessen tillsammans med Blekinge.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i syfte att stärka patienternas
rättigheter
Upprätta strategi för regional samordning av e-hälsoarbetet
Samordna akutsjukvård för psykiatri/somatik/primärvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ta fram en ersättningsmodell som garanterar Kronobergarna ett
fortsatt brett utbud av vårdcentraler i hela länet. Modellen ska tas
fram i samförstånd med vårdcentralerna.
Utveckling av vården "nära patienten" till exempel genom mobilt
arbetssätt och fler specialistkompetenser.
Barn- och ungdomspsykiatrin ska finnas tillgänglig både i Växjö
och Ljungby.
Integrera somatisk och psykiatrisk vård.
Ett utökat samarbete mellan familjehälsan och BUP i syfte att korta
köerna för fördjupade NP-utredningar.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i Växjö och i Alvesta

De närmaste åren ska arbetet med att tillgänglighetsanpassa
hållplatserna intensifieras.
Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Trafiknämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
Utveckla vårdvalsmodellen till att stärka förebyggande insatser.

4

Samverkan mot antibiotikaresistens
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår
från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avveckla.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta innebär ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till
samverkan och levande dialog är en självklarhet.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor
är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och
kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som vi redan har. Vi ska sträva efter en
nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att säkerställa en god introduktion till nya
medarbetare är också av stor vikt för att skapa trygga medarbetare. Alla medarbetare ska kunna
förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region
Kronoberg. Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att rekrytera
läkare och sjuksköterskor, dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg. För att
behålla och rekrytera personal krävs ett aktivt arbete för att minska behovet av hyrpersonal.
Förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för vårdpersonalen är viktiga komponenter
i detta arbete.
Region Kronoberg ska erbjuda alla medarbetare lika villkor och möjligheter i arbetslivet samt
motverka diskriminering. Detta ska speglas i rekrytering och jämn könsfördelning. Att främja
mångfald utvecklar kvaliteten i verksamheten. Vi ser och möter människor som individer och
ser möjligheter till utveckling.
Entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande är viktiga faktorer för att utveckla
verksamheten i såväl egen regi som i alternativa driftsformer. Region Kronoberg ska ta initiativ
till aktiviteter för medarbetarna för att utveckla entreprenörskap, till exempel genom
inspirationsföreläsningar.

12

Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal
Sjukfrånvaron
Antal

vakanser5

> 6 månader

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår (läkare,
sjuksköterskor)
HME (Hållbart medarbetarengagemang)

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

5,1 % (dec 2015)

5,0 %

4,5 %

92,8 (dec 2015)

76

68

Läkare 60000
Sjuksköterskor 21000

Läkare 40000
Sjuksköterskor 12500

0

74

Läkare 10000
Sjuksköterskor 5000
75

MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga
rättigheter omsätts i praktiken. Vi ska arbeta utifrån vår värdegrund med respekt för människan
och ha god kunskap om vårt ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Mål
Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om vår värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

5

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

0%

80 %

100 %

0%

50 %

100 %

Avser heltidstjänster
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Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen

Region Kronoberg ska inom ramen för sin verksamhet arbeta
målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
Tillvarata nyanlända med vårdkompetens
Samordnad och anpassad introduktion (introducera)
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra
arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
Stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt i samverkan med Linnéuniversitetet
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för minskat hyrläkarberoende

Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fortsätta att tydliggöra Region Kronobergs arbetsgivarvarumärke.
Arbeta vidare med att öka intresset att fler medborgare väljer
utbildningar som kan leda till arbete inom Region Kronoberg
(attrahera och rekrytera).
Utveckla nya lösningar för schemaläggning med inriktning på den
enskilde medarbetarens möjligheter att påverka sin arbetstid.
Rätt använd kompetens (RAK) ska genomsyra vår process och
teamutveckling.
Utarbeta ett långsiktigt och hållbart system för att säkra
bemanningen under sommaren
Trygga kompetensförsörjningen utifrån verksamhetens behov.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det
innebär att vi ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på
aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Vi
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och
omvärldsbevakning.
Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på
välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är
exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till. Det är vår
skyldighet att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och att hushålla med resurserna. I vårt
systematiska förbättringsarbete följer vi upp, analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten för att
stegvis bli bättre. Vår verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser
och mellan professioner, med invånarens bästa i fokus. Vi vill skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela vår verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
kvalitetsutvecklingen för att nå våra gemensamma mål.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste vi veta vart vi är på väg och hur
våra insatser påverkar målen för vår verksamhet. Personalen ska kunna fokusera på
verksamheters huvuduppgifter och en central uppgift är att minska byråkrati och krångel. Vi
ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och
medarbetare i vardagen.
Vi vill forma en strategi för hälso- och sjukvården där gränsdragningar och samarbete mellan
primärvård, somatik och psykiatri klargörs. Primärvården/vårdvalet ska successivt tillföras
resurser och vårdinnehåll för att invånarna ska få så mycket som möjligt av sin vård nära.
Vi ska bedriva forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering på gårdar,
trädgårdar och liknande miljöer i Kronobergs län.

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som vi rapporterar till.
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten
inom hälso-och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet. Vi behöver bli bättre på att
överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation till de produktionskrav som finns. Vår
verksamhet är inte fullt ut organiserad för att stödja patientens väg genom vården därför krävs
ett fortsatt arbete med patientprocessorientering. Ett målmedvetet arbete med att utveckla
personcentrerad vård med en tydlig utveckling av vård utanför sjukhusen och egenvård
kommer att krävas för att möta morgondagens patienter.
Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både
Kronobergs utveckling och miljön. Vi ska bygga en hållbar kollektivtrafik för alla. Vi ska arbeta
för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda insatser mot valda målgrupper och
specifika geografiska områden.
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Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

95 %

96 %

96 %

Punktlighet7 regionbusstrafik RT +10
min

97,2 %

97,5 %

98 %

Vårdrelaterade infektioner8

15,7 %

9,9 %

7,8 %

Växjö plats 11
Ljungby ej rankat

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,3

5,1

5,0

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

1,2

1,2

1,2

-

50 %

50 %

Punktlighet6 stadsbusstrafik RT +5 min

Ranking sjukhus9 Växjö och Ljungby

Kunskapsstyrning Vården i siffror10 –
varje år förbättrat värde för 50 % av
indikatorerna

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 (RUS).
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan
mellan olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv och det civila
samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att
skapa hållbarhet. Det betyder att sätta utmaningarna i centrum och prioritera ett
sektorsövergripande arbetssätt. Detta kräver ett målinriktat och processorienterat arbetssätt, en
arbetsmetod som leder från mål till handling. RUS lyfter fram arbetsmetoden den Gröna
tråden, som består av ett antal delar som tillsammans lägger grunden för ett hållbart regionalt
utvecklingsarbete. Det handlar om att skapa förutsättningar för vad aktörerna arbetar med och
hur de arbetar.

Mäts rullande-12. RT=rättidighet.
Mäts rullande-12. RT=rättidighet.
8 Avser slutenvård, Vården i siffror
9 Tidsskriften Dagens medicins ranking
10 Varje år ska minst hälften av indikatorerna i Vården i siffror ha förbättrats, jämfört med föregående mätnings
värde.
6
7
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Mål
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal
Andel beviljade ansökningar om 1.1
medel där Region Kronoberg varit en
aktiv utvecklingsaktör enligt definition11
Måluppfyllelse RUS12

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

80 %

90 %

2,5/10

4/10

5/10

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

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
bil och minibuss)13.

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

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

50 %

70 %

75 %

93 %

95 %

98 %

93 %

94 %

95 %

Definition: Region Kronoberg har gett projektägare återkoppling och kvalitetssäkrat projektet så att det ligger i
linje med prioriterade insatser och strategier som bidrar till regional utveckling. Alla tre punkterna ska vara
uppfyllda innan sista ansökningsdatum; Inledande samtal i möte/telefon, Coachande samtal i möte/telefon,
Återkoppling på utkast.
11

Måttet anger hur många av de tio RUS-målen som kommer, givet trenden de senaste åren (i regel 3-5 år), att
vara uppfyllda 2025. Att observera är att då måttet utgår från de senaste årens data och inte innehåller andra
antaganden får exempelvis en lågkonjunktur stor inverkan på framskrivningen. Måttet ska således utläsas
som ”vad händer om utvecklingen under de senaste åren fortsätter även framöver”. Därmed är måttet inte med
nödvändighet det mest sannolika utfallet.
12

13

Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
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Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Andel återvunnet material av totala
avfallsmängden14
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

49 %

56 %

60 %

20,5 %

25 %

30 %

34 %

50 %

70 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Samtliga nämnder och
styrelser
Regionstyrelsen

Redovisa uppdragen vid varje delårsrapport
Region Kronobergs budget ska vara jämställdhetssäkrad;
individbaserade styrtal ska redovisas könsuppdelade.
Inrätta en tillfällig "Förenklingskommission" i syfte att utveckla
bland annat utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata
förenklande rutiner hos medarbetarna, undvika
dubbeldokumentation och i möjligaste mån avlasta
vårdpersonalens administrationsarbete för att utnyttja
kompetensen hos våra medicinska sekreterare
Effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning
och samplanering, samt att löpande följa upp och utvärdera
avtalstroheten.
Dela upphandlingar i mindre delar, bland annat i syfte att
möjliggöra för mindre och lokala aktörer att lägga anbud
Aktivt arbeta med innovationsvänlig upphandling
En utvärdering av sammanslagningen mellan Regionförbundet och
Landstinget ska genomföras i syfte att skapa synergieffekter och
samordningsvinster.
Utarbeta modell för fler psykologer i primärvården/vårdvalet.
Utreda förslag till om-/nybyggnad för ambulans- och
akutmottagning på Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fortsatt arbete med patientprocessorientering
Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering
Beskriva förväntade effekter av de viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade infektioner, produktions- och
kapacitetsplanering, KPP (kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen.
10 procent av alla cancerpatienter ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk forskning och
läkemedelsutveckling
Tätare uppföljning av arbetet mot VRI(vårdrelaterade infektioner)
och skador.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
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Exkl. matavfall

18

Regionstyrelsen

Behov av att utveckla ett sammanhållet strategiskt
hållbarhetsarbete. För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en
grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg ska driva på
utvecklingen av en hållbar region.

Regionala
utvecklingsnämnden

Ett näringslivsråd ska inrättas
En strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring, forskning och
utbildningsväsende.
Främja nyföretagandet och tillväxten i regionen med förstärkning
till näringslivsfrämjande organisationer.
Stödja den sydsvenska skogsforskningen

Kulturnämnden

Tillsammans med kommunerna erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna anbud på offentlig
upphandling
Stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska
nå länets invånare
Uppmuntra kulturarrangörer att hitta okonventionella arenor för att
nå ut till fler människor, till exempel på äldreboenden och att
inkludera nyanlända i kulturaktiviteter.

Trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska samordnas med övrig samhällsplanering
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska vi utveckla verksamheten. Vi arbetar
processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett särskilt ansvar för att öka
kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare. Vi vill skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela vår verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
kvalitetsutvecklingen för att nå gemensamma mål. Vi ska arbeta med enkla och effektiva
verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens,
utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå
målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid
om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 60 miljoner kronor,
motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag.

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

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

1,3 % (52 mnkr)

1,1 % (62 mnkr)

1 % över tid

9 mnkr

Större än 0

Större än 0

114 mnkr

100 mnkr

40 mnkr

1 184 mnkr

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning

2,6 %

2,0 %

3,0 %

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

94 %

43 %

34 %

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

53,6 %

52,0 %

52,5 %

Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter, kommunalekonomisk
utjämning och generella statsbidrag
Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla det
lagstadgade balanskravet.
Kostnad för hyrpersonal inom hälsooch sjukvården
Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trafiknämnden

Regionens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta mål och följa upp och
redovisa ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum
Ta fram en ekonomistyrningsmodell för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
Trafiknämnden ska sätta mål för och redovisa
självfinansieringsgrad för samtliga trafikslag
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Finansiering
Finansieringen i budget 2017 baseras från SKL och Skandias prognos från april 2016.
Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2017 och plan 2018-2019 framgår av tabellen
nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i april 2016.
Budget 2017 innebär att finansieringen stärkts med 319 mnkr jämfört med budget 2016 och
förväntas uppgå till 5 725 mnkr för 2017.
Finansiering, mnkr
Utfall
2015

Prognos
2016

Budget
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Skatter
Preliminärskatt

4 129

4 349

4 350

4 555

4 757

4 962

4

-8

-7

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

802

862

848

911

945

987

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-165

-164

-175

-183

-171

46

44

44

45

45

46

Regleringsavgift

-81

-91

-91

-93

-113

-166

Bidrag läkemedel inom
förmånen

440

413

413

445

445

445

6

58

19

60

60

60

5 180

5 461

5 412

5 747

5 956

6 162

26

9

9

9

9

9

Finansiell kostnad
pensioner

-25

-17
-17

-33

-57

Övrigt finansnetto

-2

2

2

2

2

2

5 178

5 462

5 406

5 725

5 910

6 082

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Pensionsförvaltning

Summa

-91

Finansiering 2017-2019, jämfört med utfall 2015 och prognos 2016

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.
Skattesats 2017
Skattesatsen lämnas oförändrad med 11,60 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning
utgår utifrån regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april
2016.
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Kommunalekonomisk utjämning
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2016. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2017 fastställs i december 2016.
Totalt för 2017 erhålls preliminärt 688 miljoner kronor för utjämningen det är 50 mkr högre än
budget för 2016. Utjämningen för 2017 påverkas av Region Kronobergs förändringar i
skatteunderlag, kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition.
Generella statsbidrag
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Ingen överenskommelse är klar gällande läkemedelsbidraget för 2016 och framåt, men
prognosen är enligt SKL en högre nivå (ca 33 mnkr) än vad som var budgeterat för 2016.
Statsbidrag för läkemedelsförmånen budgeteras till 445 mnkr för 2017.
Regeringen har i samband med vårbudgeten meddelat om utökat statsbidrag till kommuner
och landsting/regioner på 10 miljarder kronor. Statsbidraget ska gälla fr o m 2017 och för
Region Kronoberg blir tilldelningen preliminärt 59,5 mnkr, vilket budgeteras för 2017.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2017-2019 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För
2017 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 33 miljoner kronor. Avkastning för
placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 9
miljoner kronor per år för perioden.
Övrigt finansnetto avser framförallt ränteintäkter på likvida medel och avkastning i
överlikviditetsförvaltningen.
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Resultatbudget 2017-2019
Region Kronobergs budget för år 2017 ger ett resultat på 62 miljoner kronor, se resultatbudget
för planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2015
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

-4 925

-5 138

-5 466

-5 651

-5 859

-201

-197

-197

-205

-229

-5 126

-5 335

-5 663

-5 856

-6 088

Skatteintäkter

4 132

4 342

4 555

4 757

4 962

Generella statsbidrag och
utjämning

1 047

1 069

1 192

1 199

1 201

26

12

12

12

12

Finansiella kostnader

-27

-18

-34

-58

-92

Varav finansiell del pensioner

-25

-17

-33

-57

-91

5 178

5 406

5 725

5 910

6 082

52

71

62

53

-6

1,0 %

1,3 %

1,1 %

0,9%

-0,1%

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

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

Resultatbudget 2017-2019 jämfört med 2015 och 2016

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 5 663 mnkr för 2017,
vilket innebär en budgeterad ökning med 6,1 % jämfört med budget 2016, (2018: 3,4 %, 2019:
3,9 %). Det budgeterade resultatmålet är 62 mnkr för 2017, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
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Preliminära driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2017-2019.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget
2017

Budget
2016*

Plan
2018

Plan
2019

3 590

3 767

3 784

3 828

308

315

319

325

Regional utvecklingsnämnd

54

56

56

56

Kulturnämnd

53

56

57

58

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

10

10

10

10

Vårdval (Primärvård & Hud)

908

931

957

995

Regionstyrelsen

412

528

674

816

5 335

5 663

5 856

6 088

6,1 %

3,4 %

3,9 %

Trafiknämnd

Summa
Förändring jämfört med föregående år

*Budgetram 2016 per nämnd avstämt 2016-03-31

Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
En specificering av förändringar jämfört med 2016 för respektive nämnd redovisas i Bilaga 1-7.
I respektive budget för nämnderna, finns posten ”behovsbaserad uppräkning”. Det är
prioriterade medel ur den generella uppräkningen, fördelat till de nämnder som anses ha störst
behov.
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr

2017

2018

2019

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2017-2019)

15,3

Behovsbaserad uppräkning

18,1

41,9

71,3

143,7

136,5

151,2

177,2

193,7

237,8

Kompensation lönerevision (ej avtal 2017-2019)

0,3

0,3

0,3

Behovsbaserad uppräkning

0,4

1,0

1,6

Resurstillskott

6,9

6,5

16,2

SUMMA

7,5

7,7

18,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2017-2019)

0,7

0,7

0,7

Behovsbaserad uppräkning

0,0

0,1

0,1

Resurstillskott

SUMMA

15,3

15,3

Trafiknämnd

Regional utvecklingsnämnd
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Resurstillskott

1,5

1,5

1,5

SUMMA

2,2

2,2

2,3

Kompensation lönerevision (ej avtal 2017-2019)

0,0

0,0

0,0

Behovsbaserad uppräkning

0,8

1,8

3,1

Resurstillskott

1,9

1,9

1,9

SUMMA

2,7

3,8

5,0

0,1

0,1

0,1

-0,2

-0,4

-0,7

Resurstillskott

0,3

0,5

0,7

SUMMA

0,2

0,1

0,1

20,4

43,0

71,3

3,0

5,5

15,4

23,4

48,5

86,7

57,3

142,2

235,4

6,6

10,3

16,6

51,0

108,8

150,8

SUMMA

114,9

261,3

402,8

SUMMA Förändringar jämfört med 2016

328,1

521,5

752,8

Kulturnämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2017-2019)
Behovsbaserad uppräkning

Vårdval (Primärvård och Hud)
Indexuppräkning LPIK
Resurstillskott

SUMMA

Regionstyrelsen (ej Vårdval)
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2017-2019)
Behovsbaserad uppräkning
Resurstillskott

*Löneavtal fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

26

Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Vårdersättningen för år 2016, uppgår till 3 848 kronor exklusive momsersättning per listad och
år. Prisuppräkning för år 2017 görs med 2,6 procent enligt LPIK inklusive läkemedel (fr o m
2017 görs uppräkning av kostnader Region Kronoberg utifrån LPIK-index till skillnad från tidigare LPI).
Vårdersättningen är kalkylerad på beslutad budget 2016-2018, där ej full kompensation för
befolkningsökning ges. Sedan görs en omfördelning för finansiering av integrerade missbruksoch beroendemottagningar i Växjö och Ljungby.
Vårdersättningen 2017 uppgår till 3 860 kr exklusive momsersättning
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2016

3 848

Uppräkning, LPIK inkl läkemedel (2,6 %)

100

Ej kompensation befolkningsökning

-77

Finansiering integrerade
missbruksmottagningar

-11

Vårdersättning, 2017

3 860

Inklusive 2 % momsersättning

3 937

När vårdersättningen för år 2017 inkluderas med momsersättning (2,0 procent) uppgår
vårdersättningen till 3 937 kronor per listad och år.
Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,1 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2017 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2016
Behandlingsområde 3-19 år

Uppräkning

á pris 2017

1 316

41

1 357

Områdesansvar 0-2 år

266

8

274

Områdesansvar 3-19 år

166

5

171
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Investeringsram
Regionfullmäktige beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår
beslutar regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan. Det görs även en
tilläggsbudgetering av oförbrukade anslag från föregående år som beräknas utföras kommande
år istället.
Investeringsram för investeringar år 2017 uppgår till totalt 597 miljoner kronor. De kommande
åren står Region Kronoberg inför stora investeringar. Investeringsnivån för planperioden
påverkar avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens
nettokostnad. Från och med 2014 införde regionen komponentavskrivning, vilket innebar att
fler komponenter i exempelvis en byggnad aktiverades men med olika nyttjandeperioder. Det
innebar bland annat att den årliga kostnaden för långsiktigt planerat underhåll (LPU) minskade
och istället aktiverades på aktuell fastighet.
Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i
genomsnitt på 35 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering, det vill säga en
finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför
avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. Regionfullmäktige
beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår beslutar
regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram 2017-2019
Budget
2017
Budgeterat resultat

Plan
2018

Plan
2019

62

53

-6

Avskrivningar

197

205

229

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

259

258

223

Fastigheter

483

822

460

Utrustning i samband med
fastighetsinvesteringar

13

39

93

Investering i medicinteknik (MT),
återanskaffning

36

42

47

Investering i informationsteknik
(IT)

38

29

29

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

15

15

15

Övriga inventarier

12

12

12

597

959

656

43 %

27 %

34 %

Summa
Självfinansieringsgrad
Genomsnitt 2017-2019

35 %

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2017-2019

Genomförande av generalplanerna (investeringsbudget)
Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse,
förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett,
Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett. Region Kronoberg ska förbättra tillgängligheten genom
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att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en högkvalitativ och
framtidsanpassad hälso- och sjukvård.
2017 års planerade investeringar uppgår till 597 miljoner kronor. Sett till hela planperioden och
mer långsiktigt ända fram till år 2020, är det ett antal stora investeringsprojekt som är
planerade. Nedan kommenteras kortfattat de olika investeringarna.
Beslutade och pågående
De beslutade projekt som kommer att färdigställas under 2017-2019 är följande:
-

Ombyggnad av ögonmottagning, röntgen och klinisk kemi på centrallasarettet Växjö
Ombyggnad av klinisk kemi på Ljungby lasarett

Löpande årligen
Det årliga investeringsbehov som finns är i samma nivå som tidigare år. Dessutom ökas
anslaget 2017-2019 pga omfattande behov av tekniska reinvesteringar. Detaljer kommer att
beskrivas i den årliga investeringsplanen 2017.
Planering för beslut
För att garantera och bibehålla en hög patientsäkerhet och en god vårdmiljö krävs investeringar
som stöd för den framtida verksamhetsutvecklingen. Generalplan är framtagen som beskriver
vårdmiljön för den framtida psykiatriska vården och den somatiska vården.
Under 2016 fortsätter planering för beslut på följande projekt:
-

-

Nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
Nya lokaler för hjälpmedelscentral samt habilitering på Sigfridsområdet i Växjö
Nybyggnad av hus L innehållande fyslab, patologi, vårdavdelningar och barnens hus
(neonatal, BB/förlossning, barnkliniken, BUP, barn- och ungdomshabilitering) vid
centrallasarettet Växjö
Ombyggnad för specialisttandvård på centrallasarettet Växjö
Parkeringar inom området och entréfunktion mot södra järnvägsgatan Växjö
Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal på Ljungby lasarett
Ombyggnad för ambulans, akutmottagning och vårdavdelningar på Ljungby lasarett
Ombyggnad av vårdcentralen Teleborg

I samband med byggnadsinvesteringar som överstiger 20 miljoner kronor i lokaler för
verksamhet eller personal avsätts 1 % till konstnärlig utsmyckning. I tekniska installations- och
försörjningsprojekt avsätts ej dessa medel. Kulturnämnden beslutar om det konstnärliga
innehållet som anslaget skall användas till.
Region Kronoberg har ett antal stora planerade investeringar kommande femårs period. Den
långsiktiga investeringsbudgeten visar att behov av att investera 3 miljarder fram till och med år
2020. Det ställer krav på att likviditet finns. Region Kronoberg har idag en
överlikviditetsportfölj med ett marknadsvärde på ca 960 mkr. Denna kommer att behöva
användas för att finansiera investeringsbehovet. Men även när dessa tillgångar är använda finns
ett behov av mer likvida medel. Region Kronoberg kommer vara tvungna att uppta lån.
Storleken på lånen beror bland annat på vilket resultat Region Kronoberg kommer göra. Vid
ett resultatmål på 1 procent kommer behovet att vara drygt 300 mkr och uppstå mellan åren
2018-2021.
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För att säkerställa tillgången till likviditet bör i samband med kommande budgetar beslut tas
om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Upplåningsbehov bedöms först uppkomma
för Region Kronoberg 2018.
Regionfullmäktige beviljar under 2017 ingen nyupplåning eller refinansiering då inget
upplåningsbehov föreligger, den av fullmäktige beslutade krediten får utnyttjas.
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Bilaga 1 Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr

2017

2018

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20172019)

15,3

15,3

15,3

Behovsbaserad uppräkning

18,1

41,9

71,3

Kostnadsfri mammografi, (generellt statsbidrag)

1,9

1,9

1,9

Kostnadsfri Tandvård för unga, (generellt
statsbidrag)

5,3

10,9

10,9

Sänkt högkostnadsskydd för 85 år + (generellt
statsbidrag)

3,8

3,8

3,8

Allmäntjänstgöring för sjuksköterska

1,0

2,0

2,0

40,0

40,0

40,0

Fria Läkemedel under 18 år (generellt statsbidrag)

0,3

0,3

0,3

AST (Akademisk specialisttjänstgöring)

0,5

1,0

1,0

50,0

60,0

70,0

-40,0

-80,0

-80,0

-

0,5

0,5

Nytt Larmtjänstavtal

2,0

2,0

2,0

Assisterad befruktning

3,0

3,0

3,0

Växling glasögonbidrag (blir generellt statsbidrag)

3,0

3,0

3,0

Urologi 2,0 specialistläkare

2,3

2,3

2,3

Audionom

0,6

0,6

0,6

Tvätt av personalkläder

2,0

2,0

2,0

AT-block helårseffekt av satsning 2016

1,4

2,2

2,2

Akutläkarsatsning

7,3

7,3

7,3

Kontinuerlig blodsockermätning

15,9

15,9

15,9

Köpt vård

26,0

26,0

26,0

Intäkt Professionsmiljard

0,6

0,6

0,6

Serviceavtal medicinskteknisk utrustning

2,8

5,8

5,8

Vårdhygien

1,1

1,1

1,1

Sjukhusreception, (ramflytt till RGS)

-3,2

-3,2

-3,2

Integrerade missbruksmottagningar

0,7

0,7

0,7

Integrerade missbruksmottagningar (ramflytt från
Vårdval)

2,2

2,2

2,2

AT-läkare 6 nya block 2017

4,0

7,4

8,5

7,1

8,1

Satsningar

Attraktiv arbetsgivare - schema, nattindex,
rotationstjänstgöring

Läkemedelskostnader
Mer egen personal/lägre kostnad och färre
hyrpersonal/förbättrat arbetssätt/minskade VRI
Svenskt ambulansflyg

AT-läkare 5 nya block 2018
ST-satsning för att möta pensionsavgångar främst
inom primärvården

7,8

7,8

7,8

PTP-psykologer

4,0

4,0

4,0

Klimatvård reumatiker

0,3

0,3

0,3

-

0,9

0,9

Vävnadsdirektiv (statsbidrag upphör)
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Äldrehälsa Kronoberg

-

-

2,0

Läkemedelsgenomgångar

-

-

0,6

Medicinsktekniska ingenjörer

2,0

2,0

2,0

Hörselvård materialkostnader

1,1

1,1

1,1

Färre Kronobergare på rättspsyk

-6,0

-6,0

-6,0

Avlastning vårdnära service

-3,0

-3,0

-3,0

Effekt av rätt använd kompetens

3,0

3,0

3,0

SUMMA volymförändringar

177,2

193,7

237,8

Bilaga 2 Trafiknämnd
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr

2017

2018

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20172019)

0,3

0,3

0,3

Behovsbaserad uppräkning

0,4

1,0

1,6

Indexuppräkning, nuvarande verksamhet

11,0

22,0

33,0

Prishöjning av biljettpriser

-3,0

-8,5

-11,5

Ökade trafikintäkter

-3,0

-6,0

-9,0

Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget
2016-2018)

-4,0

-8,0

-10,0

Lägre intäkter Växjö Stadstrafik

-1,0

-2,0

-2,0

ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik

0,7

2,5

2,5

Nya upphandlingar

1,5

3,0

3,0

Satsningar

1,5

1,5

1,5

-3,0

-3,0

-3,0

Merkostnader p.g.a. banarbeten Öresundståg

3,0

0,0

0,0

Trafikförändringar TFP ”Pågatåg MarkarydHalmstad”

0,2

3,0

2,7

Trafikförändring TFP ”övriga trafikslag”

3,0

6,0

9,0

SUMMA volymförändringar

7,5

11,7

18,1

Närtrafik (kompletteringstrafik)
Effektiviseringskrav
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Bilaga 3 Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr

2017

2018

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20172019)

0,7

0,7

0,7

Behovsbaserad uppräkning

0,0

0,1

0,1

Skogsforskning

0,5

0,5

0,5

Främja nyföretagande och tillväxt

1,0

1,0

1,0

SUMMA volymförändringar

2,2

2,2

2,3

Satsningar

Bilaga 4 Kulturnämnd
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr

2017

2018

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20172019)

0,0

0,0

0,0

Behovsbaserad uppräkning

0,8

1,8

3,1

Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland

0,2

0,2

0,2

Utökat stöd till Musica Vitae enligt budget 20152017

0,2

0,2

0,2

Okonventionella arenor

0,5

0,5

0,5

Stöd föreningsliv integrationsarbete, uppjustering
stöd till studieförbund

1,0

1,0

1,0

SUMMA volymförändringar

2,7

3,8

5,0

Satsningar

Bilaga 5 Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20172019)

2017

2018

2019

0,1

0,1

0,1

-0,2

-0,4

-0,7

Fördyrning livsmedelsupphandling etc.

0,3

0,5

0,7

SUMMA volymförändringar

0,2

0,1

0,1

Behovsbaserad uppräkning
Satsningar
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Bilaga 6 Vårdval
Primärvård
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr
Uppräkning LPIK (inkl läkemedel)

2017

2018

2019

20,0

42,1

69,8

0,9

0,9

0,9

-0,2

1,3

10,2

1,0

2,0

3,0

-2,2

-2,2

-2,2

3,5

3,5

3,5

23,0

47,6

85,2

Satsningar
Fria läkemedel under 18 år
Befolkningsökning
Psykologer till vårdcentraler
Integrerade missburksmottagningar (ramflytt till
HSN)
Pre ST, primärvård

SUMMA volymförändringar

Hud
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr
Uppräkning LPIK (inkl Läkemedel)

2017

2018

2019

0,4

0,9

1,5

0,4

0,9

1,5

Satsningar

SUMMA volymförändringar
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Bilaga 7 Regionstyrelsen (ej Vårdval)
Förändringar 2017-2019 jämfört med 2016
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20172019)

2017

2018

2019

57,3

142,2

235,4

6,6

10,3

16,6

Tandvård - nödvändig tandvård, barntandvårdspeng
mm

0,0

0,1

0,1

Ekologiska livsmedel

0,7

0,7

0,7

26,0

58,0

83,0

Avskrivningar

0,0

8,0

32,0

Ökade premier LÖF

2,0

3,0

3,0

Finansieringsbehov vårdval när
sjukskrivningsmiljarden upphör

0,0

11,0

11,0

Fastighetsinvesteringar - planeringskostnader m m

0,1

0,1

0,1

-0,2

-0,2

-0,2

Ökade IT-kostnader för vårdinformationssystem och
eHälsa

1,5

1,5

1,5

Räntekostnad - ökat lånebehov

0,0

10,0

10,0

Effektiviseringskrav (främst administration)

-5,0

-10,0

-15,0

Cambio Cosmic

11,0

11,7

12,4

Inera

2,4

2,4

2,4

Öppna jämförelser - Vården i siffror

0,6

0,6

0,6

Upphandlingskompetens, Generalplan

1,4

1,4

0,7

Fastigheter, RGS

2,3

2,3

2,3

Sjukhusreception, RGS (Ramflytt från HSN)

3,2

3,2

3,2

IT

2,0

2,0

2,0

Lokalvård/vårdnära service

3,0

3,0

3,0

Behovsbaserad uppräkning
Satsningar

Pensionskostnader

E-arkiv

Minskad politisk organisation - ny mandatperiod

SUMMA volymförändringar

-2,0

114,9
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261,3

402,8

Bilaga 8 Beräkningsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar är i detta underlag gjorda utifrån nedanstående tabell (fr o m 2017 görs uppräkning av
kostnader Region Kronoberg utifrån LPIK-index till skillnad från tidigare LPI).
Prognosantaganden

Budget
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,4 %

2,6 %

2,8 %

3,4 %

2,7 %

3,1 %

3,4 %

4,1 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,7 %

2,6 %

2,8 %

3,4 %

Regionvårdsintäkter

2,7 %

2,6 %

2,8 %

3,4 %

Övriga driftkostnader och intäkter

1,9 %

1,6 %

2,0 %

2,3 %

Pensionsberäkningar
Region Kronobergs pensionskostnader har ökat mycket de senaste åren, och det är flera faktorer som
detta beror på. I likhet med andra kommuner och landsting har regionen kostnader från två olika
system. Pension intjänad före 1998 kostnadsförs först vid utbetalning. Och pension intjänad efter 1998
kostnadsförs samtidigt som den intjänas. Bedömningen för kommande planeringsperiod är att
pensionskostnader fortsätter att öka kraftigt.
Prognosantaganden

Budget
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Pensionskostnad exkl finansiella poster

407

456

514

565

Finansiell kostnad pensioner
Pensionskostnad totalt

17
424

33
489

57
571

91
656

Statsobligationsränta 10 år

0,6 %

1,9 %

3,0 %

4,3 %

Timlön, årlig förändring

3,2 %

3,4 %

3,6 %

3,7 %

Inkomstbasbelopp

59 300

61 100

63 200

65 600

Prisbasbelopp

44 300

44 700

45 600

47 100

Förhöjt prisbasbelopp

45 200

45 600

46 500

48 100

Pensionskostnader (mnkr)

Parametrar för beräkningen

Prognos pensionskostnader 2016-2019
Den finansiella kostnaden består av ränteuppräkning och förändring av prisbasbelopp (inflation). Detta
för att pensionsförmånerna värdesäkras med förändringen av prisbasbeloppet.
Skandia som är vår pensionsadministratör använder de sig av prognosparametrar som de får från SKL.
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Bilaga 9 Mål i RUS
Mål i RUS
Befolkningen ska öka
En god socioekonomisk
utveckling

En god hälsa hos befolkningen

Indikator

Nuläge

Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet
överstiga medianen för riket

4 (2014)

År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs län
överstiga riksgenomsnittet

11 (2013)

År 2025 ska den självskattade hälsan hos flickor och
pojkar, kvinnor och män i Kronobergs län vara högre
än riksgenomsnittet

Män: 77/75
Kronoberg/Riket
Kvinnor: 69/71
Kronoberg/Riket

Mellan 1990-2025 ska minskningen av
klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i
riket

8 (2013)15

Mellan 2014-2025 ska BRP/Sysselsatt i Kronobergs
län öka mer än i riket

12 (2014)16

Mellan 2014-2025 ska den sysselsatta
dagbefolkningen i länet öka mer än medianen för
riket

3 (2014)

Förbättrad matchning – fler i
arbete

År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och
män i länet uppgå till minst 80 %

10 (78,5 %) (2014)

Ökad förnyelseförmåga

År 2025 ska länet ligga över medianen sett till antal
arbetsställen med minst 1 sysselsatt per 1000
invånare

14 (2014)17

Ett ökat humankapital

Andelen kvinnor och män med minst en gymnasial
utbildning ska överstiga riksgenomsnittet.
Ohälsotalet hos kvinnor och män i Kronobergs län
ska understiga riksgenomsnittet.

Klimatpåverkan ska minska

Produktiviteten ska öka
Balanserad tillväxt – fler arbeten

På väg mot ett plusenergilän

80 % av den totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara
källor.

Minskning sedan 1990
Totalt BRP per invånare, ej förändring
17 Antal arbetsställen per 1000 invånare, ej förändring
15
16
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18 (2014)
[Utbildning]
5 [Ohälsotal 2014]
54 % (2013)

