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INLEDNING
Den första januari 2015 bildades Region Kronoberg. Genom den nya
organisationen har invånarna fått större möjlighet att påverka hur det
är att leva och verka i länet. Region Kronoberg arbetar med några av de
viktigaste frågorna för länet: hälso- och sjukvård, regional utveckling,
kollektivtrafik och kultur. Genom Region Kronobergs bildande skapades
en starkare och tydligare samverkanspartner för kommuner, stat, internationella parter, näringsliv och andra organisationer.
Under året har vi tagit beslut om ett antal viktiga strategidokument som
är vägledande för regionens fortsatta utveckling. Ett exempel är den
regionala utvecklingsstrategin. Den är ett verktyg som ska bidra till att
uppnå målen för den regionala tillväxten, genom att skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling. Under året fastställdes även ett
nytt trafikförsörjningsprogram, som är det viktigaste styrdokument för
kollektivtrafikens utveckling.
Region Kronobergs största ansvarsområde är hälso- och sjukvård och vi
kan konstatera att regionen erbjuder en bra verksamhet med hög kvalitet.
Den största framtidsutmaningen för vården är inom kompetensförsörjningen och flera insatser har gjorts för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt. Ett exempel är att det nu finns en utbildningsvårdcentral
inom Region Kronoberg. Vi har också tilldelats fyra nya yrkeshögskoleutbildningar, med inriktningarna tandsköterska, medicinsk sekreterare,
specialistundersköterska barn samt specialistundersköterska operation,
anestesi och intensivvård. Dessutom arbetar Region Kronoberg tillsammans med Linnéuniversitetet för att utöka antalet platser på sjuksköterskeprogrammet. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra våra
anställdas arbetsmiljö.

Region Kronoberg är en kunskapsorganisation där medarbetarna är vår
viktigaste resurs. Medarbetarenkäten som genomfördes under året visar
på ett bra socialt klimat i organisationen, stark initiativkraft och medarbetare som vill utvecklas och vara delaktiga. Det finns en stolthet över att
jobba i Region Kronoberg, och jämfört med tidigare mätningar har viljan
att rekommendera regionen som arbetsgivare ökat.
2015 utmärktes också av de stora flyktingströmmarna i Europa. Det stora
antalet nyanlända har medfört utmaningar, men också skapat möjligheter
för kompetensförsörjning, både inom vår egen verksamhet och för
näringslivet i länet.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2015 uppgår totalt till ett
överskott på 52 miljoner kronor, inklusive engångsposter. Med balanskravets
kriterier visas ett resultat om 9 miljoner kronor.
Även om 2015 års verksamhet påvisar många positiva resultat, finns även
ett antal utmaningar som blir viktiga för att vi långsiktigt ska utvecklas
inom alla områden. Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är vår förmåga att attrahera nya medarbetare. Vidare kommer ett fortsatt behov
av effektiviseringar för att säkra en god ekonomisk hushållning. När det
gäller den regionala utvecklingen är det viktigt att vi, tillsammans med
andra aktörer, kan skapa ett tydligt fokus och samhandling för att
Kronoberg ska bli en mer attraktiv region att växa av och i

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

5

08:14

s.50

s.60

12:05

14:55

s.66

s.72

16:23

s.84

21:49

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

För 2015 konstateras att den besvärliga bemanningssituationen i allt väsentligt kvarstår, 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.
Användningen 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. Detta 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.
Riktade satsningar har genomförts för att rekrytera personer med rätt utbildningsbakgrund från andra länder. Ett
samarbete med Arbetsförmedlingen har inletts för att på
ett tidigt stadium kunna hitta personer bland migranter/
asylsökande som har relevant kompetens för vår verksamhet. I samband med primärvårdens hälsoundersökningar
systematiseras sökandet efter vårdkompetens.

18:24

s.78

s.92

SAMMANFATTNING 2015

23:59

Nationella mätningar visar att kronobergarna är nöjda
med och har stort förtroende för hälso- och sjukvården och trots ovan nämnda bemanningssvårigheter är
tillgängligheten i de flesta verksamheter god när det gäller
nybesök till läkare. Däremot är väntetiderna till behandling längre jämfört med 2014. Detta på grund av rekryteringssvårigheter till operationsavdelningen. Antalet som
väntar på utredning inom barn- och ungdomspsykiatri
har fortsatt att öka. Inom primärvården har 66 procent av
de som bedömts ha behov fått läkartid samma dag.
KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafikresandet i regionen har i det närmaste
utvecklats planenligt. Särskilt Krösatågstrafiken uppvisar
mycket glädjande ökningar – vilket i stor utsträckning
kompenserar att Öresundståg inte riktigt nådde upp till

s.98

de beräknade resandevolymerna. 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 verksamhetsplanen för kommande
år. Ett av dessa mål är kollektivtrafikens marknadsandel
i länet, som i stort sett befinner sig på samma nivå som
föregående år. Ett annat mål är kundnöjdheten, som har
utvecklats positivt – särskilt området som rör enkelhet vid
köp av biljetter och kort, där länstrafiken uppvisade bästa
resultatet i hela landet enligt Kollektivtrafikbarometern.
REGIONAL UTVECKLING OCH KULTUR

I enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar
övertog Region Kronoberg vid årsskiftet det regionala
utvecklingsuppdraget i Kronobergs län. Regionen övertog
även övriga delar i Regionförbundet södra Smålands uppdrag i enlighet med beslut i länets samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar. Under året har det skett ett arbete
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.
Regionala utvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för Region Kronobergs statliga utvecklingsmedel. Under året har
projektverksamheten jämställdhetsintegrerats, eftersom
det finns en obalans i fördelning av projektmedel mellan
kvinnor och män. RUN visar ett positivt resultat för
2015. Detta beror på att förvaltningen dragits med ett
antal vakanser under året, vilket inneburit att verksamheten inte har bedrivits i den takt som planerats och att
kostnaderna därmed inte har upparbetats. Även årets
fokus på att ta fram strategier har påverkat aktivitetsnivån.
Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen uppvisar
goda resultat både kvalitativt och kvantitativt. Särskilt
utvecklingsarbete bedrivs i projektform för att tillgängliggöra professionell dans som konstform för invånarna i
Kronoberg, att utveckla arbetet med det fria ordet i länet
och att förstärka infrastrukturen inom bild- och formområdet. Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt och
uppmärksammats på olika sätt nationellt.

SAMMANFATTNING

05:37

DENNA ÅRSREDOVISNING, DEN FÖRSTA I ORDNINGEN FÖR REGION KRONOBERG, REDOVISAR VÅRA UPPGIFTER, VÅRT ANSVAR, VÅRA MÅL OCH OCH DESS UTFALL MED UTGÅNGSPUNKT I REGIONFULLMÄKTIGES BUDGET 2015-2017. MEN BORTOM STAPLAR, STYRTAL OCH
TABELLER FINNS DET RIKTIGA KRONOBERG. FÖR ATT GESTALTA DET FINNS I REDOVISNINGEN
ÅTTA BILDER, TAGNA UNDER ETT DYGN, FRÅN LÄNETS ALLA HÖRN, SOM VISAR VAD REGION
KRONOBERG ÄR – SOM PLATS OCH SOM OFFENTLIG ORGANISATION.
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STYRTAL

UTFALL 2014

UTFALL 2015

MÅLVÄRDE 2015

LÅNGSIKTIGT
MÅL 2017

STYRTAL

MÅLUPPFYLLELSE1

Öppna jämförelser – totalindex medicinska indikatorer,
tillgänglighet, patienterfarenhet

Förtroende för vår hälsooch sjukvård2

69 %

70 %

>72 %

>78 %

NKI (buss och tåg)

66 %

69 %

67 %

69 %

Kollektivtrafikens
marknadsandel

NKI (Serviceresor)

84 %

86 %

85 %

85 %

Sammanhållet ledningssystem
för samtliga verksamheter

Fritt vårdsökande3

6 461

6 207 (- 4 %)

Minska 10 %4

Minska 10 %5

Sjukfrånvaro
Delaktighet enligt
medarbetarenkät

MÅLVÄRDE 2015

LÅNGSIKTIGT
MÅL 2017

Plats 6 i Sverige
(2014)7

Ranking finns ej8

Plats 2 eller bättre

Plats 2 eller bättre

11,3 %

11,4 %

11,4 %

11,7 %

-

Implementering
påbörjats

MÅLUPPFYLLELSE

-

Implementering
Fullt implementerat
påbörjas

Mål:
Ekonomi i balans

Mål:
Attraktiv arbetsgivare
Delaktiga medarbetare

Vakanser6

UTFALL 2015

EKONOMI

MEDARBETARE

STYRTAL

UTFALL 2014

STYRTAL
UTFALL 2014

UTFALL 2015

MÅLVÄRDE 2015

LÅNGSIKTIGT
MÅL 2017

114

169

35

Fåtal vakanta
tjänster

4,4 %

5,1 %

4,2 %

4,1 %

73,2 % (2013)

73,4 (sep 2015)

75 %

80 %

MÅLUPPFYLLELSE

UTFALL 2014

UTFALL 2015

MÅLVÄRDE 2015

LÅNGSIKTIGT
MÅL 2017

Resultatmål
(justerat enligt balanskravet)

1,7 %

1,0 % 52 mnkr
(0,2 % 9 mnkr)

1,6 %

1,1 %

Självfinansiering investeringar

98 %

94 %

67 %

41 %

55,3 %

53,6 %

>50 %

>50 %

3%

2,6 %

3%

3%

1 087 mnkr

1 308 mnkr

700 mnkr

700 mnkr

Självfinansieringsgraden
totalt för all linjetrafik ska
vara minst 50 %
Pensionsförvaltningen
Genomsnittlig
likviditet (inkl. överlikviditetsförvaltningen)

MÅLUPPFYLLELSE

1

Röd pil=målet ej uppnått och negativ utveckling, gul pil=målet ej uppnått men positiv utveckling, grön pil=målet uppnått

2

Enligt Vårdbarometern, Förtroende för hälso- och sjukvården, www.vardbarometern.nu. Siffror per föregående år publiceras
i mars året efter. Tabellen är uppdaterad med de fastställda årsresultaten 2014 och 2015.

3

Antal patienter exkl. SUS öppenvård

4

Jfr 2014

5

Jfr 2014

7

Vägt totalindex är 0,58 för Kronoberg (6:e plats), 0,59 för Blekinge (5:e plats) och 0,64 för Jönköping, Halland, Östergötland och Kalmar (1-4 plats).

6

Antal vakanta tjänster

8

Pga. ny rutin för insamling av data görs inte längre någon beräkning eller ranking för totalindex.
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NÄR MATTEN
GÅR SOM EN DANS
Att ha kul är det bästa som finns. Men
tänk att råka lära sig någonting samtidigt!
I Regionteatern Blekinge Kronobergs
repertoar finns Dansmatte, en metod som
riktar sig till årskurs 2-6 och som utvecklar
lärande i matematik med hjälp av dansundervisning! Rörelser och dans aktiverar
eleverna – samtidigt som de får fördjupa sig
i geometri, bråk, procent och ekvationer.

DET ÄR KRONOBERGS INVÅNARE OCH BESÖKARE, MÄN OCH KVINNOR, UNGA
OCH GAMLA SOM TILLSAMMANS SKAPAR REGIONENS UTVECKLING OCH
FÖRNYELSE. DE STÅR FÖR ALL DEN POTENTIAL OCH ALLA DE MÖJLIGHETER SOM
FINNS HÄR. REGION KRONOBERG HAR I ROLLEN SOM OFFENTLIG ORGANISATION
SKYLDIGHET ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT OCH GOD HÄLSA FÖR INVÅNARNA.
I DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN, GRÖNA KRONOBERG 2025, ÄR
MÅLBILDEN ETT VÄXANDE, INNOVATIVT OCH INKLUDERANDE KRONOBERG. ETT
KRONOBERG DÄR MÄNNISKOR KÄNNER SIG VÄLKOMNA OCH DELAKTIGA OCH DÄR
LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH JÄMLIK HÄLSA GÄLLER FÖR ALLA. GRÖNA KRONOBERG
2025 ANTOGS AV REGIONFULLMÄKTIGE I JUNI 2015 MEN FLERA VERKSAMHETER
OCH PROJEKT ARBETAR REDAN I LINJE MED STRATEGINS MÅLBILD.
ENGAGERADE INVÅNARE
FORMAR SITT EGET SAMHÄLLE
Gröna Kronoberg 2025 visar på värdet av att engagera
invånarna i utformningen av den lokala samhällsutvecklingen. När människor känner delaktighet och samhörighet stärks banden till platsen och viljan att leva där
ökar. En närvaro av kultur har en stärkande effekt på
människor och kan bidra till ett öppet, kreativt och tillitsfullt klimat. Något som i förlängningen kan ses som en
drivkraft till en hållbar utveckling av våra livsmiljöer.
Kronoberg ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen, som bland annat handlar om att utveckla dialogen med samhället. I Kronoberg har mycket

inspiration hämtats från cultural planning, en metod som
Region Kronoberg utforskat och drivit under många
år. Metoden har ett tydligt medborgarperspektiv, där
beslutsunderlag samlas in genom att kulturella resurser
i samhället kartläggs och sedan får utgöra grund för det
fortsatta arbetet.
Ett exempel på vad det kan föra med sig är projektet Kulturella noder och regional utveckling som under året sjösatts av Växjö kommun, med stöd av Region Kronoberg.
Under drygt två år ska området Ringsberg/Kristineberg
i Växjö utvecklas med hjälp av cultural planning. Planerings- och beslutsunderlaget ska hela tiden vara synliga
och möjliga att kommentera för alla som vill.
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Visionsbild Ringsberg-Kristineberg

SATSNING GER BÄTTRE VÅRD TILL FLER
I Kronoberg har ordet jämlikt flera betydelser. Här ska
alla invånare kunna känna att de har samma förutsättningar, status och inflytande som övriga kronobergare,
oavsett kön, ålder, läggning eller bostadsort. Detta är
något vården har arbetat med under året. Bland annat
kunde man inviga en ny strålbehandlingsenhet på centrallasarettet i Växjö. Detta innebär inte bara att invånarna erbjuds bästa möjliga vård utan också att väntetiderna
minimeras, vilket minskar de regionala skillnaderna i
cancervården. Katarina Planhammar
Hörberg är verksamhetschef för onkologkliniken:

– Det är fantastiskt roligt och spännande att få vara med
om den här utvecklingen! Patienterna botas på kort tid
och nästan helt utan biverkningar.

STORT INTRESSE FÖR FÖRELÄSNING OM
BARN, UNGA OCH INTERNET
Åke Sjöberg, chef på AV-Media, har under 2015 varit ute på
turné med föreläsningen ”Barn, unga, föräldrar och Internet”.
Intresset är stort – under året har AV-Media träffat mer än
4000 elever, lärare och föräldrar runt om i Kronobergs län.
Föreläsningen ingår i arbetet med den länsgemensamma
folkhälsopolicyn som handlar om IT, barn och unga.
Arbetet ska bidra till att barn och föräldrar ska få ett
medvetet förhållningssätt till digitala verktyg.

användningen och i så fall hur? Och hur är vi vuxna närvarande i barnens aktiviteter på datorn?

Med utgångspunkt från de senaste årens stora undersökningar och forskning ger Åke Sjöberg en aktuell bild av
barns konsumtionsvanor på internet och i media. Ambitionen är att ge barn, lärare och föräldrar insikt i problematiken
och möjligheterna med internet.

Arbetet fortsätter under vårterminen 2016 och det finns
en plan även för framtiden.

Medicinen, som intas via tabletter istället för sprutor,
har ett mycket högt utläkningsresultat – över
95 procent. På Infektionskliniken i Växjö har drygt
70 patienter hittills behandlats med det nya läkemedlet.

– Aldrig tidigare har våra barn kommunicerat så mycket
som idag. Det handlar inte längre om problem med 		
tillgång utan om kvaliteten i användandet. Vi måste ha 		
kännedom om de föränderliga verktygen som används 		
av våra barn, annars är vi inte trovärdiga. Och framför 		
allt måste vi ta ansvar för våra barns vardag på nätet,
säger Åke Sjöberg.

– Vi planerar en fortsättning även under 2017. Det finns ett
stort behov att tillgodose.

– Mitt viktigaste budskap är att vara kritisk och att vara snäll
på internet. Det gäller både barn och vuxna som behöver
vara bra förebilder.

Strålbehandlingsmaskin, Centrallasarettet Växjö

– Med den nya tekniken kan vi utföra strålbehandling
med högre precision och färre biverkningar. Vi har också
ökat vår kapacitet. Det innebär att fler patienter kan 		
få behandling så nära hemorten som möjligt, samtidigt
som vi minimerar väntetiderna.

Åke Sjöberg inleder sin föreläsning med att visa de stora
möjligheter som finns i dag. Barn och unga som vuxit upp
med nätet är digitala på ett annat sätt än vuxna. För många
barn är nätet det roligaste och mest naturliga som finns.
Men frågor om mobbing, kränkningar, föräldrarnas och
skolans ansvar när det gäller användningen av internet är
ständigt aktuella.
– Oron för vad våra barn ska råka ut för är samma som förr:
trafikolyckor, brott och hur det går i skolan. Men nu oroar
vi oss även för att de ska råka ut för brott eller bli kontaktade
av främlingar på internet. För den absoluta majoriteten 		
är internet något positivt men det finns tillräckligt många
som har problem med användningen för att vi ska göra 		
något åt det.

Förutom en utökad maskinpark med tre nya strålbehandlingsmaskiner har projektet inneburit att strålbehandlingsenheten byggts om och ut.
– Det finns fler samtalsrum och undersökningsrum.
I rondrummet har vi möjlighet till videokonferens,
vilket underlättar kommunikationen till exempel med
andra sjukhus, säger Katarina Planhammar Hörberg.

STORT GENOMBROTT FÖR BEHANDLING
AV HEPATIT C-PATIENTER
Parallellt med satsningen på förbättrad cancerbehandling
har Region Kronoberg deltagit i ett nationellt införandeprogram av nya läkemedel mot hepatit C. Christian
Blomkvist, infektionsläkare i Växjö, har under året
arbetat med patienter som fått den nya medicinen. Enligt
honom är den nya behandlingen ett stort steg framåt.

Katarina Planhammar Hörberg

NÄRVARANDE VUXNA
Behovet av att diskutera internetanvändningen är stort: Vad
gör barnen framför datorn? Vad är det första som möter små
barn när de börjar surfa? Vilka datorspel är populära och
var umgås och möts unga på nätet i dag? Ska man begränsa

Åke Sjöberg

INVÅNARE

INVÅNARE
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UNGDOMSPROJEKT SOM STIMULERAR
NYFIKENHET OCH INNOVATION
Innovation – inom företag, offentlig sektor eller på samhällsnivå – är ett av de främsta verktygen för att stärka
länets tillväxt och sysselsättning. Men för att stimulera
till en fortsatt hög utvecklingsnivå behöver ungas intresse
och nyfikenhet för naturvetenskapliga ämnen öka.
I januari berättade astronauten Christer Fuglesang att
han lyckats få Association of Space Explorers (ASE)
årliga konferens till Sverige. En konferens som vanligtvis arrangeras i städer som Peking, Mexiko City och
Washington DC. Nu undrade Christer om Kronoberg,
tillsammans med Stockholm och Linköping, kunde tänka
sig stå värd?
I samband med konferensen fick tusentals ungdomar från
projektet Mot nya höjder möjlighet att träffa astronauterna.
Projektet, som drivs av Region Kronoberg tillsammans
med Länsstyrelsen och Linnéuniversitet, inleddes hösten
2014 och är mycket populärt. Mot nya höjder skapades
för att just stimulera barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samtidigt som skola
och näringsliv får en ny plattform att mötas på. I februari
(2016) var över 1 200 elever anmälda till årets fortsättning!

INVÅNARE

INVÅNARE
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INVÅNARE
– ÅRET SOM GÅTT
Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är
”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Mångfalden är en
tillgång för den regionala tillväxten. Kronoberg ska
därför vara ett öppet och välkomnande län, attraktivt
för boende, företag och besökare.
Kronobergs befolkning växer sakta men säkert. Befolkningsstrukturen i länet innebär att andelen äldre ökar
under de kommande årtiondena medan andelen i arbetsför ålder förblir konstant, vilket ökar den totala försörjningsbördan. Region Kronoberg ska möta denna och
andra förändringar i samhället med bibehållen kvalitet,
tillgänglighet och stort förtroende för verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE 2015
STORT FÖRTROENDE FÖR
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Förtroendet för hälso- och sjukvården i offentlig regi är
fortsatt högt och Region Kronoberg arbetar med aktiviteter

KRONOBERGARE SOM ANSER
ATT VÅRD GES PÅ LIKA VILLKOR

inom olika områden i syfte att öka detta förtroende ytterligare. Exempelvis genom att förbättra tillgängligheten,
kompetensutveckling för medarbetarna samt produktions- och kapacitetsplanering.
I Vårdbarometern tillfrågas ett urval av invånarna om förtroende i tre olika frågor; för vårdcentraler, för sjukhusen
och för hälso- och sjukvården i regionen. Vårdbarometern
visar att kronobergarna har jämförelsevis högt förtroende
för såväl vårdcentraler som sjukhus, som båda uppvisar
värden över riksgenomsnittet. Förtroendet i enlighet med
vårdbarometern mäts årligen.
På frågan om var förtroendet brister framgår bland annat
bristande kompetens hos läkare, att man inte får den
hjälp man behöver (vårdcentraler), för långa väntetider
samt att inte blir tagen på allvar (sjukhusen). 62 procent
av kronobergarna uppfattar att vården ges på lika villkor,
men det skiljer väsentligt mellan mäns och kvinnors
uppfattning.

SVARSFÖRDELNING
KVINNOR RESPEKTIVE MÄN
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62%
Mot nya höjder – Christer Fuglesang
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Sedan 2009 2,4%
deltar samtliga landsting
och regioner i
2,2%
2,0%
Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges
0%
Kommuner och Landsting. Nationell Patientenkät är ett
2010
2011
2012
samlingsnamn för återkommande nationella
undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälsoNETTOKOSTNAD
och sjukvården.

Patienters0,4%
synpunkter är en viktig källa för att ständigt
förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på
2013
2014
2015
frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Under hösten har enkäten undersökt hur patienter
SKATTER O GENERELLA STATSBIDRAG
upplevt sina besök i primärvården. Resultatet visar att
Region Kronoberg står sig bra jämfört med genomsnittet
inom samtliga frågeområden.

NATIONELL PATIENTENKÄT 2015
TILLGÄNGLIGHET
INFORMATION OCH KUNSKAP
KONTINUITET OCH KOORDINERING
RESPEKT OCH BEMÖTANDE
DELAKTIGHET OCH INVOLVERING
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KRONOBERGARNA VÄLJER VÅRD
I KRONOBERGS LÄN
Målsättningen är att kronobergarna ska ha ett stort
förtroende för vår hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ska därför bedriva en hälso- och sjukvård med hög
kvalitet, hög tillgänglighet och med ett gott bemötande
så att vård inom det egna länet Kronobergs län blir våra
invånares förstahandsval.
Ett motiv för valfrihetssystem inom primärvård är att öka
kvaliteten genom konkurrens mellan olika vårdaktörer,
där medborgarna kan välja vårdcentral. Vid årsskiftet
2014/2015 infördes möjligheten att lista sig i annat
län. Antalet utomlänare som valt att lista sig på någon
vårdcentral i Kronoberg uppgick i december till 597.
För dessa listade utgår ingen kapiteringsersättning9, utan
vårdcentralen erhåller ersättning för utförda besök enligt
utomlänstaxan. Fullständig information om listade kronobergare i andra län saknas.
Totalt finns nu 31 vårdcentraler i Region Kronoberg,
varav 10 drivs av privata vårdgivare. Sedan starten av
Vårdval Kronoberg har det tillkommit sju vårdcentraler.
Under året har en privat vårdcentral i Åseda avvecklats.
Fast ersättning per listad patient.

80%

100%

KRONOBERG

För Serviceresor ökade Nöjd kund-index till 86 %, vilket
överträffar det uppsatta målet för året med en procentenhet. Kundnöjdhetsvärdet för väntetid i telefon hos
beställningscentralen ligger kvar på 79 %. Målet för 2015
var 80 %. Dock bör nämnas att värdet ökat med åtta
procentenheter sedan 2014, vilket beror på genomförda
schemaändringar samt byte av telefonisystem.

En uppföljningsplan till RUS har utarbetats under året
och beslutades av Regionala utvecklingsnämnden i
oktober. Planen är nära kopplad till strategi- och projektarbetet och uppföljning av utvecklingsarbetet i Kronobergs län kan följas via bloggen http://bilderavkronoberg.
blogspot.se/

MÅLGRUPPSANPASSADE
MARKNADSINSATSER

Processledning av kultursamverkansmodellen10 har i huvudsak skett enligt plan, bland annat i form av det årliga
stormötet Kulturens Open Space som ägde rum den 18
mars. Närmare 80 personer deltog från region, kommun,
det professionella kulturlivet och det civila samhället.
I samband med mötet anordnades även en kulturpolitisk debatt gällande den neddragning Statens Kulturråd
genomförde avseende statliga medel till regional kulturverksamhet 2015.

Länstrafikens marknadsavdelning har under året arbetat
planenligt med insatser inriktade på att öka kunskapen
och kännedomen om verksamhetens produkter och
tjänster. Specifika områden som bearbetats har bland
annat varit de östra länsdelarna, med fokus på regionbusstrafiken, samt de mindre stationsorterna längs Södra
stambanan, där syftet varit att stärka resandet. Utöver
detta har det genomförts säsongsberoende aktiviteter för
Sommarlovskortet och information om tidtabellsskiften.
Länstrafiken har även medverkat vid ett flertal lokala
evenemang runt om i länet och informerat om att resa
kollektivt, sålt Resekort på plats, delat ut tidtabeller etc.
Detta som ett led i det fortlöpande arbetet med att sänka
tröskeln till kollektivtrafikresandet.
UPPFÖLJNING AV PUNKTLIGHET

REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
MED HÖG KVALITET
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet
för Kronobergs län. Enligt kollektivtrafiklagen ska myndigheten fastställa ett regionalt trafikförsörjningsprogram
som beskriver mål, vision, inriktning och omfattning av
den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige
den 25 november. Länstrafiken har applicerat flera av de
mål och styrtal som ingår i trafikförsörjningsprogrammet
i sin verksamhetsplan för 2016.

ÖKAD KUNDNÖJDHET FÖR REGIONAL
KOLLEKTIVTRAFIK
Målet med ett Nöjd kund-index på 67 % för 2015
överträffades med två procentenheter och hamnade på
69 %. Uppgiften för länstrafiken blir att bibehålla det
goda resultatet framöver. Resenärer tycker det är enkelt
att köpa våra biljetter och kort, vilket medfört att nöjdheten hos våra kunder ligger på 79 %, vilket är bäst i landet
och en förbättring med 8 procentenheter.

Under året infördes ett system för att följa upp punktligheten för busstrafiken. Statistik har presenterats för trafiknämnden och länstrafikens personal har börjat använda
rapporterna i sin löpande uppföljning och planering av
trafiken. Punktligheten mäts på 5 respektive 10 minuter.
2015 var punktligheten i regionbusstrafiken 80,5 %
(+/- 5 min), respektive 97,2 % (+/- 10 min). Motsvarande
i Växjö stadstrafik var 94,6 % respektive 98,9 %.

DET REGIONALA
UTVECKLINGSANSVARET
HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar inför regionstyrelsen att implementera det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. I juni 2015 antogs den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin (RIS) av regionfullmäktige. Ett trafikförsörjningsprogram antogs i regionfullmäktige i november.
Även en kompetensförsörjningsstrategi har arbetats fram,
där en remissversion beslutats av den regionala utvecklingsnämnden, enligt tidsplan. En sammanställning av de
inkomna svaren och förslag till hur de ska bemötas presenterades för regionala utvecklingsnämnden i december.

REGIONAL KULTURPLAN

I september genomfördes verksamhetssamtal med
regionala kulturverksamheter som får statligt och/eller
regionalt stöd. Kulturnämnden fick då möjlighet att möta
de regionala verksamheterna och diskutera dess specifika
förutsättningar. I oktober hade kulturnämndens ledning
verksamhetssamtal med studieförbunden. I fokus stod
relationen mellan studieförbunden och regionen samt
hur vi kan arbeta för att förbättra förutsättningarna för
det civila samhällets aktörer att delta i regionala utvecklingsprocesser.
I maj besökte Statens kulturråd Region Kronoberg för
särskild dialog kring vår kulturplan. Kulturrådet lyfte särskilt Kronobergs tydliga koppling till RUS, vår
samverkan med kommuner och det civila samhället samt
utvecklingsarbetet för att tillgängliggöra professionell
dans för länets invånare. Kulturrådet efterfrågade tydligare kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen
och en ökad tydlighet när det gäller regionala mål och
insatser vid eventuella äskanden om utökad fördelning
av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen
för kultursamverkansmodellen. Som ett resultat av mötet
ökades konkretionsnivån i den förhandlingsframställan
som skickas in till Kulturrådet i november varje år. I den
beskrivs utvecklingsprocesser kring professionell dans, det
fria ordet, bild och form samt det civila samhället. Det
redogjordes också för regionens egna ekonomiska satsningar till vilket det bifogades en hemställan om utökad
statlig medfinansiering av kultursamverkansmodellen.

9

Regional samverkan för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer på kulturområdet.

10
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EKOLOGISKA
LIVSMEDEL

REGION KRONOBERG ÄR
BÄST I LANDET* PÅ ATT
ANVÄNDA EKOLOGISKA
LIVSMEDEL I SIN VERKSAMHET
Region Kronoberg har den högsta andelen ekologiska
livsmedel av Sveriges alla landsting och regioner. En tidig
övergång till mat lagad från grunden istället för halvfabrikat har gjort att Region Kronobergs verksamhet Kost och
restauranger kunnat arbeta effektivt med att öka andelen
ekologiska ingredienser – och idag är över 140 livsmedel
ekologiska. Genom att köpa ekologiskt bidrar Region
Kronoberg även till att nå det regionala miljömålet att 75
procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel 2020
ska utgöras av certifierade ekologiska livsmedel.
*Öppna jämförelser, Miljöarbetet i landsting och regioner 2015
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MILJÖREDOVISNING 2015
SAMMANFATTNING

PRODUKTER, AVFALL, LIVSMEDEL

NATIONELL JÄMFÖRELSE AV MILJÖARBETET

Region Kronobergs verksamhet är omfattande och medför en stor miljöpåverkan genom sina många transporter
och stora användning av förbrukningsmaterial, läkemedel, livsmedel, energi, kemikalier och lustgas. Regionens
miljöprogram11 beskriver hur vi internt ska arbeta för att
vara klimateffektiva, resurseffektiva och hälsofrämjande.
Miljöarbetet fokuserar på de områden där verksamhetens miljöpåverkan är störst och ska bidra till att uppnå
nationella och regionala miljömål. Miljöredovisningen är
en uppföljning på hur arbetet går mot målen i miljöprogrammet och finns att läsa i sin helhet på s. 70.

I Region Kronoberg används stora volymer varor och förbrukningsmaterial och regionen arbetar för att hushålla
med resurser, källsortera avfall och omhänderta farligt
avfall på ett säkert sätt. Under året sorterades 29 % av
avfallet ut. Att regionen köper ekologiska livsmedel bidrar
till minskad spridning av kemiska bekämpningsmedel till
yt- och grundvatten och främjar den biologiska mångfalden. Som ett led i miljöarbetet har Region Kronoberg
den högsta andelen ekologiska livsmedel i jämförelse med
landets övriga landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med
landsting och regioner tagit fram sex miljöindikatorer/
nyckeltal för miljöarbetet som presenteras som Öppna
jämförelser. Syftet med att jämföra miljöarbetet är att
stimulera landsting och regioner att analysera sin

ENERGI OCH TRANSPORTER

Förbrukningen av el och värme fortsätter att minska.
Den största anledningen till det är de energiåtgärder som
tidigare utförts och som nu visar sig på förbrukningen.
Några av de effektiviseringsåtgärder som har genomförts
under 2015 är installation av variabelt luftflöde på flera
ventilationsaggregat på Centrallasarettet i Växjö (CLV)
och på Ljungby lasarett. På CLV har dessutom en stor
kylmaskin ersatts med fjärrkyla och flera belysningsanläggningar har anpassats och fått närvarostyrning.
Under året genomfördes en kartläggning och analys av
regionens interna transporter med syfte att effektivisera
dessa. Projektet resulterade i ruttoptimering, minskning
av vissa beställningstransporter till förmån för fasta turer,
samkörning av varor och jämnare användning av bilarna.
Körda kilometer med bilpool- och hyrbilar var under
året 1 518 810 km. Privat bil i tjänsten användes 957
655 km, vilket är en minskning med sju procent jämfört
med 2013. Detta innebär att målet om en minskning
med 10 % till 2018 ligger inom räckhåll.
Tekniken för att genomföra distansmöten finns i Region
Kronoberg, men används inte i den utsträckning som är
möjlig. 2015 implementerade därför Regionservice ett
projekt med syfte att fler verksamheter ska minska resandet i samband med möten. Totalt genomfördes 2304
video- och Lync/Skypekonferenser under 2015.

Genom en tidig övergång till att laga mat från grunden
istället för att använda halvfabrikat har Kost och restauranger arbetat effektivt med att öka andelen ekologiska
ingredienser. Idag är över 140 livsmedel ekologiska, vilket
motsvarar 49 % av den totala livsmedelskostnaden. I
och med sitt beslut att köpa ekologiska livsmedel bidrar
Region Kronoberg även till det regionala miljömålet12 om
att andelen certifierade ekologiska livsmedel år 2020 ska
utgöra 75 % av den offentliga konsumtionen.
KEMIKALIER OCH LÄKEMEDEL

Under året har miljöenheten tillsammans med verksamheterna arbetat för att minska användningen av särskilt
farliga kemikalier. Särskilt fokus har legat på att, där så
varit möjligt, byta ut utfasningsämnen13 och riskminskningsämnen14 till miljö- och hälsomässigt bättre alternativ. Totalt kasserades 4857 kg läkemedel, vilket är en
ökning med 272 kg jämfört med 2014.
Region Kronoberg arbetar brett för att minska den
miljöbelastning användningen av receptbelagda läkemedel medför, utan att för den skull påverka patientnyttan.
Bland annat genom rationell antibiotikabehandling och
att skriva ut recept på fysisk aktivitet, något som kan bidra till minskning av viss läkemedelsförskrivning. Under
2015 skrevs 1430 recept på fysisk aktivitet vilket är en
minskning med 211 recept i jämförelse med 2014. Av
dessa står primärvården för majoriteten av utskrivna
recept, 1 150 stycken. Det långsiktiga målet för hela
landet är att förskrivningen av antibiotika inte ska överstiga
250 recept per tusen invånare och år. Antibiotikaförskrivningen i Kronoberg 2015 var 312 recept per 1 000 invånare.

verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och
effektivisera verksamheten. Jämförelsen som genomfördes
2015 baseras på resultat från 2014. I tabellen nedan sammanfattas resultaten för Region Kronoberg jämfört med
de nationella resultaten.

MILJÖINDIKATORER – RESULTAT OCH RANKING REGION KRONOBERG 2015
(BASERAS PÅ 2014 ÅRS RESULTAT)
BÄSTA

Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare)
Ekologiska livsmedel ( %)
Energianvändning lokaler (kWh/m BRA)

SÄMSTA

KRONOBERG

260

359

310

10 av 21

46

17

46

1 av 21

155

232

189

7 av 21

Förnybar energi i kollektivtrafiken ( %)

86

18

77

5 av 21

Klimatpåverkan från medicinska gaser (kg CO2/inv.)

2,1

6,0

3,8

10 av 21

Avfall, materialåtervinningsgrad (%)

36

13,1

17,5

19 av 21

2

15

NYTT MAT-REKORD IGEN
Evenemanget MAT i Växjö har kommit att bli ett av
Sveriges största och viktigaste matevent. Årets upplaga,
den femte i ordningen, lockade närmare 55 000 besökare,
vilket är rekord. MAT har fått ett nationellt genomslag
och stora delar av matbranschen fanns på plats för att ta
del av det fullspäckade programmet. Över 2 000 anmälde
sig till de många seminarier som anordnades.
Målet för årets MAT var att kunna visa upp och bjuda
in besökarna till ännu fler mötesplatser och få eventet
att synas i hela stan. I ljuset av att Växjö utsågs till Årets
matlandethuvudstad 2015 fick arrangörerna möjlighet att
utveckla MAT ytterligare.
MAT arrangeras och basfinansieras av Växjö kommun och
Region Kronoberg, i nära samarbete med Länsstyrelsen i
Kronobergs län.

Miljöprogrammets mål är skrivna och beslutade med år 2013 som jämförelseår.

11

Regionala miljömålet (beslutat av Länsstyrelsen i Kronoberg 2013-01-08) för Giftfri miljö, som samtliga offentliga aktörer i regionen förväntas 			
arbeta mot; Ekologisk konsumtion i offentliga sektorn ”Andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra 75 % av den offentliga
konsumtionen av livsmedel år 2020”.

12

Ämnen som har följande egenskaper: CMR (cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande), PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket 		
persistenta och mycket bioackumulerande), särskilt farliga metaller (bl.a. kvicksilver, kadmium och bly), hormonstörande och ozonnedbrytande ämnen

13

14

Ämnen som har mycket hög akut eller kronisk giftighet, mutagena kategori 2, allergiframkallande, miljöfarliga med
långtidseffekter eller potentiellt PBT/vPvB

RANKING

Materialåtervinningsgrad exklusive matavfall från sjukhusfastigheter. Matavfall inkluderas inte eftersom samtliga regioner
och landsting inte har möjlighet att återvinna denna fraktion. Det medför att siffran för Kronoberg blir betydligt lägre i
denna statistik än den uträknade andelen under målområdet produkter och avfall.

15

21

BARNBOKSLUT 2015
SAMMANFATTNING

Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin för att stärka
barnets rättigheter i Sverige” för att förverkliga Barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där
barn är berörda. Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs ansvar att omsätta Barnkonventionen i praktiken
och finns att läsa i sin helhet på s. 75
Det har under året genomförts många kompetenshöjande insatser för att stärka det interna, barnrättsbaserade
arbetet:
• Barnrättsutbildningar inom rättspsykiatrin, på
vårdcentralerna Ryd och Tingsryd, samt för nätverket
Kvinnofrid Kronoberg
• På medicinkliniken och neonatalavdelningen har
personal utbildats kring våld i nära relationer och barn
som far illa
• Barn- och ungdomsklinikens klinikdagar hade som
genomgående tema barnets rättigheter och den nya
patientlagen.
• Länstrafiken har förarcertifierat för att bland annat 		
skapa insikt och förståelse för barns särskilda behov.
All personal som utför skolskjutsuppdrag och övrig
trafik åt länstrafiken har genomgått utbildningar som
inkluderat säkerhetsaspekter och stöd till barn med
särskilda behov.
• Region Kronoberg har varit projektledare för den
länsgemensamma utbildningssatsningen ”BRA-samtal”
för personal i regionen och i länets kommuner.
• Vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin har utifrån barn
som närstående genomfört kompetensutveckling inom
metoden ”Beardslees” samt ”Att föra barn på tal”.
Vuxenpsykiatrin har även utbildat kring våld i nära
relationer.
• Avdelningen för folkhälsa och social utveckling har
utbildat personal inom områden som andrologi,
hiv, transfrågor och hållit föreläsningar i samband
med Prideveckan.

Det pågår en mängd aktiviteter inom Region Kronoberg
för att stärka barnets rättigheter. Utifrån barnets rätt
till information och delaktighet har barn och unga haft
möjlighet att uttrycka sina åsikter i relation till hälsa och
levnadsvanor, kulturutbudet samt nöjdhet med länstrafiken. De har även kunnat höras genom klagomål om
hälso- och sjukvården.
Det finns många goda exempel på hur barnanpassad
information har utvecklats och förmedlats till barn och
unga under året. Samarbetet med 1177 och arbetet med
den nya regionwebben kommer att fortsätta fokusera på
att öka andelen barnanpassad information.
Under året har ett stort antal aktiviteter och åtgärder
gjorts för att stärka barnets rätt till goda levnadsvillkor.
Vårdgarantin för barn är fortsatt god, men väntetiderna
har ökat något jämfört med föregående år. Inom barnoch ungdomspsykiatrin är det fortsatt problematiskt med
tillgång till behandling och utredning inom 30 dagar och
det utvecklingsarbetet fortsätter.
Barnrättsbaserat beslutsunderlag har använts inom hälsooch sjukvården, om än i begränsad omfattning, vid övergripande beslut som påverkar barn. Dock saknas underlag
för politiska beslut som påverkar barn och ungdomar i
Kronoberg och det behövs en övergripande plan för att
stärka barn och ungas deltagande och inflytande i frågor
och beslut som rör regionens verksamheter.
Genom den kommande ”Policy för lika rättigheter och
möjligheter inom en hållbar Region Kronoberg” kommer
mänskliga rättigheter, och därmed även barnets rättigheter, att bli en naturlig del av styrning och ledning.
Sammantaget finns det en god grund för det fortsatta
barnrättsarbetet inom Region Kronoberg.

BABYSIMULATORER I SKOLUNDERVISNINGEN PÅ ÄLGHULTSKOLAN
KIM och MIKA är ett projekt som startade på Älghultskolan våren 2015. Elever i årskurs nio fick prova på att
vara föräldrar till en babysimulator under ett dygn.
En babysimulator är en dataprogrammerad docka som
precis som ett riktigt litet barn kräver både matning, blöjbyten och närhet, all skötsel av dockan registreras.
Initiativet till satsningen kommer från Region Kronoberg
som under flera år sett en tendens till att antalet tonårsaborter och tonårsgraviditeter har legat högre i
Uppvidinge kommun än i övriga länet.
– Vi ville testa något helt nytt och inledde ett samarbete
med Älghultskolan, berättar Rebecka Moding som är
folkhälsoutvecklare i Region Kronoberg.
Förutom att eleverna får prova på hur det är att ta hand
om ett litet barn leder också erfarenheten till viktiga
diskussioner om relationer, kärlek och sex.
– Projektet har varit mycket uppskatta av både lärare och
elever.
Utvärderingarna från eleverna på Älghultskolan visar
tydligt att skötseln av babysimulatorn påverkade dem i

frågan om att använda preventivmedel för att undvika
graviditet och de har fått en större insikt i hur det är att
vara föräldrar.
– Finns intresse fortsätter vi gärna satsningen på fler
skolor. Tanken är att vi ska köpa in egna babysimulatorer för utlåning, avslutar Rebecka Moding.

INVÅNARE

INVÅNARE
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MEDARBETARE
DET FINNS STOR MEDARBETARKRAFT I REGION KRONOBERG OCH EN VILJA ATT
UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA. ALLT KAN INTE REDOVISAS, MEN HÄR VISAR VI PÅ
NÅGRA EXEMPEL DÄR MEDARBETARE UNDER ÅRET DRIVIT VERKSAMHETEN
FRAMÅT. I REKRYTERINGSSAMMANHANG BRUKAR VI LYFTA FRAM ATT REGION
KRONOBERG ÄR EN ARBETSPLATS DÄR ANSTÄLLDA KÄNNER ATT DE TRIVS, VÄXER
OCH ÄR MED OCH PÅVERKAR. DETTA VISAR OCKSÅ ÅRETS MEDARBETARENKÄT,
DÄR ÖVER 80 PROCENT SVARAR ATT DE ÄR STOLTA ÖVER ATT ARBETA I REGION
KRONOBERG – OCH ATT DE SKULLE REKOMMENDERA REGIONEN SOM ARBETSGIVARE. ENKÄTEN VISAR OCKSÅ POSITIVA TECKEN VAD GÄLLER TILL EXEMPEL
SOCIALT KLIMAT, EFFEKTIVITET OCH ARBETSTAKT.

EN VANLIG DAG I REGION
KRONOBERG TRIVS
PER BURSELL PÅ JOBBET
– Jag bor sex kilometer från Värnamo sjukhus och jobbade där tidigare, men sedan
2004 har jag varit trogen Ljungby Lasarett.
Det säger en del om arbetsklimatet här när
jag pendlar nio mil varje arbetspass...
PER BURSELL, SJUKSKÖTERSKA
PÅ AMBULANSEN OCH ANESTESIAVDELNINGEN PÅ LJUNGBY LASARETT.

BÅDE RIS OCH ROS I
MEDARBETARENKÄTEN
Helena Zettergren är tillförordnad personaldirektör
och hon tolkar 2015 års utfall av enkäten som mycket
positivt, särskilt då arbetsplatser som tidigare haft ganska
tuffa resultat nu utvecklas åt rätt håll.

–Vi har jobbat mycket med detta på övergripande nivå
och på många arbetsplatser, men vi måste fortsätta 		
och ta ett steg till. Det handlar om att målen ska vara
nedbrytbara och begripliga för mig som medarbetare,
jag måste kunna se mig som en del i helheten.

– Det är också glädjande att så många av våra
medarbetare är stolta över att jobba i Region Kronoberg
och skulle rekommendera oss som arbetsgivare.
Andelen som säger detta ökar, och det är fantastiskt 		
med tanke på att våra medarbetare är de bästa ambassadörerna för Region Kronoberg som arbetsplats.
Helena Zettergren konstaterar att det också finns mindre
positiva delar i resultatet.
– Medarbetarna signalerar att vi har utmaningar i arbetsmiljön, att det finns en stor utmattning hos många. 		
Detta får vi inte nonchalera. Vi måste använda resultatet
som en grund för att ta tag i problemet.
Enkäten visar också att det finns ett arbete att göra när
det gäller målkvalitet.

Helena Zettergren
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KVALITETSPRIS TILL KVINNOKLINIKEN
”Med ett starkt patientfokus har bidraget tagit sig an ett förbättringsområde som har stor inverkan på en icke så synlig
patientgrupp. Man har, med ett teambaserat angreppssätt,
noggrant kartlagt utgångsläget inom den egna verksamheten
och nationellt.”

UNIK ÅTGÄRD GAV ALERTPRIS
Varje år delas Alertpriset ut till ett systematiskt utvecklingsarbete som gör skillnad och höjer livskvalitén för
äldre kronobergare. Till 2015 års vinnare korades ortopedavdelning 5 på Ljungby Lasarett.
Arbetet har inneburit att en specialistsjuksköterska numera sköter all kontakt med kommunen, genomför vårdplanering samt upprättar en vårdplan för varje patient.
Uppgifter som tidigare ingick i det vardagliga arbetet för
avdelningens sköterskor. Detta har under året gett 146
patienter ökad trygghet och säkerhet, samtidigt som arbetsmiljön förbättrats och återkopplingen från personal i
kommunen varit positiv. Åtgärden är unik i sitt slag. Det
finns nationella rekommendationer på området men ännu
har det inte presenterats exempel på lösningar. Ortopedavdelning 5 i Ljungby är därför pionjärer i sammanhanget.

Så lyder delar ur juryns motivering till vinnaren av årets
kvalitetspris. Bland över 50 inkomna bidrag fanns ett
som utmärkte sig lite extra: Kvinnokliniken i Växjö, som
lyckats minska andelen sfinkterrupturer16 i samband med
förlossning med en tredjedel. Från 3,25 procent 2012 till
2,03 procent 2014.
Syftet med förbättringsarbetet har varit att reducera
antalet skadliga bristningar och, i de fall det ändå sker,
utveckla en bättre rutin för vård och uppföljning. Anna
Wästergård är barnmorska och har många gånger behövt
se kvinnor drabbas av sfinkterrupturer.
– Med vinstpengarna får vi möjlighet att kompetensutvecklas ännu mer, så det känns jättebra. Vi som vårdpersonal måste göra allt vi kan för att de här skadorna
inte ska uppstå eftersom de kan ge men hela livet.

Annette Ljung och Anna Wästergård

2014 vann hon yrkes-SM som Sveriges bästa undersköterska,
vilket kvalificerade henne till VM i São Paolo.
Julia tävlade i klassen Health and Social Care, med deltagare
från 16 nationer. Under fyra dagar granskades de tävlande i
16 olika ”fall” och utöver en stark sjätteplats erövrade Julia
dessutom en Medallion of Excellence, ett bevis på att hennes
poängskörd höll världsklass.

YRKES-VM (WORLD SKILLS COMPETITION)
ARRANGERAS VARTANNAT ÅR OCH RIKTAR SIG TILL
UNGDOMAR UNDER 23 ÅR. VID VM I SÃO PAULO
TÄVLADE 1200 YRKESVERKSAMMA FRÅN CIRKA
60 LÄNDER I MER ÄN 50 OLIKA YRKESGRENAR.

Catarina Lindahl-Petäjä är samordnare för Vård- och omsorgscollege Kronoberg och vet vilka tuffa krav tävlingen ställer på
deltagarna.
– Vi var otroligt stolta och imponerade av Julias insats. Bara att
tävla under fyra dagar i vård och omsorg är tufft, att dessutom
göra det på engelska är fantastiskt bra jobbat, säger hon.

Många kvinnor får vid vaginal förlossning en bristning. För några procent omfattas ändtarmens slutmuskel, en så kallad
sfinkterruptur. Tusentals kvinnor lider på grund av detta i det tysta, med gas- och avföringsinkontinens och/eller smärta.
Något som medför påtagliga konsekvenser både för livskvalitet och socialt levnadsmönster.
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Karin Fritzell

Karin Fritzell är chef för avdelning 5 och vet vad som
krävs för att utvecklas positivt:

JULIA LUNDIN HAR ETT
YRKESKUNNANDE I VÄRLDSKLASS
En av prioriteringarna i Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025, handlar om mänskliga
resurser; hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på, utveckla och
öka alla de kunskaper och färdigheter som finns hos varje invånare. Någon som redan tagit sig långt i sin yrkesutveckling
är Julia Lundin på akutmottagningen i Ljungby.

Julia Lundin

– Det gäller att våga! Att prova något nytt och lyssna på
personalen. Det är viktigt med kompetensutveckling 		
och det gäller att kunna erbjuda något attraktivt när 		
personalen kommer tillbaka därifrån. Med nya arbetsuppgifter kan man avancera inom samma arbetsplats.

SERVICERESOR FÅR TOPPBETYG
Under 2014 och 2015 har Serviceresor Kronoberg (sjukresor och färdtjänst) arbetat hårt med att utveckla sitt arbete internt, med coachning i samtalsteknik och kundbemötande. Dessutom har man arbetat kontinuerligt med
förarcertifiering. Det kan vara några anledningar till att
serviceresor får toppbetyg i 2015 års ANBARO-rapport,
en årlig nöjdhetsbarometer för anropsstyrd trafik i landet.
Undersökningen sker på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och ger svar på kundens upplevelse av beställning samt
bemötande och genomförd resa. Serviceresor behåller sin
plats som bäst i landet när det gäller nöjdhet med bemötande av samtalsmottagare vid beställning av resan. Hela
97 procent är nöjda!
Serviceresor placerar sig högt nationellt även när det
gäller totalbetyg för senaste resan, trygghet och generellt
betyg. Det är bara när det gäller väntetid i telefon som
Serviceresor Kronoberg hamnar längre ner på listan. Trots

den lägre placeringen är resultatet ändå 8 procentenheter
bättre än förra året, vilket kan bero på ett nytt växelsystem med en call back-funktion som innebär att kunden
inte behöver sitta och vänta i telefonkö, utan kan välja att
bli uppringd när det är dennes tur.
Det finns goda förutsättningar för att betyget för väntetid i telefon kommer att bli ännu bättre framöver. En
upphandling av ett nytt automatiskt planerande IT-system
till serviceresor har nämligen genomförts under året.
Den automatiska planeringen innebär mindre manuellt arbete med planering av trafiken och en effektivare
bokningsprocess, vilket sparar resurser. Systemet har även
funktioner som möjliggör för resenärer och ombud att
kunna boka via webb och app, att se sina bokningar samt
att kunna följa var aktuellt fordon befinner sig i realtid.
Detta ökar tillgängligheten för bokning och tryggheten
vid genomförande av resor för resenären.

MEDARBETARE
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CARINA KOMULAINEN BLEV
ÅRETS HANDLEDARE
Även på regional nivå har det tävlats under året. I samband med Handledarens dag i april samlades handledare
från länets vårdarbetsplatser. Under dagen tillkännagavs
Årets handledare – utmärkelsen gick i år till Carina
Komulainen, undersköterska på infektionsavdelning 17
på Centrallasarettet Växjö.

Carina Komulainen

Handledarens dag arrangeras av Vård- och omsorgscollege.
Syftet är att uppmärksamma handledarnas viktiga roll
för att locka fler till vårdyrket och de tävlande nomineras
av studenter på gymnasie- och yrkeshögskolenivå i Vårdoch omsorgscollege Kronoberg.

KLINISKT UTVECKLINGSPROGRAM
FÖR SJUKSKÖTERSKOR
Under 2015 blev det klart att från och med januari 2016
kommer alla nyutexaminerade sjuksköterskor med fast
anställning genomgå ett tvåårigt utvecklingsprogram som
en del i yrkesintroduktionen. Syftet är att skapa en trygg
övergång från att vara student till att bli medarbetare i
Region Kronoberg.

År två fokuserar på personlig yrkesutveckling, med bland
annat yrkesreflektion i grupp under ledning av en erfaren
sjuksköterska. Sjuksköterskorna får också möjlighet att
göra studiebesök i andra verksamheter. Paul Johannesson
poängterar att utvecklingsprogrammet inte ersätter den
lokala arbetsplatsintroduktionen.
– Även om vissa, mer övergripande delar, lyfts bort från
introduktionsuppdraget lokalt är det fortfarande oerhört

Årets första månader kännetecknades av sammanslagningen av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet
Södra Småland till Region Kronoberg.
En av Region Kronobergs centrala utmaningar är att
attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och samtidigt kunna behålla, motivera och utveckla
de medarbetare som vi redan har. Att vara en attraktiv
arbetsgivare där medarbetare utvecklas och trivs är en
viktig målsättning.

MÅLUPPFYLLELSE 2015
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Programmet utgör cirka fem procent av arbetstiden
och sjuksköterskorna registreras automatiskt till det i
samband med sin anställning.
Det första året belyser viktiga områden som till exempel
informationssystemet Cambio Cosmic, brandskydd,
patientsäkerhet och sekretess. Varje sjuksköterska får en
personlig mentor i en erfaren sjuksköterska utan koppling
till kliniken. Det arrangeras även seminariedagar med
möjlighet till fördjupning inom yrkesspecifika områden.

MEDARBETARE
– ÅRET SOM GÅTT

Hälso- och sjukvården anser att den besvärliga bemanningssituationen i allt väsentligt kvarstår, med användning av resursenheten samt dyra lösningar för hyrpersonal
och övertid.

– Det är ett sätt att skapa trygghet, förklarar Paul
Johannesson, utbildningsstrateg inom hälso- och
sjukvården. Sjuksköterskor som är trygga i sin yrkesroll
ökar säkerheten både i patientmötet och i arbetsgruppen.

Under hela 2015 har kompetensförsörjning, både på kort
och lång sikt, varit högt prioriterad. Inom stora delar
av vårdsektorn påtalas bristen på och svårigheterna att
rekrytera läkare och sjuksköterskor. Detta återspeglas
även inom Region Kronoberg.

viktigt att man får vara ny och bli introducerad i de lokala
arbetsuppgifterna.
Slutenvården inom Centrallasarettet Växjö har varit pilot
för konceptet, som utvecklats och justerats kontinuerligt i
nära samarbete mellan chefer och HR.
– Förhoppningen är att detta så småningom ska bli en
modell som vi kan använda för fler yrkesgrupper, säger
Paul Johannesson.

MEDARBETARE
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ANDEL ANSTÄLLDA

I arbetet med att stärka varumärket för Region Kronoberg
som arbetsgivare finns en marknadsföringsstrategi framtagen. Syftet med strategin är att säkra personalförsörjningen på lång sikt och innebär att Region Kronoberg
nu har en samlad strategi för innehåll, budskap samt en
planering för vilka sammanhang och arbetsmarknadsmässor
regionen ska delta i. Som exempel på aktivitet kan nämnas
de ca 800 brev som mailats till sjuksköterskestudenter
som läser termin 5 och 6 i södra Sverige. I brevet fanns
information om Region Kronoberg som arbetsgivare och
vårt arbetsgivarerbjudande.
Ett antal yrkesambassadörer har utsetts under året i syfte
att kunna användas när vi marknadsför regionen som
arbetsgivare. Det pågår också arbete med att ta fram en
modell för träffsäkra rekryteringsprognoser.
Under våren 2015 har Kunskapsutveckling Syd och Region
Kronoberg tilldelats fyra nya yrkeshögskoleutbildningar:
tandsköterska, medicinsk sekreterare, specialistundersköterska barn och specialistundersköterska operation,
anestesi och intensivvård.

ANDEL CHEFER

KVINNOR

78%

Region Kronoberg genomgår för närvarande ett generationsskifte som kommer att pågå under ett antal år. Stora
pensionsavgångar är att vänta inom flera yrkeskategorier
under den närmaste tioårsperioden Särskilt läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, medicinska sekreterare och tandsköterskor kommer att beröras.

KVINNOR

MÄN

22%

MÄN

74%

26%
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Region Kronoberg har under året upprättat ett nära
samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen för att säkerställa en
enkel och systematisk process kring kompetensinventering av nyanlända. Arbete pågår med att inventera vilka
nyanlända som kan erbjudas språkutbildning och praktikplats inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det
pågår även arbete med att utveckla möjligheter till arbete
och praktik för personer med funktionsnedsättning.
Under året tecknades ett avtal mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitetet där regionen finansierar en professur
och en klinisk lektor för psykologprogrammet. Avtalet
gäller fram till 31 december 2019. Flera möjliga initiativ
finns för att använda studenter efter termin 7 till enklare
konsultativa uppdrag (under handledning) inom hälsooch sjukvården. I juni 2016 utexamineras den första kullen
psykologer. De 30 studenterna har redan sammanförts
med företrädare för samtliga verksamhetsområden, med
förhoppning om att anställa drygt 10 PTP17-psykologer
till hösten 2016.
Under sommarmånaderna tog Region Kronoberg emot
89 ungdomar på sommarpraktik. Dessa fick en inblick i
hur det är att arbeta inom Region Kronoberg. Målgruppen
för sommarpraktik är ungdomar under första eller andra
året på gymnasiet. Utöver sommarjobbare togs det emot
103 praoelever, 44 i Växjö och 59 i Ljungby.
Läkarförsörjning
När det gäller läkarförsörjningen är det fortsatt svårt att
rekrytera färdiga specialistläkare. Vårt långsiktiga strategiska mål är att öka självförsörjandegraden av specialistläkare genom att öka intaget av både AT- och ST-läkare.
Tillgången på dessa har förbättrats även i ett nationellt
perspektiv, men bemanningen påverkas fortsatt av stora
pensionsavgångar. Under 2015 pensionerades 22 specialistläkare. Pensionsavgångarna beträffande överläkare och
specialistläkare kommer att vara höga, men i paritet med
färdigutbildade specialistläkare de närmaste åren.
Av regionens ca 120 pågående ST-utbildningar blev 22
läkare klara med sin specialitet under året. Antalet färdiga
specialister beräknas vara detsamma de närmaste fem åren.
Under våren genomfördes två utbildningsinsatser för
ST-läkare i samverkan med landstingen i Kalmar och
Blekinge. Avsikten är att fördjupa samarbetet ytterligare
för att bättre kunna möta behovet av ST-utbildningar i
regionen. Region Kronoberg kommer att ha ett särskilt
ansvar för juridikutbildningar för de tre länens ST-läkare.
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Under året rekryterades 24 nya AT-läkare och ambitionen
är att höja antalet AT-tjänster till 29 under kommande
verksamhetsår. De externa avgångarna inom läkargruppen
var 25, varav 7 ST-underläkare.
Antalet avgångar översteg således antalet ST-läkare som
blev färdiga specialister.
En utbildningsvårdcentral finns nu med placering på
vårdcentralen Kungshögen i Ljungby. Syftet med detta är
att långsiktigt säkra tillgången på distriktsläkare på regionens vårdcentraler och att erbjuda läkare med utländsk
examen en introduktion till det svenska vårdsystemet,
innan de påbörjar en specialisttjänstgöring inom Region
Kronoberg.
Upphandlingen av hyrsjuksköterskor som genomfördes
under hösten är klar. Upphandlingen av hyrläkare är
däremot ännu inte färdig. Under december påbörjades
upphandling med utlandsrekrytering av läkare och sjuksköterskor. Målet är att ha ett nytt avtal klart under mars
2016.
Sjuksköterskeförsörjning
Hälso- och sjukvården har under året genomfört ett antal
insatser för att på kort och lång sikt trygga kompetensförsörjningen med sjuksköterskor (grund- och specialistsjuksköterskor). Under hösten påbörjade Region Kronoberg
en dialog med Linnéuniversitetet och länets kommuner
om en utökning av antalet utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet, från dagens 60 till 80 per termin.
Femton av dessa kommer att finnas i Ljungby, med
Ljungby som studieort. Ett gemensamt beslut kommer
att tas under våren 2016. Linnéuniversitetet har under
2015 startat en specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning på akutsjukvård och ögonsjukvård. Hälso- och
sjukvården har också under året fört en dialog med Lunds
universitet om samverkan gällande röntgensjuksköterskeutbildning. Målsättningen är att på sikt skapa en
studiegrupp med bas i Växjö.
Ett tvåårigt kliniskt utvecklingsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor har tagits fram och ett pilotprojekt
genomfördes under året. Programmet startar 2016 och är
en kraftfull satsning för att ge en god introduktion i yrket.
Under 2015 har Hälso- och sjukvården, med hjälp av
det centrala utbildningsanslaget, beviljat studielön för 37
specialistsjuksköterskeutbildningar och fyra sjuksköterskeutbildningar till anställda undersköterskor i Ljungby.

Praktisk Tjänstgöring för Psykologer; ett praktiskt integrerat utbildningsmoment inför legitimering.

Det pågår en strategisk diskussion
om utbildningstjänster och 2016
kommer en plan att formuleras i
nära samarbete med verksamheterna och hälso- och sjukvårdsledning. Andelen specialistsjuksköterskor är 40 % av det totala antalet
sjuksköterskor och målet på 43 %
är därmed ännu inte uppnått.
UTVECKLA
REKRYTERINGSPROCESSEN

Arbetet med att införa kompetensbaserad rekrytering har påbörjats
och kommer att fortsätta under
2016. Kompetensbaserad rekrytering ger en förbättrad kvalitet
och leder till att vi kan arbeta
mer systematiskt med framtida
rekryteringar, med urval kopplat
till tydliga kompetensprofiler. Som
ett ytterligare led i att säkerställa
arbetet med kvalitativ, kompetensbaserad rekrytering finns nu tre
certifierade användare för personlighets- och begåvningstester
inom Region Kronoberg. Testerna
kommer i första hand att brukas
i samband med rekrytering och
urval när det gäller chefsrekryteringar, men även för rekrytering av
andra nyckelpersoner.
OMFÖRDELA ARBETSUPPGIFTER
MELLAN YRKESKATEGORIER

Inom hälso- och sjukvårdens
verksamheter har bristen på
kompetens inom vissa områden
lett till försök att hitta nya vägar
att fördela arbetet för att kunna
utföra uppdraget. Ett exempel är
att en arbetsterapeut har anställts
för att sköta vårdplaneringen
under vardagar på medicinkliniken
i Ljungby. Inom primärvårds- och
rehabcentrum har man en strukturerad specifik aktivitet för detta
med visionen: ”Vi använder varje
professions kompetens optimalt
till våra patienter.” Målet är att utveckla nya arbetssätt för att nyttja
kompetensen hos medarbetarna på
bästa sätt, Rätt används kompetens

(RAK). En idébank har upprättats
med material kring förändrade
arbetsmodeller och spridning av
dessa. Under perioden har man
fått in 43 stycken RAK-exempel
från verksamheterna och de flesta
är pågående försök eller modeller
som har permanentas på grund av
goda resultat. Nästa steg i processen är att ta centrumgemensamma
beslut om modeller och sprida
arbetsmetoder som innebär Rätt
Använd Kompetens. Detta arbetssätt kan vara modell för att arbeta
vidare med RAK inom hela hälsooch sjukvården.
Regionservice arbetar vidare med
att utveckla nuvarande och nya
servicetjänster för att underlätta för vården. Det handlar om
förrådshantering av förbrukningsmaterial och patienttextilier,
patienttransporter samt utökning
av lokalvård enligt SIV (städning
i vårdlokaler), vilket har frigjort
vårdtimmar motsvarande ca åtta
heltidstjänster. Regionservice har
också under semesterperioden erbjudit en utökad service och tagit
ett större ansvar på flera enheter
för att ge vårdpersonal möjlighet
att fokusera på huvuduppdraget.
Som exempel kan nämnas förändringar beträffande vårdens del av
SIV-städning (hemgångsstädning,
smittstädning, patientnära städning), färdigställande av frukostfrallor till patienter på Ljungby
lasarett, transport av labprover och
patientsängar till och från driftservice, liksom utökad avfallshantering.

DELAKTIGA MEDARBETARE
Hälsofrämjande arbetsplatser är
en strategiskt viktig framgångsfaktor i arbetet med att behålla
och rekrytera nya medarbetare.
Region Kronoberg arbetar aktivt
för att utveckla arbetsplatser där
medarbetaren ska trivas, utvecklas

MEDARBETARE

MEDARBETARE
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EN VANLIG DAG I REGION
KRONOBERG GÅR MY ARVIDSSON
TILL ETT AV SINA ÅTTA JOBB PÅ
CENTRALLASARETTET I VÄXJÖ.

– Om man är anpassningsbar och
vill göra nya saker olika dagar är resursen perfekt. Varje ny avdelning är som
en liten utbildning inom vårt yrkesområde och man lär sig jättemycket! Varje
dag får jag träffa olika människor och
har olika arbetsuppgifter på helt olika
avdelningar på lasarettet. Dessutom
kan jag själv styra mitt schema. Varför
skulle jag inte vilja jobba här?
MY ARVIDSSON,
UNDERSKÖTERSKA OCH
RESURSPERSON, RESURSENHETEN,
CENTRALLASARETTET I VÄXJÖ

EN VANLIG DAG I REGION
KRONOBERG SYNS EN MUNTER
LJILJANA PERSIC TILL PÅ RESTAURANG LJUNGRÄTTEN I LJUNGBY.

– Jag har jobbat här i 16 år och vi har
många stammisar. Då kan man skoja
till det lite ibland.
LJILJANA PERSIC,
LJUNGRÄTTEN,
LJUNGBY LASARETT
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i sin yrkesroll och känna sig delaktig. Det pågår ett arbete
med att ta fram ett nytt samverkansavtal som ska omfatta
hela Region Kronoberg. Samverkansavtalet möjliggör god
delaktighet på arbetsplatserna, bland annat genom att
arbetsplatsträffar används för samtal kring verksamhetens
mål och utveckling.

hand i åldersgrupperna 30-49 år (1,0 %) och 50 år eller
äldre (0,4 %) som ökningen har skett. Den största förändringen är i gruppen kvinnor 30-49 år (1,2 %), men
den högsta sjukfrånvaron finns bland kvinnor som är 50
år eller äldre (5,8 %).

Sjukfrånvaron i Kronoberg (i procent av ordinarie arbetstid) har ökat från 4,5 till 5,1 procent jämfört med 2014
och trenden med högre sjukskrivningstal har hållit i sig
under hela året. Även om vi nu ser en viss avmattning i
ökningen räcker det inte för att uppnå målvärdet på 4,2
procent.

Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) minskar
tydligt, men sjukfrånvarodagar per snittanställd har ökat
från 16,2 dagar till 18,0 dagar. Både den korta och den
längre (>14 dagar) sjukfrånvaron ökar. De orsaker som
framförallt har ökat och som anges vid ett rehabärende/en
sjukskrivning är korttidsfrånvaro, infektioner och psykisk
ohälsa. Verksamheterna beskriver en mycket hög andel
influensa- och infektionsrelaterade sjukskrivningar under
framförallt första halvåret. Inom hälso- och sjukvården
beskriver ett antal enheter att det finns en ökad oro för
psykisk påfrestning hos medarbetarna, bland annat på
grund av sjuksköterskebrist och ökad vårdtyngd och att
detta kan medföra negativa konsekvenser för arbetsmiljön.
Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår dock i verksamheterna och ger förhoppningsvis ett gott resultat.

Sjukfrånvaron har framförallt ökat hos kvinnorna
(0,8 %) men även hos männen (0,1 %). Det är i första

Den ökande sjukfrånvaron är inte begränsad till Region
Kronoberg, utan tycks vara en trend i hela samhället.

Hälsofrämjande arbetsplatser bidrar till att minimera
ohälsotalen, även i tider då vi sett att sjuktalen ökat.
Arbetsgivare har en skyldighet att agera om någon blir
sjuk. En väl inarbetad rehabiliteringsrutin, ett bra systemstöd och obligatoriska utbildningsinsatser för chefer
och skyddsombud gör att ohälsan kan upptäckas i tid och
tidiga insatser kan erbjudas.

OBLIGATORISK SJUKFRÅNVAROREDOVISNING

2015

2014

Sjukfrånvaro i % av arbetstid inkl. timanställda

5,1

4,5

varav kvinnor

5,5

4,7

varav män

3,8

3,7

29 år eller yngre

4,1

4,1

varav kvinnor

4,2

4,3

varav män

3,6

3,3

30-49 år

4,9

3,9

varav kvinnor

5,5

4,3

varav män

3,2

2,7

50 år eller äldre

5,5

5,1

varav kvinnor

5,8

5,2

varav män

4,5

4,7

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i %

49,4

52,4

varav kvinnor

49,5

52,0

varav män

49,2

54,4
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SJUKFRÅNVARODAGAR (KORT/LÅNG) PER SNITTANSTÄLLD19
JAN-DEC 2015

Region Kronoberg tot.

JAN-DEC 2014

Tot.

1-14 dgr.

> 14 dgr.

Tot.

1-14 dgr.

>14 dgr.

18,0

5,3

12,7

16,2

4,4

11,8

Procent av den totala sjukfrånvaron

18

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal
kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad

19

Hälsoutvecklarna arbetar på
grupp-, arbetsplats- och övergripande nivåer med hälsofrämjande
insatser och har under året nått
sammanlagt mer än 2 500 medarbetare.
Personalsjukgymnasterna har fått
nya utbildningslokaler vid Kliniskt
träningscentrum (KTC), vilket
medfört möjlighet att erbjuda
ergonomiutbildningar i förflyttningsteknik och patientlyft. 1350
medarbetare har nåtts på detta
sätt. Därutöver finns fysioterapimottagning för snabb bedömning
och rådgivning.
Samarbetet mellan hälsoutvecklarna och personalsjukgymnasterna
har gjort att en träningssluss öppnats. Detta innebär att ett besök
vid personalsjukgymnasternas
fysioterapimottagning kan leda till
ett erbjudande om överföring till
hälsoutvecklarna för instruktion i
träning.
MEDARBETARENKÄTEN 2015

Region Kronoberg genomförde
för tredje gången en medarbetarundersökning med fokus på
den psykosociala arbetsmiljön.
Undersökningen är en del i det
totala arbetsmiljöarbetet och integreras med de vardagliga frågorna
om arbetsmiljö och systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM).
78 % svarade på enkäten, som
genomfördes enligt samma metod
som tidigare år, och som därmed
ger jämförbara resultat och ett
underlag för att kunna prioritera
vilka förbättringar som behöver
göras. Utifrån resultatet i medarbetarenkäten kan vi hitta viktiga
utvecklingsområden både på
regionövergripande nivå och på
arbetsplatsnivå.
Årets resultat visar på ett gott socialt klimat i organisationen, stark
initiativkraft och medarbetare som
vill utvecklas och vara delaktiga.

MEDARBETARE

MEDARBETARE
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Det finns en stolthet över att jobba
i Region Kronoberg, och det har
skett en ökning i att vilja rekommendera Region Kronoberg som
arbetsgivare.
Resultatet visar också att det inom
arbetsmiljön finns utmaningar;
inom delar av organisationen
signalerar medarbetarna om arbetsrelaterad utmattning. Arbetet
gällande målkvalitet måste också
fortsätta. Region Kronoberg har
lagt stort fokus på detta, både på
övergripande nivå och på många
arbetsplatser, men det handlar
om att målen ska vara tydliga och
begripliga för varje medarbetare.
Var och en måste kunna se sig själv
som en del i helheten. Inom området delaktighet får vi ett styrtalsresultat på 73,4 % och har ännu inte
nått målet på 75 %
Nu pågår åtgärds- och förbättringsarbetet i verksamheterna, och
till hjälp finns både interna och
externa stödresurser. I samband
med årets medarbetarundersökning togs verktyget ”Hälsofrämjande arbetsplats” fram som stöd
för cheferna. Den bygger på sex
utvecklingsområden för att skapa
förbättringar i arbetsmiljön.

EN VANLIG DAG I REGION
KRONOBERG RÄKNAR THERESE EK
CELLER, ANALYSERAR KROPPSSALTER OCH ENZYMER.

–- Att vara biomedicinsk analytiker
är lite som att vara sjukhusets detektiv. Det är ett spännande och härligt
arbete med mycket frihet under ansvar.
Med analyser av olika typer av prover
hjälper vi läkarna att komma fram
till rätt diagnos. Jag får vara med och
hjälpa patienterna, även om det oftast
är indirekt.
THERESE EK,
BIOMEDICINSK ANALYTIKER,
LJUNGBY LASARETT

TYDLIGGÖRA MÅLEN I DIALOG
MED MEDARBETARNA

Budget och verksamhetsplaner ska
vara de strategiska styrdokumenten
för hela verksamheten och ge en
tydlig bild av vart vi är på väg och
vad som krävs för att nå uppsatta
mål. Under 2014 initierades ett
arbete med balanserad styrning
som har vidareutvecklats under
2015 i syfte att samtliga verksamheter ska formulera sina egna
aktiviteter och verksamhetsplaner
för att nå de långsiktiga målen.
Resultatet av medarbetarenkäten
visar att detta arbete inte är klart
och att det måste fortsätta ute på
avdelningsnivå. Det pågår ett utvecklingsarbete avseende effektiva

EN VANLIG DAG I REGION KRONOBERG ÄR PER HAARVIG
SJUKSKÖTERSKA PÅ DIALYSEN I
LJUNGBY. IBLAND TAR HAN EN
FUNDERARE PÅ VARFÖR DET JOBBAR SÅ FÅ MÄN I VÅRDEN:

– För att klassas som He-Man ska man
vara till exempel snickare. Men jag
säger såhär: du kan jobba som sjuksköterska och vara hobbysnickare, men du
kan inte jobba som snickare och vara
hobbysjuksköterska
PER HAARVIG,
DIALYSSJUKSKÖTERSKA,
LJUNGBY LASARETT
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kartlägga arbetsgruppers storlek har ännu inte startat men
kommer att genomföras under 2016. Vid årsskiftet hade
Region Kronoberg 278 chefer, varav 206 kvinnor och 72 män.

ledningsgrupper för att kunna följa upp och förbättra
verksamheterna och styra våra resurser åt rätt håll.
Koppla lönekriterier till verksamhetsplanen
Lönebildningen är en viktig investering som görs varje år
och inriktningen det gångna året utgick från regionens
verksamhetsplan, personal- och kompetensförsörjningsplan samt marknadsförutsättningar. Lönekriterier har
börjat kopplas till verksamhetsplanen och kommer att
fortsätta under 2016. Inför 2016 års lönerevision har
frågan om vikten av en ökad lönespridning tydliggjorts.
Chefsutveckling
Regionens anställda i chefsställning har en viktig roll i att
tillsammans med medarbetarna utveckla sn verksamhet
enligt uppsatta mål. Det pågår ett arbete med att se över
hur cheferna kan avlastas administrativt. Arbetet med att

Ett förslag till ledaridé – Riktlinje för det goda ledarskapet – är framtaget. När denna är fastslagen påbörjas
arbetet med att implementera och förankra den i verksamheterna. För att ytterligare tydliggöra förväntningarna
på ledarskapet har uppdraget även beskrivits på de olika
chefsnivåerna. Målsättningen är att ge en klar bild av vad
som förväntas av medarbetare i chefsposition i Region
Kronoberg. Under 2016 kommer ett behovsanpassat
ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer att
påbörjas. Syftet är att riktlinjen och uppdragsbeskrivningarna ska visa vilka förväntningar det finns på ledarskapet
så att utbildningarna kan anpassas därefter.

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL

NÄRVAROTID OCH FRÅNVAROTID20,
ARBETADE TIMMAR EGEN PERSONAL

ARBETADE TIMMAR BEMANNINGSFÖRETAG21,
LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKA

REGION
KRONOBERG

REGION
KRONOBERG

JAN-DEC 2015

A Närvarotid
C Frånvarotid
Totalsumma

8 394 168

JAN-DEC 2014

8 106 065

Läkare

3 008 069

2 771 705

Läkare jour

11 402 237

10 877 770

Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse
med föregående år och period. Ökningen beror till stor
del på att vi blev fler anställda i och med Regionbildningen vid årsskiftet. Närvarotiden ökar främst i arbetad
tid, timlön och inom övertid. Frånvarotiden ökar främst
inom sjukfrånvaro, tjänstledighet/studieledighet, föräldraledighet inkl. partiell föräldraledighet och vård av barn
samt semester.

JAN-DEC 2015

JAN-DEC 2014

56 873

Sjuksköterska

43 089

7 627

2 579

24 511

10 718

Under året har behovet av hyrpersonal ökat markant för
både läkare och sjuksköterskor, jämfört med föregående
år och period. Hälso- och sjukvården beskriver att orsaken till den ökade användningen av bemanningsföretag
är svårigheterna att rekrytera personal till såväl korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar. De menar också att
det i nuläget inte finns tecken på att man inom primärvården och vuxenpsykiatrin på kort sikt kommer att få en
bättre rekryteringssituation gällande läkare.

Hyrläkare används framförallt inom primärvården, barn- och kvinnocentrum samt vuxenpsykiatrin.
Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi-, medicin-, akutcentrum och inom psykiatrin.

Hälso- och sjukvården

UNDERSKÖTERSKOR/
SKÖTARE

ANDRA
BEFATTNINGAR

TOTALT
LÄNGRE ÄN
6 MÅNADER

TOTALT

2015

2014

5 769

5 606

5 499

varav kvinnor

4 488

4 394

4 298

varav män

1 281

1 212

1 201

Antal tillsvidareanställda

5 311

5 093

4 979

varav deltid

1 210

1 245

1 222

varav heltid

4 101

3 848

3 757

Antal visstidsanställda

458

513

520

varav deltid

140

163

179

varav heltid

318

350

341

4 997

4 825

4 753

Antal chefer

278

264

260

varav kvinnor

206

193

193

varav män

72

71

67

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad %

94

94

94

65,0 (39,0)

7,5 (0,0)

35,9 (8,7)

167,1

91,8

Regional utveckling

0,0

0,0

0,0

2,1 (1,0)

2,1

1,0

kvinnor

93

93

93

Länstrafiken Kronoberg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

män

98

98

98

Medelålder (år)

45,2

46,5

47,8

kvinnor

45,4

46,7

48,0

män

44,5

45,8

47,1

5,4

3,7

4,3

Regionservice

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,7 (44,1)

65,0 (39,0)

7,5 (0,0)

38,0 (9,7)

169,2

92,8

Totalsumma

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar och
frånvarotimmar föregående månad.

20

beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 160111, med en schablon 1150:-/tim för läkare PRC,
1500:-/tim för läkare SV, 2500:-/tim jour läkare och 500:-/tim för sjuksköterskor

Personalomsättning ( %)

21

Inom parentes = vakans längre än sex månader.

22

Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroendevalda politiker. Årsarbetare = summa närvarotimmar/140 * antal månader (helår 1680).

23

– I mitt jobb får jag använda min
tekniska kompetens för att hjälpa
människor och bidra till en säkrare
vård. Jag känner verkligen att jag gör
något värdefullt, att jag gör skillnad.
ELIN STUHR,
MEDICINTEKNISK INGENJÖR PÅ AVDELNINGEN FÖR MEDICINSK TEKNIK
PÅ CENTRALASARETTET VÄXJÖ

2013

Antal anställda

58,7 (44,1)

Regionstab

EN VANLIG DAG I REGION KRONOBERG KAN DU TRÄFFA ELIN
STUHR, MED ETT SÄKERT GREPP
KRING SKRUVMEJSELN:

NYCKELTAL MEDARBETARE

Antal årsarbetare

ANTAL VAKANSER 2015-12-31
SJUKSKÖTERSKOR

Antal anställda ökade under 2015 med 163 medarbetare (från 5 606 till
5 769). Vid Regionbildningen den 1 januari tillkom 153 medarbetare
från före detta Regionförbundet södra Småland. Tillsvidareanställda och
heltidstjänster ökar tydligt medan antalet visstidsanställda och deltider
minskar. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var vid årsskiftet 94
procent, vilket är detsamma som 2014. Männen har en sysselsättningsgrad på 98 procent mot kvinnornas på 93 procent. Medelåldern vid
årsskiftet var 45,2 år, vilket är en minskning med ca ett år i jämförelse
med föregående år. Kvinnornas medelålder (45,4 år) är ca ett år högre än
männens (44,5 år). Antalet årsarbetare23 har ökat med 172 jämfört med
2014 och uppgår nu till 4 997.

5

ANTAL VAKANSER22

LÄKARE

Vakansläget är en ögonblicksbild som hela tiden ändras och vid årsskiftet
hade Region Kronoberg ca 169 vakanser (målsättningen var 35 vakanta
tjänster). För en del av dessa pågår rekryteringar där vi väntar på att en ny
medarbetare ska påbörja sin anställning. Numera mäts även hur många
av tjänsterna som varit vakanta längre än sex månader (för närvarande
ca 93 tjänster), något som ger en bättre möjlighet att ringa in strategiskt
svårrekryterade områden. Det finns också ett antal tjänster som bemannas av medarbetare som saknar den kompetens som efterfrågas, men som
till viss del ändå kan bidra till verksamheten, exempelvis en underläkare
på en specialistläkartjänst, eller en undersköterska på en sjukskötersketjänst. Dessa tjänster är inte medräknade i tabellen ovan. Att kunna
rekrytera rätt kompetens till alla tjänster är givetvis målsättningen.

MEDARBETARE

MEDARBETARE
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• Vid årsskiftet löneväxlade 210 medarbetare.
• Inom Region Kronoberg finns 177 stycken bisysslor, samtliga är godkända.

EN VANLIG DAG I REGION
KRONOBERG FÅR SOFIE SCHENTZ
MAGNUSSON MÖTA OCH JOBBA
IHOP MED MÅNGA OLIKA
SAMHÄLLSAKTÖRER.

– Mitt jobb handlar om att vara en
slags brygga mellan kommunerna i
Kronoberg i gemensamma skolfrågor,
hela vägen från förskola till och med
gymnasium. Det är smart att samhandla för att få mer resurser till vissa
typer av satsningar eller utvecklingsområden. Jag är också ett stöd för
kommunerna i samband med ansökan
av externa medel, till exempel ansökningar till EU-projekt och liknande.
Jag är själv lärare i grunden, så jag har
förståelse för ”skolvärlden”.
SOFIE SCHENTZ MAGNUSSON,
UTBILDNINGSSAMORDNARE PÅ AVDELNINGEN KUNSKAP OCH LÄRANDE
INOM REGIONAL UTVECKLING.

35
VERKSAMHETSUTVECKLING

VERKSAMHETSUTVECKLING
ÅR 2015 VAR ETT OROLIGT ÅR RUNT OM I VÄRLDEN. MASSOR AV MÄNNISKOR ÄR PÅ
FLYKT UNDAN KRIG OCH FÖRTRYCK. MÅNGA AV DEM KOMMER TILL SVERIGE – OCH
TILL KRONOBERG. FÖR ATT HANTERA DETTA HAR REGIONEN TILLSAMMANS MED
ANDRA MYNDIGHETER I LÄNET ARBETAT HÅRT FÖR ATT PLANERA OCH SAMORDNA
SINA INSATSER. FLYKTINGSTRÖMMEN ÄR EN UTMANING – OCH UTMANINGAR AV
OLIKA SLAG ÅTERFINNS I ALLA REGION KRONOBERGS VERKSAMHETER. MEN DET
ÄR OCKSÅ KÄNT ATT UTMANINGAR DRIVER UTVECKLING OCH UNDER ÅRET HAR
FLERA VERKSAMHETER KUNNAT VISA PÅ GODA RESULTAT.

GEMENSAMT ARBETE
MOT GEMENSAMMA MÅL
Verksamhetsutveckling handlar för Region Kronoberg
om att skapa förutsättningar för att verksamheterna
ska kunna vara effektiva och hålla en hög kvalitet.
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.

ETT NYTT LAND
Under året har sjukvården varit utsatt för ett stort tryck.
Inom primärvården har samtliga anställda fått genomgå
en dags utbildning för ett bra flyktingmottagande. Vid
årsskiftet tillsattes en ny asylsamordnare, Bodil Edvardsson,
med uppgift att fungera som sammanhållande länk för
asylsjukvården inom regionen. Uppdraget innebär också
att fungera som regionens kontaktperson och representant i
samverkan med kommuner och andra myndigheter.
Under sina 20 år som distriktssköterska har Bodil
Edvardsson också erfarenhet från flyktinghälsovård under
Balkankriget.
– Att vara människa är universellt. Vi har samma grundbehov, vilket är en god utgångspunkt. Det är viktigt
i mötet med asylsökande att ha inlevelseförmåga, men
också att kunna sätta gränser. Man får verkligen pröva sitt
etiska förhållningssätt. Det svåraste är att möta rädda
barn, det mötet kräver en varsam hantering.

Bodil Edvardsson
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Torbjörn Lundholm är psykiatrisjuksköterska på barnoch ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Kronoberg.
Också han har många års erfarenheten av stress- och
krishantering och har varit en drivande part i att ta fram
ett tydligt samarbete mellan de kommunala boendena
för ensamkommande flyktingbarn och BUP. Ett avtal
som skrevs under den 1 augusti. Samverkan innebär att
de kommunala boendena och BUP har en nära dialog.
Personalen på boendena kan ringa BUPs rådgivning
och diskutera åtgärder för grupper av barn eller enskilda
individer. Samtidigt kan BUP åka ut till boendena och
utbilda medarbetarna i hur man kan hjälpa barnen,
ungdomarna och personalen själva att hantera stress,
en faktor som ofta är grunden till många symtom.

Ytterligare ett projekt som sjösatts är hälsoskolan för invandrarkvinnor på vårdcentralen Dalbo. Bakgrunden var
att man konstaterat att invandrarkvinnors hälsa behövde
förbättras, liksom kunskaperna om egenvård.

–Efter att vi startade det här samarbetet har vi sett en
minskning av remisserna hit till BUP. Det bör tyda på
mer välfungerande barn och det är såklart även positivt
att de slipper lägga sin tid på att vara här när de kunde
ha varit i skolan, säger Torbjörn Lundholm.

– Än så länge har deltagarna varit mycket nöjda och
tacksamma och de vill verkligen att vi ska fortsätta
med hälsoskolan så att fler får lära sig bra saker. Många
har förändrat sina matvanor, visar uppföljningen. De
för vidare kunskaperna till sina barn och familjer så att
också deras vanor förbättras. Några kvinnor har berättat
att de har gått ner i vikt, flera har börjat röra på sig mer,
säger Ann Hjerpe.

Ett mobilt bedömningsteam tillsattes för att kunna bedöma sjukvårdsbehovet på de tillfälliga ankomstboenden
när trycket var som högst. De utförde enklare åtgärder,
gav rådgivning på plats och hjälpte asylsökande till rätt
vårdnivå. De vaccinerade också barn upp till fem år.

– Invandrarkvinnorna har sämst hälsa samtidigt som de
är ”hälsonavet” i familjen, den som ska se till att andra
mår bra.
Det säger Ann Hjerpe, distriktssköterska som driver
hälsoskolan på 20 procent av sin arbetstid. Kvinnorna
träffas vid fem tillfällen, ett par timmar per gång. Inledningsvis görs en frivillig hälsoenkät, på det egna språket,
som följs upp efter sex månader.

ARBETE FÖR KORTARE VÄNTETIDER
INOM CANCERVÅRDEN
Under 2015 inleddes det första steget i den nationella
satsningen för kortare väntetid inom cancervården. Det
är regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
som kommit överens om att i en fyraårig satsning arbeta
bort de omotiverade skillnader som finns inom vården.
För Region Kronoberg innebär satsningen en tilldelning
om knappt tio miljoner kronor per år.
I Sverige drabbas ungefär 60 000 personer varje år av
cancer. Av dem är cirka 1500 kronobergare.
– Vi har en bra cancervård i Sverige, men den kan bli
ännu bättre. Idag får många patienter vänta både
orimligt länge och olika länge på utredning och
behandling. Det är också stora skillnader mellan
olika diagnoser och beroende på var i landet man bor,
förklarar Tina Eriksson, som är cancersamordnare i
Region Kronoberg.

FLER RESER MED
LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG
Sedan ett par år tillbaka publicerar Sveriges kommuner
och landsting rapporten Öppna jämförelser för kollektivtrafiken. Rapporten jämför den allmänna lokala och
regionala kollektivtrafiken i landet och bygger på statistik
från 2014 hämtad från Svensk kollektivtrafik, Trafikanalys och Statistiska Centralbyrån.
I Kronobergs län har kollektivtrafiken en marknadsandel om endast 11 procent, vilket ger en placering en bra
bit under det genomsnittliga 27 procent – något som
i stor utsträckning kan förklaras av länets relativt låga
befolkningstäthet. Däremot ökar antalet resor/invånare
med 14 procent, en utveckling som endast överträffas av
Västmanland och Södermanland. Genomsnittet för riket är
4,4 procent. Utvecklingen för kundnöjdheten är mycket
positiv, och ligger över genomsnittet för riket som helhet,
vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen.
När det gäller kundnöjdheten för enkelhet vid köp av
biljetter och kort uppvisar Länstrafiken Kronoberg bäst
resultat i landet.
– Arbetet med att göra resan enklare för kunden, har
gått mycket bra vilket visar sig inte minst på frågan
”enkelhet vid köp av biljett och kort” i den nationella
Nöjd kund index-mätning som gjorts under året. Nu
arbetar vi vidare med att få våra ”icke resenärer” samt
de som reser sällan, att upptäcka enkelheten i vårt

Med inspiration från Danmark har man valt att satsa på
så kallade standardiserade vårdförlopp. Tanken med dessa
är primärt att korta vårdförloppet från misstanke om
cancer till behandlingsstart och innebär bland annat att
patienten ska vara delaktig, tilldelas en kontaktsjuksköterska och få information både muntligt och skriftligt.
– Det standardiserade vårdförloppet startar när läkaren
bedömer att det finns en välgrundad misstanke om
cancer och följs sedan i detta första skede av utredning
och behandling. Det beskriver också vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna, förklarar
Tina Eriksson. De fem första standardiserade vårdförloppen
startade under hösten och omfattade akut myeloisk leukemi, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinvägarna.

koncept genom att utveckla det ytterligare,
säger Thomas Nilsson, trafikdirektör,
Länstrafiken Kronoberg.
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VERKSAMHETSUTVECKLING

36

39

VERKSAMHETSUTVECKLING
– ÅRET SOM GÅTT

SÄKRARE OCH TRYGGARE VÅRD MED
KLINISKT TRÄNINGSCENTRUM
I september invigdes Region Kronobergs nya kliniska
träningscentrum. En satsning för säkrare vård och tryggare
medarbetare. De nyrenoverade lokalerna är flexibla och
kan anpassas efter behov. Nya medarbetare inom hälsooch sjukvården kan få sin introduktion, parallellt med att
redan anställda tränar både enkla och mer komplicerade
situationer och tillstånd. Avancerade övningsdockor och
teknisk utrustning gör situationerna mycket realistiska.
Det finns även möjlighet att filma och i efterhand gå
igenom övningarna och ge feedback.

Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en
hög kvalitet. 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. Mot bakgrund av en ny politisk organisation med
tillhörande förvaltning har fokus, på ledningsnivå, legat på
att integrera samtliga nämnder med tillhörande verksamheter
enligt det balanserade styrkortet – och därigenom nå de
övergripande målen.

– Vi erbjuder dels färdighetsträning, till exempel att ta
venprov, sy sår och sätta katetrar. Men också scenarioträning i team där informationsöverföring och hur
vi kommunicerar med varandra är i fokus, berättar 		
Magnus Ekstedt som är avdelningschef.
Kliniskt träningscentrum finns både på Centrallasarettet
Växjö och på Ljungby lasarett.

Kliniskt träningscentrum

MÅLUPPFYLLELSE 2015
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
MED HÖG KVALITET

REGIONSERVICE EFFEKTIVISERAR
OCH FÖRENKLAR
Regionservice är en verksamhet som har i uppdrag att
erbjuda service till samtliga verksamheter inom Region
Kronoberg. Under 2015 har regionservice satsat på förbättringsarbeten som förenklar och effektiviserar vardagen
för vårdpersonal och patienter. Det ena består i att regionservice har infört förrådshantering av förbrukningsmaterial
och patienttextilier på 18 enheter på Centrallasarettet Växjö.
Tidigare sköttes hanteringen av vårdpersonal, vilket tog
både tid och energi.
– Verksamheterna i Region Kronoberg är nöjda med
servicetjänsten och önskar att den införs hos flera 		
enheter, säger Björn Hedberg, verksamhetsutvecklare på
regionservice.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

På SKL:s nya webbplats Vården i siffror presenteras en
mängd data från olika källor inom svensk hälso- och sjukvård.
Genom att samla aktuella och kvalitetssäkrade data från
kvalitetsregister och andra källor i ett och samma verktyg
kan Vården i siffror utgöra ett av flera underlag i kvalitetsoch förbättringsarbetet i vården. Vilka indikatorer som
visas bestäms av ansvariga på SKL i samråd med registerhållare och övriga intressenter.
Vid lanseringen presenterades cirka 250 indikatorer.
Webbplatsen kommer att utvecklas kontinuerligt och
kompletteras med fler indikatorer. Vården i siffror har
tagits fram som ett led i satsningen på Nationella Kvalitetsregister och ersätter det som tidigare har getts ut i
rapporten Öppna jämförelser. www.vardenisiffror.se

RESULTAT I URVAL (SENAST UPPDATERAT VÄRDE VISAS)
KRONOBERG

RIKET

Vårdrelaterade infektioner (önskat värde: lågt)

15,7 %

9,9 %

Förtroende för hälso- och sjukvården (önskat värde: högt)

69,0 %

62,8 %

Förtroende för sjukhus (önskat värde: högt)

76,3 %

71,4 %

Förtroende för vårdcentraler (önskat värde: högt)

70,2 %

64,2 %

Upplevd telefontillgänglighet till 1177 (önskat värde: högt)

80,5 %

73,7 %

Upplevd väntetid till besök och behandling på sjukhus24 (önskat värde: högt)

51,6 %

42,5 %

Läkarbesök inom sju dagar, primärvård (önskat värde: högt)

87,9 %

90,1 %

Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre (önskat värde: lågt)

11,7 %

10,3 %

Äldre med läkemedel som bör undvikas (önskat värde: lågt)

7,6 %

8,1 %

FÖRTROENDE FÖR HÄLSOOCH SJUKVÅRDEN
KRONOBERG

Det andra förbättringsarbetet, som handlar om patienttransporter mellan avdelningar på centrallasarettet i Växjö,
infördes 2014. Enligt en kundnöjdhetsmätning 2015 är
kunderna/brukarna mycket nöjdare än snittet för övriga
sjukhus i landet.

69%

UPPLEVD VÄNTETID TILL BESÖK
OCH BEHANDLING PÅ SJUKHUS
RIKET

62,8%

KRONOBERG

51,6%

Enligt beräkningar frigör förrådshanteringen och patienttransporterna tid motsvarande flera tjänster i vården.

Andel i befolkningen som anser att väntetiden till besök och behandling på sjukhus är rimlig.

24

RIKET

42,5%
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PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING

Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för
ledning och styrning av verksamheten. Region Kronoberg
har idag svårigheter att planera och överblicka tillgänglig
kapacitet i relation till de produktionskrav som finns
i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Det föreligger en
otillräcklig kunskap om produktionsvolymer, resursåtgång och kostnader, arbetsbelastningen är ojämn och det
är svårt att planera arbetet för både enskilda medarbetare
och arbetsteam, vilket leder till en försämrad arbetsmiljö.
Under året har arbetet med produktion- och kapacitetsplanering tagit fart inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten i Region Kronoberg. Förutom Medicinkliniken,
Ortopeden, Skopi-verksamheten och Vuxenpsykiatrin,
som redan var igång, har ytterligare sju25 verksamheter
påbörjat sitt arbete.
Regionens struktur och modell för metodstöd i arbetet
med produktion- och kapacitetsplanering har under 2015
utvecklats. Bland annat har ansvarsfördelning inom det
stödjande teamet strukturerats, en metodhandbok tagits
fram och utveckling av uppföljningsverktyget QlikView
påbörjats.

annat förklaras av ökade svårigheter att bemanna vakanta
läkartjänster. Besöken hos annan vårdgivare än läkare har
under året ökat med 1,7 %.
Antalet besvarade samtal i Tele Q har ökat, men färre
uppnår måttet (telefontillgänglighet 0 dagar), istället har
det skett en sänkning med 3,4 % jämfört med 2014. Vad
gäller det andra tillgänglighetsmåttet, Besök inom sju
dagar, är nedgången 2,6 %. Orsaker till dessa försämringar är flera, bland annat bemanningssituationen, men även
ökad belastning på grund av ökat antal asylsökande.
Inom den somatiska vården har väntetiderna till läkarbesök varit i stort sett oförändrade jämfört med 2014,
samtidigt som planerade nybesök har ökat med 5 %.
Andel väntande inom 90 dagar var i december 90 %
(90 % 2014) och inom 60 dagar 71 % (73 % 2014).
För planerade operationer/åtgärder inom vårdgarantin
har 80 % (94 % 2014) av patienterna väntat mindre än
90 dagar medan motsvarande siffra inom 60 dagar är 62
% (80 % 2014).

GOD TILLGÄNGLIGHET TILL
REGION KRONOBERGS VERKSAMHETER
Att invånarna har god tillgänglighet och känner högt
förtroende för Region Kronobergs verksamheter är fokusfrågor inom perspektivet. I primärvården inom Region
Kronoberg är tillgängligheten (läkarbesök inom sju
dagar) 90 %, att jämföra med 91 % för helåret 2014. Det
föreligger dock stora variationer (82 % till 98 %) mellan
vårdcentralerna.

Regionservice har som målsättning att utveckla nya
servicetjänster som skapar kundnytta med positiv nettoeffekt. Det innebär till exempel att i möjligaste mån
avlasta andra kärnverksamheter. Som ett led i att förbättra
tillgängligheten har regionservice undersökt inom vilka
områden man kan bistå hälso- och sjukvården. Regionservice har under året avlastat vården genom att erbjuda vårdnära servicetjänster som del av SIV-städning26,
färdigställande av frukostfrallor till patienter på Ljungby
lasarett, transport av labprover och patientsängar till/från
driftservice samt utökad avfallshantering. Därtill erbjuds
servicetjänster inom patienttransporter och förrådshantering av förbrukningsmaterial och patienttextilier. Sammantaget beräknas antalet frigjorda vårdtimmar inom
förrådshantering och patienttransporter motsvara ca åtta
heltidstjänster.

Det totala antalet besök i vårdvalet har minskat med
0,5 % under 2015. Nedgången är dock inte generell utan
hänförs till besöken hos läkare (-3,1 %), vilket bland

I och med regionbildningen har det skett ombyggnader
och installation i Regionhuset samt flytt till Nygatan. En
ny samordnad serviceorganisation finns nu i Regionhuset.

Produktionsstatistiken visar totalt sett inte på några stora
förändringar av produktionsvolymen jämfört med 2014.
Ett mönster under året är dock att andelen akut vård har
ökat. För detaljerad produktionsstatistik, se tabell på s 68.

ÖKAD KUNDNÖJDHET FÖR
REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
RESULTAT KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN 2015

Sedan ett antal år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg
med i Kollektivtrafikbarometerns undersökningar, en
landsomfattande attityd- och resvaneundersökning i regi
av Svensk Kollektivtrafik. Tolv gånger per år ställs en
mängd frågor till slumpmässigt utvalda kronobergare.
Frågorna berör bland annat trafikutbud, prissättning och
information. Månadsvis intervjuas dessutom ett statistiskt urval av svenskar mellan 15-75 år per telefon, såväl
allmänhet (både resenärer och icke resenärer) som kunder
(resenärer). Resultatet presenteras halvårsvis i Kollektivtrafikbarometern.
Sammanfattning av resultat
• Nöjd Kund Index (NKI) hamnar på 69 % i
Kronobergs län för helåret 2015, vilket är en
förbättring med 3 % jämfört med 2014. Resultatet
för riket ligger i genomsnitt på 63 %.
• Andel resenärer som är nöjda med sin senaste resa är
83 % (ned 3 %).
• Resenärer tycker det är enkelt att köpa våra biljetter och
kort. Nöjdheten hos våra kunder ligger på 79 %, vilket
är bäst i landet.
• 74 % av resenärerna upplever att de vet hur de kan resa
med länstrafiken. En ökning med 2 %.
2014, ANTAL
RESOR

RESANDEUTVECKLING, LINJETRAFIK

Verksamheter som påbörjat sitt arbete med produktion- och kapacitetsplanering under året är; Kirurgicentrums vårdenhet,
Urologi-verksamheten inom Kirurgkliniken, Kvinnokliniken, Onkologkliniken, Ögonkliniken, Öron/Näsa/Hals-kliniken
samt CT- och MR-verksamheten inom Bild- och Funktionsmedicin.
Hemgångsstädning, smittstädning, patientnära städning.

26

Omfattar stadstrafik i Växjö och Älmhult. Endast Växjö Stadstrafik var målsatt i Budget 2015.

27

Omfattar all tågtrafik. Endast Öresundståg var målsatt i Budget 2015. Under 2014 var det strejk i Öresundstågtrafiken som innebar
ett bortfall med närmare 100 000 resor.
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• Nöjdhet rörande information vid oplanerade och
planerade förändringar samt vid trafikstörningar är
områden som resenärerna fortsätter att vara mindre
nöjda med, i likhet med landet i övrigt. Med anledning
av detta har länstrafiken påbörjat ett förbättringsarbete
kring dessa områden.
UTVECKLA MARKNADSINSATSER FÖR ATT ÖKA DET
KOLLEKTIVA RESANDET

Länstrafikens marknadsavdelning har under året arbetat
planenligt med insatser för att öka kunskapen och kännedomen om verksamhetens produkter och tjänster. Specifika områden som bearbetats har bland annat varit de
östra länsdelarna, med fokus på regionbusstrafiken, samt
de mindre stationsorterna på Södra stambanan där syftet
varit att stärka resandet. Utöver detta har det genomförts
säsongsberoende aktiviteter för Sommarlovskortet och
information om tidtabellsskiften. Länstrafiken har även
medverkat vid ett flertal lokala evenemang runt om i länet där vi informerat om kollektivt resande, sålt Resekort,
delat ut tidtabeller etc.

2015, ANTAL
RESOR

ÖKNING

MÅL 2015

Stadstrafik27

3 289 845

3 490 261

6,1 %

3%

Regiontrafik

2 925 101

2 963 769

1,3 %

1%

Tåg28

2 577 682

2 735 557

6,1 %

4%

Totalt

8 792 628

9 189 587

4,5 %

3%

KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL

Kollektivtrafik definieras som kollektivtrafik och taxi medan privata motoriserade resor består av bil, som förare
och passagerare, samt moped/MC. Kollektivtrafikens marknadsandel var för helåret 2015 11,38 % (målet var
11,4 %). Kronobergs län har sedan 2010 legat på nivåer mellan 10-11 %, vilket, i förhållande till jämförbara län,
är en låg marknadsandel. Kvinnor använder fortsatt kollektivtrafiken i högre grad än män.
KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL, KRONOBERG
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• Länstrafikens resenärer upplever att det är lätt att få
information om avgångstider och nöjdheten ligger
på 79 %.
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LEDNING OCH STYRNING
UTVECKLA EN SAMMANHÅLLEN LEDNING
OCH STYRNING FÖR ALLA VERKSAMHETER

Det styrande dokumenten för Region Kronoberg är budget med verksamhetsplaner. Den balanserande styrmodellen har inarbetats på regionstyrelse- och nämndnivå inför
budget 2016. Under 2015 blev budgetprocessen försenad,
vilket medförde att regionfullmäktige fastställde budget för
Region Kronoberg 2016-2018 i november 2015. Regionstyrelsen och samtliga nämnder har därefter fastställt sina
verksamhetsplaner med mål och styrtal för 2016.
Regionstyrelsen har fastställt en reviderad budgetprocess
för Region Kronoberg från 2017, med flerårsplan 20182019. Arbetet med detta inleddes under hösten, bland
annat genom en dialogdag. Regionstyrelsen och nämnderna arbetar nu med en gemensam struktur för beredning och uppföljning av verksamhetsplaner. Årsredovisning, delårsrapporter och månadsrapporter följer samma
struktur, vilket innebär att mål, målvärden och styrtal blir
jämförbara över tid.
Arbetet med att införa ett koncernövergripande ledningssystem har under året nått en ny fas, men behöver trappas
upp för att nå målen i budget och verksamhetsplan.
Enligt budget och verksamhetsplan ska regionen ha ett
gemensamt ledningssystem fullt infört 2018.Ledningssystemet består av flera delar och under 2015 påbörjades en
kartläggning av flera ledningsprocesser inom Regionstabens områden, däribland budget-,
interkontroll- och upphandlingsprocess.

Ett gemensamt ledningssystem förutsätter att det finns en
gemensam dokumentstyrning och det har därför gjorts en
översyn av tidigare dokumentstyrning och begrepp, vilket
resulterat i ett nytt förslag som ska fastställs av regionfullmäktige i mars 2016.
Region Kronoberg håller på att implementera ett gemensamt arbetssätt för förvaltning av IT-system. Modellen är
inspirerad av pm329, som i sin tur fokuserar på att skapa
en affärsmässig samverkan mellan verksamhet och IT,
samt en styrning och ledning på alla nivåer i organisationen.
Sedan arbetet påbörjades har en styrgrupp ansvarat för
genomförandet på uppdrag av regiondirektören och de
påbörjade objektfamiljerna är inom ekonomi, HR,
dokument- och ärendehantering, samt service. Under våren 2015 har utbildningar genomförts för aktörerna inom
dessa och nästa steg är att samtliga objektfamiljer inom
regionstaben omfattas (här saknas fortfarande
objektfamiljen för uppföljning). En handlingsplan
för detta har upprättas.
UTVECKLA UPPFÖLJNING GENOM
PROCESSRELATERADE STYRTAL

I arbetet med att förbättra möjligheterna att leda och styra
verksamheten utvecklas det verktygsstöd för att kunna
följa upp mål, aktiviteter och styrtal. Arbetet befinner sig
i en genomförandefas och de första testversionerna för
uppföljning togs fram under hösten och vintern. Prioriterade områden för förbättrat uppföljnings- och analysstöd
är produktions- och kapacitetsplaneringen samt produktionsstatistik.

En standard för förvaltningsstyrning i syfte att skapa samverkan mellan verksamhet och IT.
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EKONOMI
EKONOMISKT HAR DET VARIT ETT UTMANANDE ÅR FÖR REGION KRONOBERG. DEN
SVÅRA BEMANNINGSSITUATIONEN OCH STORA LÄKEMEDELSKOSTNADER GJORDE
ATT RESULTATET FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BLEV MINUS 155 MILJONER JÄMFÖRT
MED BUDGET. MEN ÅRSRESULTATET LANDADE TROTS ALLT PÅ PLUS 52 MILJONER. HUR
KAN DET KOMMA SIG? JENS KARLSSON, EKONOMIDIREKTÖR, FÖRKLARAR.
– Att det alls blev ett positivt resultat beror på engångsposter, där vi sålt fastigheter för drygt 40 miljoner och
fick tillbaka nästan 30 miljoner på AFA arbetsmarknadsförsäkring, säger Jens Karlsson.
Det är framför allt tre kostnadsposter som tyngt Region
Kronoberg under 2015: Hyrpersonalen kostade 115
miljoner. Till det kommer köpt vård från andra landsting,
där utfallet blev 60 miljoner över budget. Även läkemedel
kostade 20 miljoner mer än planerat.

STABIL, LÅNGSIKTIG
OCH HÅLLBAR 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 god service. Vårt
ansvar är att ha en sund finansiell hushållning och att försäkra aktsam och produktivt
användande av offentliga medel.

– De här tre posterna är våra största utmaningar. Vissa
hyrtjänster fyller ut platser där vi inte lyckats rekrytera, så
en del av pengarna tas ur en redan avsatt personalbudget.
Vi har dessutom relativt höga kostnader för sjuklön och
övertid.
På pluskontot finns länstrafiken, som gick nästan 20
miljoner plus, samt regional utveckling och kultur där
resultatet blev ungefär fyra miljoner. Men det är långt
ifrån sjukvårdens minusresultat. Hur kan det då bli plus
på sista raden?
– Vi höjde skatten 2014 för att nå ett resultatmål på cirka
två procent av budget, vilket är ungefär 100 miljoner
varje år. Dessa pengar är budgeterade centralt och ska användas för att finansiera våra stora investeringar på cirka
två miljarder. För 2015 var resultatet budgeterat till plus
81 miljoner kronor.
En välskött ekonomi kännetecknas av ”god ekonomisk
hushållning”. Men det är upp till varje landsting/region
att själv definiera begreppets innebörd. För de flesta,
inklusive Region Kronoberg, är två procents marginal en

önskvärd ekonomisk hushållning. Men från 2016 sänks
den bufferten, från två till en procent av omsättningen.
– I och med att räntan är så låg kan vi istället låna i större
utsträckning under några år – och därmed gå ner i resultatmål under fem, sex år. Därför sänkte regionfullmäktige
resultatmålet till en procent, vilket innebär att vi ska göra
ungefär 60 miljoner i vinst.
Så, låt oss blicka framåt. Vad är planerna för Region
Kronoberg framöver?
– Den närmaste tioårsperioden innebär omfattande förnyelse, förändringar och nybyggnationer avseende de tre
sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett, Sigfridsområdet
och Ljungby Lasarett. Region Kronoberg ska förbättra
tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler
för att våra
patienter ska få
en högkvalitativ
och framtidsanpassad hälso- och
sjukvård, avslutar
Jens Karlsson.

Jens Karlsson, ekonomidirektör
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RESULTATANALYS
RESULTATUPPFÖLJNING, MNKR
UTFALL 2015

AVVIKELSE
2015

BUDGET 2015

UTFALL
2014*

Intäkter
Avgifter

595

610

-15

160

Sålda tjänster

379

Övriga intäkter

425

378

1

390

279

146

335

1 399

1 268

132

885

Bemanningskostnad

3 377

3 260

-117

3 119

varav inhyrd personal

115

9

-106

73

Köpt vård

438

381

-57

378

Offentligt finansierad privat vård

252

264

12

252

Trafik

690

669

-21

0

Läkemedel

616

594

-22

558

Övriga kostnader

952

959

7

1 050

Summa intäkter
Kostnader

Avskrivningar

EKONOMI
– ÅRET SOM GÅTT
Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå
en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara, då
utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om. Region
Kronoberg redovisar ett resultat på 52 miljoner kronor
för 2015 (efter balanskravsutredning uppgår resultatet
till 9 miljoner kronor). För att uppnå det finansiella
resultatmålet krävs ytterligare åtgärder som på sikt sänker
verksamhetens nettokostnader.

MÅLUPPFYLLELSE 2015
EKONOMI I BALANS
INFÖRA VERKTYGET KPP (KOSTNAD PER PATIENT)

Med anledning av omorganisation och bildandet av
Region Kronoberg, där nyckelkompetenser fått andra
uppdrag, har arbetet avstannat. Projektet är därför
försenat och förväntas återupptas under 2016.

201

217

16

186

Summa kostnader

6 526

6 345

-181

5 543

Verksamhetens nettokostnad

5 126

5 077

-49

4 659

Skatteintäkter

4 132

4 149

-16

3 847

Statsbidrag

1 047

1 017

30

954

Finansnetto
Totalt finansiering

-1

-8

7

14

5 179

5 158

21

4 815

52

81

-28

156

Resultat
2014 avser endast Landstinget Kronoberg, ej Regionförbundet.

*

UTVECKLA EKONOMISTYRNINGSMODELL SOM
ÄR VERKSAMHETSANPASSAD OCH SOM STYR MOT
PROCESSERNAS KVALITET OCH EFFEKTIVITET

Under hösten 2015 inleddes projektet ”Ny ekonomistyrning”, som förväntas pågå under hela 2016 och avslutas
våren 2017. Projektet är uppdelat i fem delprojekt som
var och ett förväntas genomlysa och förbättra olika delar
av Region Kronobergs modell för ekonomistyrning.
(Med ekonomistyrning avses en medveten och
konsekvent process för att påverka organisationens
handlande så att verksamheten genomförs efter
invånarnas faktiska behov, med rätt kvalitet och till
rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser
och fastställda mål.)
Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2015 uppgår totalt till ett överskott på 52 miljoner kronor inklusive
engångsposter (efter balanskravsutredning uppgår resultatet till 9 miljoner kronor).

Det är framförallt kostnadsutvecklingen för bemanning
och köpt vård inom hälso- och sjukvården som gör att
resultatmålet inte uppnås. Hälso- och sjukvårdsledningen har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden tagit
fram en handlingsplan för att få en ekonomi i balans
över tid.
Intäktssidan visar ett överskott jämfört med budget på
132 miljoner kronor. Ungefär halva avvikelsen härrör
från engångsposter i form av reavinster på fastigheter och
återbetalning av AFA-medel. Därtill kommer att Region
Kronoberg fungerar som mellanhand för Krösatåg Syd
och får totalfakturor som sedan delvis faktureras vidare
till grannlänen. Denna vidarefakturering var inte budgeterad 2015 och har därför gett en positiv budgetavvikelse
på ca 55 miljoner kronor. Resterande del av överskottet
beror framför allt på högre intäkter för specialdestinerade statsbidrag och bidrag såsom samordnings- och tillgänglighetsmiljarden, rehabiliteringsgarantin, fördjupade
medicinska utredningar (TMU och SLU) samt intäkter
för vård av asylsökande. Dessa intäkter budgeteras mycket försiktigt – eller inte alls – på grund av dess tillfälliga

och/eller osäkra karaktär. Delar av intäktsöverskotten
generar motsvarande underskott på kostnadssidan i
kärnverksamheten.
Verksamhetens kostnader var sammanlagt 181 miljoner
kronor högre än budget, vilket till stor del kompenseras
av högre intäkter, främst rörande länstrafiken (se nedan)
och specialdestinerade statsbidrag.
Verksamheten redovisar ett fortsatt stort budgetöverskridande vad gäller bemanningskostnader. För 2015 överskreds budgeten med 117 miljoner kronor. Avvikelsen
beror till största delen på den besvärliga bemanningssituationen inom hälso- och sjukvården. Vakanser och frånvaro inom hälso- och sjukvården har medfört överskott
för månadslön och övrig arbetad tid, men samtidigt genererat större underskott jämfört med budget för framförallt hyrpersonal, övertid och sjuklön. Kostnaderna
för hyrläkare har ökat med 58 % jämfört med 2014 och
överskrider budget med 92 miljoner kronor. Kostnaden
för hyrsjuksköterskor överskred budget med drygt 12
miljoner kronor. Merkostnaden för hyrpersonal beräknas
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för 2015 uppgå till ca 68 miljoner kronor jämfört med
ca 42 miljoner kronor 2014. Övertid och sjuklön inom
hälso- och sjukvården överskred budget med 39 miljoner
kronor respektive 25 miljoner kronor.
Både november som december utmärktes av extremt höga
kostnader för köpt vård och ackumulerat redovisas en
budgetavvikelse på -57 miljoner kronor. Den totala kostnaden för köpt vård har ökat med drygt 15 % jämfört
med 2014.
Läkemedelskostnaderna har ökat kraftigt under hösten,
vilket fått till följd att årsutfallet överskrider budget med
22 miljoner kronor. Det är nya läkemedel vid behandling
av hepatit C, cancer och kardiologi som genererar höga
kostnader.
Den negativa budgetavvikelsen avseende kostnader för
trafik beror på att Region Kronoberg fungerar som mellanhand för Krösatåg Syd och får totalfakturor som sedan
delvis faktureras vidare till grannlänen. Om vi exkluderar
denna vidarefakturering på ca 55 miljoner kronor (som
också resulterat i motsvarande positiva budgetavvikelse
på intäktssidan) blir utfallet för trafikkostnader en positiv
avvikelse på ca 34 miljoner kronor.

Då nettokostnadsutveckling är högre än ökningstakten
för skatter, utjämning och bidrag leder det till en på sikt
ohållbar ekonomisk utveckling. Ökningstakten är i nivå
med 2012. Då innebar resultatet ett stort underskott och
låg till grund för omfattande åtgärdsprogram för att sänka
kostnadsutvecklingen.

2%

3

Kostnadsutvecklingen sänktes också i verksamheten
under 2013 kraftigt till 0,4 %. Genomsnittlig nettokostnadsutveckling i riket för samtliga regioner och landsting
är 5,5 %.

Kulturnämnd

-49

-50

1

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

-10

-10

1

-3 944

-3 812

-132

-843

-859

16

-4 787

-4 671

-116

BALANSKRAVSUTREDNING

Regionstyrelsen

-340

-406

66

Balanskravsutredningen utgår från årets resultat och justeras sedan enligt regelverket för realisationsvinster från
fastighetsförsäljningar på 43 miljoner kronor. Resultatet
efter balanskravsutredning blir därför 9 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnad

-5 127

-5 077

-50

Skatteintäkter

4 132

4 149

-16

Statsbidrag

1 045

1 017
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NETTOKOSTNAD

2012

Vårdval
Summa nämnder och vårdval

Finansnetto
Resultat

(Belopp i mnkr)
Årets resultat

2

-7

9

5 179

5 158

21

52

81

-29

52

Realisationsvinster försäljning fastigheter

-43

Resultat efter balanskravsjusteringar

9

Medel till resultatutjämningsreserv

0

Medel från resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

9

Balanskravsresultat från tidigare år

0

7,3%

7,3%

4,3%

0,4%

0%
2011

Summa nämnder

Summa finansiering

3,7%

2010

-155
19

4,3%

2,0%

AVVIKELSE

-3 413
-49

3,4%

2,2%

Trafiknämnd

BUDGET

-3 568

-291

7,6%

2,4%

UTFALL

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-45

6%
4%

NETTOKOSTNAD 2015

-272

PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER SAMT
UTVECKLING AV SKATTEINTÄKTER, UTJÄMNING OCH GENERELLA STATSBIDRAG

3,9%

RESULTAT PER NÄMND, MNKR

Regional utvecklingsnämnd

Den positiva budgetavvikelsen för finansieringen beror,
Balanskravsresultat kvar att reglera
0
som framgår av finansieringsavsnittet nedan, framförallt
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landspå bättre utfall på statsbidrag för läkemedelsförmånen
KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL, KRONOBERG
13
(+34 miljoner
kronor) och att pensionsförvaltningen även ting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Definitionen av vad detta innebär bestäms av organisatio2015 fallit
bättre ut än budget (+11 miljoner kronor).
12
11,3
11,4 För 2015 var målet att det justerade 11,4
nen själv.
resultatet
11,6
Resultatet
dras ned av att skatteprognosen ger ett
utfall
11
enligt balanskravet, i10,2
förhållande till skatteintäkter och
som är10lägre än budgeterad skatteintäkt för 2015.
9,9
generella statsbidrag, skulle uppgå till 1,6 %. Det mot9
NETTOKOSTNADSUTVECKLING
svarar det budgeterade resultatet på 81 miljoner kronor.
7,7
Region8Kronobergs nettokostnader
i verksamheten har
Utfallet, efter balanskravsutredning, på 9 miljoner kronor
7
under 2015 ökat med 7,3 % jämfört med 2014 (justerat för
enligt ovan, innebär att det finansiella målet för en god
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
sammanslagning med Regionförbundet Södra Småland).
ekonomisk hushållning inte uppfyllts.

8%
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2013

2014

SKATTER O GENERELLA STATSBIDRAG

2015

Hälso och sjukvårdsnämnd
Hälso- och sjukvården redovisar för 2015 ett underskott
på 155 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor
sämre än den överenskommelse om ett budgetöverskridande på 70 miljoner kronor som gjordes med respektive
centrum inför 2015.
Underskottet beror till stor del på den problematiska
bemanningssituationen och det ackumulerade budgetöverskridandet för bemanningskostnader uppgår till 110
miljoner kronor. Även för den köpta vården redovisas ett
stort budgetöverskridande. Både november och december
utmärks av extremt höga kostnader för köpt vård och
ackumulerat redovisas en budgetavvikelse för externt köpt
vård på -53 miljoner kronor.
Den avgörande framgångsfaktorn för att nå ekonomisk
balans inom hälso- och sjukvård är förmågan att bemanna med egen personal. Nuvarande situation innebär en
merkostnad med ca 68 miljoner kronor för hyrpersonal
2015. Till detta kommer övertidslösningar med sliten
personal och sjukfrånvaro som följd.
Befolkningens behov av hälso- och sjukvård ökar beroende på den medicinsktekniska utvecklingen och förändrad
demografi. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt
i verksamheten och måste ses i samband med att befolkningens behov ökar.
Utmaningarna ställer krav på förändringsarbete med
rekryteringsinsatser, processutveckling och reducering av

undvikbara vårdskador som främsta åtgärder. Hälso- och
sjukvårdsdirektören har till nämnden lämnat tidsatta
mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för
hyrpersonal, övertid och sjuklön. Dialog om mål och åtgärder kommer att föras med respektive centrumchef och
arbetas in i verksamhetsplaner. Det potentiella effektmålet har bedömts till 90 miljoner kronor på tre års sikt.
Trafiknämnd
Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl under 2015
och uppvisar ett resultat som är 19 miljoner kronor bättre
än budget. Detta förklaras framförallt av Öresundstågstrafiken för perioden, som till följd av lägre kostnader är
15 miljoner kronor bättre än budget.
Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick 2015 till
53,6 % vilket var lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %)
men i enlighet med budget. Trafiknämnden beslutade
2015-06-24 att ge trafikdirektören i uppdrag att utarbeta
förslag till en långsiktig strategi för att öka självfinansieringsgraden. Separata mål för respektive trafikslag ska
upprättas från och med budget 2017.
Regional utvecklingsnämnd
Totalt visar regionala utvecklingsnämnden ett resultat för
2015 på drygt 3 miljoner kronor. Överskottet beror på
vakanser på förvaltningen, att kostnaderna ej har upparbetats samt att egna medel inte utnyttjats. Verksamheten
har under 2015 varit i en ”mellanperiod”, dels på grund av
projektperioder och dels på grund av omorganisationen.

05:37 VÄXJÖ

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
Varje dag väljer många kronobergare att ta bussen istället för att skrapa isiga rutor,
tanka eller betala parkeringsavgift. Anledningarna till att åka buss är många, men
helt klart är att bussresande är bra för hälsa, ekonomi och miljö. Under 2015 ökade
bussresandet i stadstrafiken med 6,1 procent och i regiontrafiken med 1,3 procent.
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Kulturnämnd
Kulturnämnden visar ett positivt resultat på 0,5 miljoner
kronor för 2015. Avvikelsen beror på att man inte har
upparbetat samtliga kostnader. Utvecklingsmedel har
använts i sin helhet, även om resultatet inte visar på detta,
då budgeten för 2015 inte var korrekt utfördelad.
Personalkostnaderna har överskridits något vilket beror
på sjukskrivning och föräldraledighet som gjort att man
har haft vikarier parallellt.

Ersättningen för hembesök är ny för 2015 och målsättningen var att komma upp i drygt 10 000 besök, men
utfallet stannade på 5 232 besök.

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen
från SKL i december 2015. Skatteprognosen ger ett utfall
som är 17 miljoner kronor lägre än budget.

Resultatet för Vårdval hud är 9,1 miljoner kronor för
2015 och kan till största del förklaras av att antalet aktörer inom Vårdval hud inte kommit upp den förväntade
nivå som fanns i budget 2015.

Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 34 miljoner högre än budget. Detta på grund av att kompensation för hepatit C (11 miljoner för 2014), vinst- och
förlustdelning för 2015 (6 miljoner) och positiv slutredovisningen för avräkning 2014 (4 miljoner). Resterade del
beror på att ingen överenskommelse fanns vid årets början. Detta gjorde att budgeten utfick från SKL:s prognos,
vilket innebar en minskning av läkemedelsbidrag jämfört
med 2014.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen redovisar totalt ett överskott på 66 miljoner kronor för 2015. Under Regionstyrelsen redovisas
nettokostnaden för Regionservice, Regionstaben, regiongemensamt och förtroendemanna-organisationen.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Grimslövs folkhögskola redovisar för 2015 ett positivt
resultat på 0,5 miljoner kronor.
Den positiva avvikelsen beror främst på uppdragsutbildningarna och bra beläggning på internat.
Fortsatt renovering har medfört merkostnader för kärnverksamheten.

Regiongemensamt redovisar ett överskott på 73 miljoner
kronor vilket till stora delar förklaras av engångsposter
bestående av återbetalning av AFA-medel och nettoöverskott från fastighetsförsäljningar samt av att investeringstakten varit lägre än planerat, vilket medfört lägre
avskrivningskostnader. Regionservice och regionstaben
redovisar mindre underskott.

Vårdval
Vårdval Primärvård redovisade ett totalt överskott på 6,7
miljoner kronor. Huvuddelen av överskottet (4,4 miljoner kronor) hänförs till besöksersättningen. I denna ingår
dels ersättning för extern provtagning som ger ett mindre
överskott på 0,5 miljoner kronor, dels ersättning för
hemsök till patienter 65 år och äldre (listade vid aktuell
vårdcentral) som ger ett överskott på 3,9 miljoner kronor.

FINANSIERING

Finansieringen för 2015 är 21 miljoner kronor högre
än budgeterat. Det beror framförallt på bättre utfall på
statsbidrag för läkemedelsförmånen.

FINANSIERING, MNKR
UTFALL 2015

BUDGET 2015

AVVIKELSE
2015

UTFALL 2014*

FÖRÄNDRING
MNKR

%

Skatter
Preliminärskatt

4 129

4 130

-2

3 852

277

7%

4

18

-15

-5

9

-165 %

Inkomstutjämningsbidrag

802

794

8

707

95

13 %

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-164

-1

-169

4

-2 %

Avräkning skatteintäkter
Generella statsbidrag

Strukturbidrag

46

46

0

46

0

1%

Regleringsavgift

-81

-66

-16

-47

-35

74 %

Bidrag läkemedel inom förmånen

440

406

34

417

22

5%

6

0

6

0

6

0%

5 180

5 165

15

4 801

379

8%

26

15

11

21

5

24 %

Övriga statsbidrag
Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag
Pensionsförvaltning
Avkastning likviditetsförvaltning
Finansiell kostnad pensioner
Övriga finansiella intäkter och
kostnader
Summa

-1

4

-5

9

-10

0%

-25

-25

0

-18

-7

40 %

-1

-1

0

2

-3

-148 %

5 178

5 158

21

4 815

364

8%

Utvecklingen jämfört med 2014 kan delvis härledas till
skatteväxlingen på 39 öre med kommunerna i länet i
samband med bildandet av Region Kronoberg, vilket
motsvarade ca 172 miljoner kronor. Exklusive skatteväxlingen blev utvecklingen drygt 4 % jämfört med
föregående år.

FÖRVALTNING AV
FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt
förvalta de finansiella medel som regionen förfogar över.
Totalt uppgår de finansiella medlen till närmare två miljarder kronor. Avkastningen i pensionsförvaltningen för
2015 är 2,6 procent, jämfört med målsättningen på 3
procent, och för överlikviditetsförvaltningen -0,6 procent. Realiserad avkastning 2015 i pensionsförvaltningen
är 26 miljoner kronor och i likviditetsförvaltningen -1
miljoner kronor. Region Kronoberg har inte haft några
banklån sedan 2001.
MARKNADSANALYS

2015 var ett relativt svårt år för att skapa avkastning
som placerare. Efter flera år av fallande räntor införde
Riksbanken i februari negativ reporänta (-0,10 procent ).
Sedan dess har reporäntan sänkts i ytterligare två steg och
låg vid årsskiftet på -0,35 procent. Långa räntor har legat
relativt stilla på historiskt låga nivåer. Det extrema ränteläget har gjort att räntebärande tillgångar gett en väldigt
låg avkastning, nästan oavsett placeringsalternativ.
Totalt sett steg den svenska börsen drygt 10 procent
under året, men bakom denna siffra döljer sig ett år med
stora svängningar. Fram till april steg börsen 22 procent,
men hade i slutet av juli fallit med 14 procent från denna
nivå, primärt på grund av oro för hanteringen av den grekiska statskulden. Under början av sommaren återhämtade sig börsen en del för att i slutet av sommaren falla
kraftigt, denna gång på grund av oro för en ekonomisk

avmattning i Kina. Under hösten återhämtade sig börsen
igen för att sedan falla tillbaka under december på grund
av sämre ekonomiska siffror från Kina.
Efter flera år av stark börsutveckling har riskerna för en
större nedgång på världens aktiemarknader ökat. Mot
bakgrund av detta valde regionen under det första halvåret att placera en större andel av kapitalet i instrument
med exponering mot aktier men med ett inbyggt kapitalskydd för att undvika stora förluster om aktiemarknaderna skulle utvecklas ogynnsamt.
REGION KRONOBERGS
FINANSFÖRVALTNING

Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet
med reglementet för den finansiella verksamheten30 och
kan delas in i tre delar; löpande likviditet, överlikviditetsförvaltning och pensionsförvaltning. Tillgångarna inom
likviditets- och pensionsförvaltningen är bokförda som
omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta värdet av
marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Totalt
uppgår per 31 december de finansiella medlen till:
(Belopp i mnkr)

2015

2014

Likviditet (drift)

610

595

Överlikviditet

689

588

Pensionsförvaltning

640

612

1 939

1 795

Totala finansiella medel

LIKVIDITETSFÖRVALTNING

För att Region Kronoberg ska kunna fungera rationellt
och klara av de löpande betalningarna måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen
är beroende av tillgången på likvida medel, det vill säga
sådana tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. Region Kronobergs likviditetsförvaltning är
uppdelad i två delar: likviditetsförvaltning och överlikviditetsförvaltning. Förvaltningen skiljer sig bland annat
med avseende på syfte och placeringshorisont. Syftet med
överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Den genomsnittliga likviditeten för 2015 uppgår till
1308 miljoner det är en ökning med 221 miljoner kronor
jämfört med föregående år. Förbättringen beror delvis
på regionbildningen då regionförbundets likvida medel
uppgick i Region Kronoberg, samt att avsättning gjorts
till pensioner, vilket ger positiv effekt på likviditeten.
Det innebär att landstingets betalningsberedskap på kort
sikt är säkerställd i drygt sex månader.

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, § 151, reviderat 2014-04-29.
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Överlikviditetsförvaltning
Den del av Region Kronobergs likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga betalningsberedskapen kan överflyttas till överlikviditetsportföljen. Syftet med överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre
förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen. Att högre avkastning kan förväntas beror
främst på tillämpning av differentierad placeringshorisont.

PENSIONSFÖRVALTNINGEN ANSKAFFNINGSVÄRDE OCH MARKNADSVÄRDE 2015 OCH 2014
2015

Marknadsvärde

ÖVERLIKVIDITETSFÖRVALTNINGEN ANSKAFFNINGSVÄRDE OCH MARKNADSVÄRDE 2015 OCH 2014
2015

Marknadsvärde

Anskaff.värde

2014

Andel av
marknadsvärde ( %)

Orealiserad
vinst/förlust

Marknads-värde

Anskaff.värde

Andel av
marknadsvärde ( %)

Orealiserad
vinst/förlust

Aktier

264

265

-1

37 %

125

120

5

20 %

Räntebärande
värdepapper

446

423

23

63 %

456

432

24

74 %

Likvida medel

1

1

0

0%

36

36

0

6%

711

689

22

100 %

617

588

29

100 %

Totalt

Marknadsvärdet på överlikviditetsförvaltningen uppgick per
den 31 december 2015 till 711 miljoner kronor. Det är 94
miljoner mer jämfört med 2014, men ökningen beror på
att 100 miljoner i kapital tillfördes portföljen under våren.
Värdeförändringen på innehaven har tvärtom minskat med
6 miljoner. Att marknadsvärdet på tillgångarna fallit något
beror på en kombination av extremt låga räntor och fallande
aktiemarknader under årets åtta sista månader.
Under först halvan av året ökade andelen instrument med
aktieexponering från 20 procent till 37 procent. Syftet var
att öka portföljens förväntade avkastning i ett läge med
historiskt låga räntor. I och med att börserna föll under
andra delen av 2015 uteblev emellertid den positiva effekten.

Utveckling mot index
Förvaltningen ska ge en god avkastning till låg absolut risk.
Målet är att avkastningen över tiden ska överträffa ett jämförelseindex. Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen
utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell visar en
jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets
angivna jämförelseindex. Totalportföljen har under det
gångna året fallit 0,6 procent i värde, vilket är sämre än index som tvärtom stigit 0,5 procent. Att portföljen utvecklats sämre än index beror i första hand på att den innehållit
ungefär en tredjedel instrument med aktieexponering som
utvecklat svagt, samtidigt som totalportföljen jämförts med
ett index som är sammansatt av räntor.

ÖVERLIKVIDITETSFÖRVALTNINGENS TILLGÅNGSAVKASTNING JÄMFÖRT MED INDEX
TILLGÅNGSSLAG

Nominella räntor

TILLGÅNGSAVKASTNING 2015

INDEX

INDEXAVKASTNING
2015

DIFFERENS JMF MED
INDEX

OMRX Bond

-0,1 %

0,5 %

-0,6 %

SIX PRX

2,5 %

10,5 %

-8,0 %

Utländska aktier

MCSI TR World

-1,7 %

8,1 %

-9,7 %

Totalportföljen

OMRX Bond

-0,6 %

0,5 %

-1,1 %

Svenska aktier

PENSIONSFÖRVALTNING
Region Kronobergs pensionsförvaltning ska förvaltas på
ett effektivt och säkert sätt. Totalt uppgår de finansiella
medlen inom pensionsförvaltningen till 640 miljoner
kronor. Avkastningen i pensionsförvaltningen för år 2015
är 2,6 procent. Realiserad avkastning år 2015 är 26 miljoner kronor jämfört med 21 miljoner kronor år 2014.
Syftet med pensionsförvaltningen är att skapa en buffert
för kommande pensionsutbetalningar och därmed trygga
långsiktiga pensionsåtaganden. För att minska risken i
förhållande till åtagandet placeras därför en relativt stor
del av tillgångarna i instrument med matchande finansiella
egenskaper. Region Kronobergs pensionsmedelsförvalt-
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ning förvaltas i enlighet med de regler och limiter som är
angivna i reglementet för den finansiella verksamheten.
Marknadsvärdet på pensionsförvaltningen uppgick per
den 31 december 2015 till 708 miljoner kronor. Det är
en förbättring med 18 miljoner kronor jämfört med 2014
och motsvarar en avkastning på 2,6 procent. Tillgångarna
inom pensionsförvaltningen är bokförda som omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Tabell på
följande sida visar anskaffningsvärde och marknadsvärde
för de olika tillgångsslagen:

Anskaff.värde

2014

Andel av
marknadsvärde ( %)

Orealiserad
vinst/förlust

Marknads-värde

Anskaff.
-värde

Andel av
marknadsvärde ( %)

Orealiserad
vinst/förlust

Aktier

398

343

55

56 %

294

230

64

43 %

Räntebärande
värdepapper

216

203

13

31 %

314

300

14

46 %

Likvida medel

94

94

0

13 %

82

82

0

12 %

708

640

68

100 %

690

612

78

100 %

Totalt

UTVECKLING MOT INDEX
Enligt reglementet ska tillgångsavkastningen utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell visar en jämförelse
mellan portföljens utveckling och reglementets angivna jämförelseindex:
PENSIONSFÖRVALTNINGENS TILLGÅNGSAVKASTNING JÄMFÖRT MED INDEX
INDEX

TILLGÅNGSAVKASTNING 2015

INDEXAVKASTNING 2015

DIFFERENS JMF MED
INDEX

Nominella räntor

OMRX Bond

0,0 %

0,5 %

-0,5 %

Realräntor

OMRX Real

1,7 %

1,8 %

-0,1 %

SIX PRX

7,1 %

10,5 %

-3,4 %

Utländska aktier

MCSI TR World

4,5 %

8,1 %

-3,6 %

Totalportföljen

Sammansatt jmfindex enligt
normalportföljnen

2,6 %

4,2 %

-1,6 %

TILLGÅNGSSLAG

Svenska aktier

Både den svenska och utländska aktieportföljen har
avkastat sämre än sina jämförelseindex. Totalt sett var
avkastningen på aktieportföljen 5,3 procent mot 8,8 procent för ett sammanvägt index. Detta beror på att cirka
50 procent av aktieportföljen är kapitalskyddad vilket ger
en lägre risk, men på bekostnad av lägre förväntad avkastning. Å andra sidan har detta gjort det möjligt att totalt
sett ha en högre aktieexponering till samma risknivå.
Vid årsskiftet var andelen tillgångar med aktieexponering
56 procent jämfört med 43 procent ett år tidigare.
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNA MINSKAR

Region Kronobergs totala pensionsförpliktelse består av
tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen som är
bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd
som avsättning och pensionsskulden under ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive
kortfristig skuld, för avgiftsbestämd ålderspension uppgår
den 31 december 2015 till 4 739 miljoner kronor och
fördelar sig enligt nedanstående tabell:
PENSIONSSKULD INKLUSIVE LÖNESKATT,
MILJONER KRONOR
(Belopp i mnkr)
Avgiftsbestämd ålderspension
Pensionsskuld avsättning

2015

2014

121

117

1 548

1 419

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

3 070

3 121

Total pensionsskuld

4 739

4 657

Av tabellen ovan framgår att totala pensionsskulden ökat
med 82 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Ansvarsförbindelsen har minskat med 51 miljoner kronor
samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 129
miljoner kronor.
Enligt kommunallagen ska Region Kronoberg använda
eller placera sina pensionsmedel på ett sådant sätt att pensionsåtaganden kan infrias utan att det blir neddragning
av verksamheten. Marknadsvärdet av pensionsförvaltningen, som är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick vid utgången av 2015 till 708 miljoner kronor. Det täcker i dagsläget drygt 15 procent av
den nuvarande pensionsförpliktelsen på 4 618 miljoner
kronor, exklusive kortfristig skuld. Tabellen nedan redovisar en samlad bild av Region Kronobergs förvaltning av
pensionsmedlen i förhållande till pensionsförpliktelserna
de senaste fem åren. Genom att följa det av fullmäktige
antagna reglementet om hur pensionsmedel ska förvaltas,
utifrån riskperspektiv, uppföljning och kontroll följer
Region Kronoberg kommunallagen. Det är en utmaning
för Region Kronoberg att klara av sina pensionsförpliktelser.
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UTVECKLING AV PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH PENSIONSMEDELSFÖRVALTNINGEN
UTVECKLING PENSIONSFÖRPLIKTELSE
OCH FÖRVALTNING,

(belopp i mnkr om inget annat anges)

2015

2014*

2013*

2012*

2011*

Avsättningar för pensioner
Pensioner
Särskild löneskatt
Summa avsättning

1 169

1 142

1 052

862

754

379

277

255

210

183

1 548

1 419

1 307

1 072

937

2 471

2 512

2 616

2 439

2 434

599

609

635

592

591

Ansvarsförbindelse
Pensionsskuld
Särskild löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

3 070

3 121

3 251

3 031

3 025

Avgiftsbestämd ålderspension

121

117

116

111

100

Summa pensionsförpliktelser

4 739

4 657

4 674

4 214

4 062

INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg
och framförallt en hälso- och sjukvård av hög kvalitet
kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför
ett omfattande nyinvesteringsprogram. Investeringarna
ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad
kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringar görs även
för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.

(Belopp i mnkr)

UTFALL 2015

Medicinsk teknik och övriga inventarier

Bokfört värde finansiella placeringar

640

612

589

565

546

Procentandel av pensionsförpliktelserna

14 %

13 %

13 %

14 %

14 %

Resterande pensionsförpliktelse

3 978

3 928

3 969

3 538

3 416

Marknadsvärde finansiella placeringar

708

690

618

579

546

INVESTERINGAR I INFORMATIONSTEKNIK

Anskaffningsvärde finansiella placeringar

640

612

589

565

546

68

78

29

14

-4

Investeringar i informationsteknik för 2015
uppgår till 33,7 och avser framförallt:

2,6 %

11,7 %

6,7 %

6,0 %

-2,2 %

Marknadsvärdets utveckling, %
Realisationsvinst/förlust, räntor, utdelningar
och kostnader netto

26

21

25

13

-2

Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga
betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 32 procent
exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen.
Det är samma som jämfört med 2014. Ju större del som
finansieras med egna medel (hög soliditet) desto mindre
av det ekonomiska utrymmet behövs tas till kapitalkostnader, det vill säga kostnader för att låna pengar, exempelvis räntekostnader. Det blir istället större del över till
löpande verksamhet, personalkostnader, material- och
underhållskostnader med mera.

Fastigheter
Inv. intäktsfinansierad verksamhet/oförutsett
Totalt

UTFALL 2014

41

19

72

98

99

122

207

110

37

33

25

269

379

253

För övriga budgeterade medel för 2015 finns beslutade
investeringar som kommer att slutföras och betalas i
början på 2016. Däribland den ovan nämnda acceleratorn.
FASTIGHETSINVESTERINGAR

•4 uppgradering av regiongemensam virtuell
4 serverplattform

Fastighetsinvesteringarna uppgick 2015 till 122 miljoner
kronor. De större investeringarna som under året blivit
klara är strålbehandlingsenheten på centrallasarettet
Växjö, nybyggnad av vårdcentral och folktandvård i
Tingsryd, ombyggnad av kliniskt träningscentrum på
centrallasarettet Växjö (CLV), utbyte av reservkraften på
Ljungby lasarett.

•4 ny plattform för regiongemensamt trådlöst nät
•4 regionbildning
Med hänsyn tagen till Region Kronobergs pensionsskuld
inom ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten istället till
minus 46 procent för 2015. Det är en förbättring med
8 procentenheter jämfört med 2014. Det är en nivå
som indikerar en obalans i ekonomin av den långsiktiga
betalningsförmågan. Det beror på att vi idag belastas med
kostnader för både nuvarande och gamla pensioner samtidigt. Något som ställer stora krav på prioriteringar som
kan innebära att resurserna till den löpande verksamheten
framöver riskerar att ställas mot kapitalkostnader.

BUDGET 2015

39

•4 uppgradering av Cosmic till R8.0

•4 ny plattform för lagring till Cosmic

Värden för perioden 2011-2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland

*

INVESTERINGARNA NÅGOT LÄGRE ÄN PLANERAT

Investeringarna var 110 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 85 miljoner kronor förklaras av tidsförskjutning i planerade fastighetsinvesteringar och 31 miljoner
av påbörjade investeringar som slutförs under 2016.

INVESTERINGAR 2015 JÄMFÖRT MED BUDGET OCH FÖREGÅENDE ÅR
Informationstekniik

Mellanskillnad = orealiserad vinst/förlust

Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning
och programvaror för informationsteknik (IT), medicinsk
teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier. Längre
fram i avsnittet kommenteras utfallet för de olika typerna
av investeringar.

•4 införande av QlikView (tilläggsbudget)
•4 infrastruktur till Regionhuset (tilläggsbudget)
I IT-budgeten för helåret på 40,7 miljoner kronor ingår
11 miljoner kronor för investeringar som beviljades 2014,
men där anskaffning och implementation har genomförts under 2015. Därutöver fanns en tilläggsbudget på 7
miljoner kronor för anskaffning och implementation av
QlikView och 0,7 miljoner kronor för IT-infrastruktur
till Regionhuset.
INVESTERINGAR I
MEDICINTEKNISK UTRUSTNING

Investeringar i medicinteknisk utrustning uppgick 2015
till 72 miljoner kronor. De största investeringarna var:
•4 1 ny acceleratorer till strålbehandlingsenheten 		
4 (betalad januari 2016)
•4 PET-CT till Bild- och funktionsmedicin
•4 EKG-utrustning till Bild- och funktionsmedicin
•4 Ultraljudsapparater till Bild- och funktionsmedicin

Pågående projekt som färdigställs 2016-2017 är ombyggnad av skopienheten på CLV, nybyggnad av folktandvård
på Teleborg i Växjö, ombyggnad av klinisk kemi CLV och
LL, ombyggnad av ögonkliniken CLV, ombyggnad av
röntgen CLV.
Jämfört med budget är investeringsvolymen ca 85 miljoner kronor lägre. Den främsta orsaken är att det har blivit
förskjutningar i framförallt generalplansprojekten.
I början av året såldes fastigheten Alvesta Vislanda 23:15
till fastighetsbolaget DANE AB via fastighetsmäklare.
Köpeskillingen uppgick till 3 250 000 kronor. Fastigheten
har varit i Kronobergs läns landstings ägo sedan 1979
och innehöll vårdcentral samt tandvårdsklinik som båda
bedrivs i privat regi sedan flera år.
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Under året såldes fastigheterna Byggmästaren 14, 17 och
18 på Ingelstadsvägen i Växjö. Fastigheterna har varit i
landstingets ägo sedan slutet av 1960-talet respektive mitten av 1970-talet och har används till kontorsverksamhet
för kansliet. Köpeskillingen uppgick till 41 miljoner
kronor. Försäljningsuppdraget har förmedlats via fastighetsmäklare. Köpare var IST International Software
Technology AB.
ÖVRIGA INVENTARIER

Övriga investeringar på 40 miljoner kronor avser framför
allt investeringar på Regionhuset på Nygatan på 10,7 miljoner kronor, inköp av trafiksystem 5,1 miljoner kronor,
ombyggnationer rättspsykiatri 8,8 miljoner kronor, inköp
av hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen (10,2 miljoner
kronor) och diverse mindre poster.

STIFTELSER OCH BOLAG
Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i ett
antal stiftelser och bolag, men enligt lag inte skyldig att
upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet
som bedrivs. En konsolidering har heller inte bedömts
tillföra väsentlig information i förhållande till Region
Kronobergs resultat- och balansräkning. Nedan redovisas
istället varje bolag och stiftelse separat.
AB DESTINATION SMÅLAND, 100 PROCENT

Bolaget är ett helägt bolag vars uppdrag är att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter
samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling
av besöksnäringen i regionen. En viktig del i arbetet
för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt
konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med
framförallt övriga Smålandslän ska bolaget arbeta för att
stärka varumärket Småland.

naturbruk, hotell, restaurang och livsmedel. Bolaget kan
även erbjuda yrkeshögskoleutbildning inom gastronomiskt entreprenörskap. Därutöver kan även erbjudas konferensservice samt annan därmed förenlig verksamhet.
Under året har skolutvecklingsarbete fortgått. Bland
annat har lärarkollegiet och skolledning jobbat med utveckling av APL-verksamheten, arbete med elever i behov
av särskilt stöd, internationalisering med utbyte med
skogsbruksskola i Uganda, värdegrundsarbete, betyg och
bedömning och gymnasiearbetet. Skolan har under året
deltagit i matematiklyftet där skolans lärare i matematik
bedriver kollegialt lärande tillsammans med lärare från
Ingelstadgymnasiet och Stora Segerstads naturbrukscentrum.
– Nettoomsättningen för år 2015 uppgick till 45,2
miljoner kronor och årets resultat för år 2015 visar ett
underskott på -2 604 119 kronor. Anledningen är främst
minskade elevtal jämfört med tidigare år samt nedskrivning av skolans värmeanläggning på ca 1 miljoner kronor.
KULTURPARKEN SMÅLAND AB,
59 PROCENT

Kulturparken startade sin verksamhet i oktober 2008 och
ägs till 41 procent av Växjö Kommun och 59 procent
av Region Kronoberg. Bolaget bedriver förvaltning av
museala samlingar, byggnader och arkiv samt fullgör
regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv, samt
annan kulturell verksamhet. Bolaget bedriver verksamhet
vid följande arenor/mötesplatser: Smålands museum/Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kulturarvcentrum
Småland med Kronobergsarkivet, Kronobergs lantbruksmuseum, Ryttmästargården, Kronobergs slottsruin samt
Ångaren Thor.

– Nettoomsättningen för 2015 uppgick preliminärt till
6,7 miljoner kronor och det preliminära resultat för
2015 visar ett underskott på -74 458 kronor. Region
Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick 2015 till 5,9
miljoner kronor.

Från den 1 januari 2015 ansvarar och driver Kulturparken arkiv- och forskningsverksamheten i Utvandrarnas
hus. Nettoomsättningen för 2015 uppgick preliminärt
till 33,2 miljoner kronor och årets preliminära resultat för
2015 visar ett underskott på -48 540 kronor. Under 2015
har Region Kronoberg utbetalat närmare 9,6 miljoner
kronor i driftsbidrag.

SIDEUM INNOVATION AB, 100 PROCENT

SMALAND AIRPORT AB, 55 PROCENT

Bolaget är ett helägt vilande bolag och har inte bedrivit
någon verksamhet de senaste åren.

Region Kronoberg innehar 55 procent av aktierna i Växjö
Småland Airport AB (namnbyte under 2015, tidigare
Smaland Airport AB). Flygplatsen ägs till resterande del
av Växjö kommun och Alvesta kommun.

RYSSBYGYMNASIET AB, 90 PROCENT

RyssbyGymnasiet AB ägs till 90 procent av Region
Kronoberg. Vida AB och Rottne Industri AB äger vardera
5 procent efter en nyemission 2014. RyssbyGymnasiet är
sedan i juli 2002 en friskola med elever från hela landet.
Bolaget erbjuder utbildning på gymnasial nivå inom

Bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva
Växjö Småland Airport AB samt annan därmed förenlig
verksamhet. Bolagets huvuduppdrag är att ta tillvara och
utveckla kommunikationer med flyg till och från Växjö

och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt.
Bolaget ska även aktivt medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och studier.
För Växjö Småland Airport blev 2015 det näst bästa året
på över tio år avseende antalet passagerare, som ökade
med nästan 4 % jämfört med 2014 (totalt 2015 flög 185
900 passagerare). Framför allt var det den internationella reguljärtrafiken som stod för ökningen, men även
chartern gick mycket bra. Stockholmstrafiken fortsatte
däremot att utvecklas negativt vilket framför allt beror på
att NextJet slutade att flyga på Arlanda efter sommaruppehållet. Problemet med otillräcklig kapacitet till Stockholm har med anledning av detta förvärrats. Flygplatsens
jakt efter en ”HUB”-linje är fortsatt prioriterad och
samtal förs med ett flertal tänkbara operatörer.
– Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 45,0 miljoner
kronor och årets resultat för 2015 visar ett överskott på 1
877 298 kronor. Bolaget har sedan 2011 fått driftsbidrag
från ägarna på 14 miljoner kronor 2011 och därefter 10 miljoner kronor årligen. Flygplatsens ägare har uttalat sin avsikt
att fortsätta stödja Växjö Småland Airport AB med driftbidrag tills verksamheten ger ett positivt ekonomiskt resultat.
AB REGIONTEATERN BLEKINGEKRONOBERG, 49 PROCENT

AB Regionteatern ägs till 49 procent av Region
Kronoberg. Övriga ägare är Landstinget Blekinge
med 29 procent och Växjö kommun med 22 procent
av aktierna i bolaget.
Bolagets uppdrag är att bedriva teaterverksamhet
samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i
Kronobergs och Blekinge län. Särskild vikt ska läggas vid
barn- och ungdomsteater samt amatörteater i båda länen.
Bolaget ska arbeta för ett ökat teaterintresse. Verksamheten ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet
samt vara politiskt och ideologiskt oberoende. Teatern
bedriver sin verksamhet i form av turnéuppsättningar
samt uppsättningar på Ringsbergsscenerna.
Under 2015 spelades 327 teaterföreställningar fördelade
på sju produktioner och 69 dansföreställningar fördelade
på nio produktioner. Antalet övriga arrangemang uppgick till 370 stycken. Totalt nådde Regionteatern under
året en publik om 38 000 personer.
–
Nettoomsättningen uppgick preliminärt till 34,6
miljoner kronor och årets preliminära resultat visar ett
överskott på 163 182 kronor. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick till 10,0 miljoner kronor

medan det statliga anslaget utgjorde 11,9 miljoner
kronor. För att kunna fortsätta utvecklingen mot en
modern scenkonstinstitution beslutade styrelsen om
en underbalanserad budget för 2015 med 364 000
kronor. Resultatet avviker positivt från budget med
drygt 0,5 miljoner kronor Ägaranslagen räknas årligen
upp i enlighet med konsortialavtal parterna emellan.
För 2015 enades ägarna om en uppskrivning med 2,8
procent. Ingen uppskrivning gjordes av det statliga
anslaget 2015, som var oförändrat mot föregående år.
ALMI FÖRETAGSPARTNER KRONOBERGS LÄN AB,
49 PROCENT

Region Kronoberg äger Almi Företagspartner Kronobergs
län AB tillsammans med majoritetsägaren ALMI
Företagspartner AB, det nationella moderbolaget.
Bolagets verksamhetsidé är att genom riskfinansiering
och affärsutveckling stärka företagande och konkurrenskraften i företag och därigenom medverka till ett växande
och dynamiskt näringsliv.
Tillsammans med Region Kronoberg och länets kommuner
bedriver ALMI olika projekt för bland annat affärsutveckling, innovationer och generationsskiftesfrågor.
– Bolagets rörelseintäkter uppgick till 21,1 miljoner
kronor och årets resultat visar ett överskott på 439 684
kronor. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick till 6,1 miljoner kronor.
FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB,
33,3 PROCENT

Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs till 33,3 procent
vardera av Region Kronoberg, Videum AB, Region
Kronoberg och Linnaeus University Development AB.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i anslutning till Linneuniversitetet bedriva företagsinkubatorverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Under 2015 hade affärsutvecklarna 24 så kallade förstamöten med entreprenörer från regionen. Av dessa antogs
fyra stycken till inkubatorns förprocess (sexmånadersperioden). Tolv bolag har under 2015 funnits med i inkubatorprocessen varav fem har gjort exit. Företagsfabriken
samarbetar med sju av de åtta kommunerna i länet,
vilket har gett en bättre spridning av företagens
ursprungskommun.
– Nettoomsättningen för 2015 uppgick preliminärt till
2,9 miljoner kronor och årets preliminära resultat visar
ett överskott på 459 698 kronor. Region Kronobergs
driftbidrag till bolaget uppgick till 0,9 miljoner kronor.
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08:14 URSHULT

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
I juni 2016 ska den drygt 26 mil långa Sydostleden mellan Växjö och Simrishamn
invigas och överlämnas till ledhuvudmannen Region Skåne. Cykelleden är framförallt
ett näringslivsprojekt tänkt att stärka och utveckla den befintliga besöksnäringen
och inspirera till nya företag och fler anställda längs sträckan. Målsättningen är att
Sydostleden, väl etablerad, ska generera minst 50 miljoner kronor i ökad,
årlig turismomsättning.
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IT-PLATTFORM SMÅLAND OCH ÖLAND AB,
33,3 PROCENT

IT-plattform Småland och Öland AB ägs till 33,3 procent
vardera av Region Kronoberg, Småland Turism AB samt
Regionförbundet i Kalmar län.
Bolaget uppdrag är att bedriva verksamhet bestående i att
utveckla och förvalta en IT-plattform för turiständamål
och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare.
– Nettoomsättningen för år 2015 uppgick preliminärt
till 2,3 miljoner kronor och årets preliminära resultat för
år 2015 visar ett överskott på 277 334 kronor. Region
Kronobergs driftbidrag till bolaget uppgick år 2015 till
0,75 miljoner kronor.
KUST TILL KUST AB, 12,5 PROCENT

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna
och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till
Kustbanans trafiksystem.
ÖRESUNDSTÅG AB, 12 PROCENT

Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma
frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor,
marknad, försäljning, kvalitet och utveckling.
AB TRANSITIO, 5 PROCENT

Region Kronoberg äger tillsammans med andra svenska
trafikhuvudmän AB Transitio som är ett samverkansorgan
vars uppgift är att anskaffa spårfordon för främst regional
järnvägstrafik åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är att
genom den samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen. AB Transitio har även en
mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.

INERA AB, 4,7 PROCENT
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EKONOMISKA FAKTA – FEM ÅR I SAMMANDRAG

Bolaget ägs av samtliga landsting och regioner. Inera AB
är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa-strategin för tillgänglig och säker
information inom vård och omsorg. Målet är att stödja
och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt
skapa god tillgänglighet till vården. Bolaget arbetar med
hela kedjan, från gemensam teknisk infrastruktur till ITstöd för vårdens personal och publika informationstjänster till hela Sveriges befolkning.

EKONOMISK FAKTA,
(MNKR OM INGET ANNAT ANGES)

Utdebitering, kr

NOT

1

2015

2014*

2013*

2012*

2011*

11,60

11,21

10,65

10,65

10,65

191 062

188 793

187 004

185 695

184 564

Verksamhetens nettokostnader

5 126

4 659

4 379

4 364

4 144

Personalkostnader

Antal invånare, 1 nov

3 262

3 046

2 898

2 870

2 688

Hyrpersonal

115

73

65

74

49

Köpt vård

438

378

379

409

343

SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB, 2,1 PROCENT

Såld vård (inkl. tandvård)

379

390

382

375

367

Region Kronoberg äger bolaget tillsammans med 37
andra svenska trafikföretag. Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt
resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Framför allt genom att utveckla tjänster för trafikföretag och
resenärer, och genom att förse branschen med kunskap
och data om Sveriges resande.

Läkemedelskostnader

616

558

533

544

568

Statsbidrag läkemedelsförmånen

440

417

404

414

442

Trafikkostnader, linjetrafik (Länstrafiken)

2

478

457

408

364

327

Patientavgifter

165

160

158

156

139

Specialdestinerade statsbidrag

STIFTELSEN MUSIK I KRONOBERG

Region Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen
Musik i Kronoberg. Ändamålet för stiftelsen är att i första
hand organisera och driva musikverksamhet inom Kronobergs län. Tillsammans med Stiftelsen Musik i Skåne,
med Region Skåne som huvudman, äger man Musik
i Syd AB. Stiftelsen Musik i Kronobergs huvudsakliga
verksamhet består i att ansöka om verksamhetsbidrag
och vidarebefordra dessa till Musik i Syd AB, vars styrelse
har sitt säte i Kristianstad. Den lagstadgade arkivverksamheten, Smålands Musikarkiv, finns hos Musik i Syd
AB. Kammarorkestern Musica Vitae är en integrerad del
av verksamheten och orkestern har fått en allt starkare
förankring i hela regionen.
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112

60

74

85

Biljettintäkter, linjetrafik(Länstrafiken)

256

253

235

221

196

Avskrivningar

201

186

184

178

172

Årets investeringar

269

253

224

245

181

5 179

4 801

4 477

4 317

4 231

52

156

-35

-53

-33

9

149

80

-88

78

Avsättning pensioner

1 548

1 419

1 307

1 072

937

Pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)

3 070

3 121

3 251

3 031

3 025

Eget kapital

1 256

1 175

1 019

1 054

1 108

Skatteintäkter och generella statsbidrag

2

Årets resultat
Justerat resultat enligt balanskravet

Soliditet exkl. ansvarsförbindelse
pensioner %

3

31,8

32,4

30,6

33,6

36,7

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse
pensioner %

3

-46,0

-53,7

-67,0

-63,0

-63,5

1 308

1 087

792

695

591

Genomsnittlig likviditet under året

Värden för perioden 2011-2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland med undantag för raderna Trafikkostnader,
linjetrafik (Länstrafiken)och Biljettintäkter, linjetrafik(Länstrafiken)
*

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

(Belopp i mnkr)

2015-01-01
2015-12-31

NOT

BALANSRÄKNING

2014-01-01
2014-12-31

(Belopp i mnkr)

Verksamhetens intäkter

2

1 400

885

Verksamhetens kostnader

3

-6 325

-5 357

Avskrivningar

4

-201

-186

Imateriella anläggningstillgångar:

-5 126

-4 659

IT-program, licenser och utveckling
Materiella anläggningstillgångar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

4 132

3 847

Generella statsbidrag och utjämning

6

1 047

954

Finansiella intäkter

7

35

42

Finansiella kostnader

8

-36

-28

52

156

52

156

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

9

2015-01-01
2015-12-31

NOT

Tillgångar
Anläggningstillgångar
10

32

19

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 074

1 048

Maskiner och inventarier

12

391

355

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

38

13

Långfristiga fordringar

14

32

30

1 567

1 465

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i mnkr)

2015-01-01
2015-12-31

NOT

2014-01-01
2014-12-31

Omsättningstillgångar

Den löpande verksamheten
Årets resultat

2014-01-01
2014-12-31

Förråd

15

48

49

Kortfristiga fordringar

16

389

317

52

156

Kortfristiga placeringar

17

1 329

1 200

4

201

186

Kassa och Bank

18

610

595

Gjorda avsättningar

20

129

112

Summa omsättningstillgångar

2 376

2 161

Övriga ej likviditetspåverkande poster

25

-43

-7

340

447

Summa tillgångar

3 943

3 626

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

-72

42

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

1

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)

23

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

108

145

Övrigt eget kapital

19

1 158

974

376

634

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

52

156

1 256

1 175

1 548

1 419

1 548

1 419

3

4

Årets resultat
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

Summa eget kapital
10

-27

-12

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-245

-242

Investeringsbidrag

11, 12

2

1

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

45

8

Summa avsättningar

-8

0

-233

-245

Tillfört materiella anläggningstillgångar vid regionbildning
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder

13, 14

-4

Långfristiga skulder

22

Kortfristiga skulder

23

1136

1028

Summa skulder

1 140

1 032

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

3 943

3 626

2 472

2 512

599

609

Kulturparken

8

8

Smaland Airport AB

0

6

490

480

-1

-117
0

0

-121

143

268

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1796

1528

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

1 939

1 796

Löneskatt pensionsskuld

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Ansvarsförbindelser
Årets kassaflöde

20, 21

Skulder

28

Tillfört eget kapital vid regionbildning

22

-28

Avsättningar

Transitio

24

12:05 LINNÉUNIVERSITETET, VÄXJÖ

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
På Linnéuniversitetets campus i Växjö ligger en låda som vittnar om nytänkande, hållbarhet och smarta lösningar.
Lådan är en bostadsprototyp och resultatet av ett samarbete mellan industri och forskning. Tillsammans fick de
i uppdrag att skapa nya lösningar för byggande och boende i en situation då det är besvärligt att hitta bostäder i
större städer – och nästan helt omöjligt om man dessutom är ung eller student. Bostadsprototypen tillhör Smart
Housing Småland, en internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum skapar smarta,
hållbara boenden med bas i glas och trä. Smart Housing Småland drivs och finansieras av utvecklingsaktörer i
Småland, däribland Region Kronoberg.
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NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enligt med Lag (1997:614) om
kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag
(1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär att:

Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha
projektets intäkter med projektets kostnader. När projektet är
avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott.
Budgetfinansierade projekt periodiseras inte eftersom upparbetade
kostnader anses matchade mot beslutad budget.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Kronoberg
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter
Skatteintäkter
I redovisningen för år 2015 ingår den definitiva slutavräkningen för 2014 och en preliminär slutavräkning för år 2015. Den
preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s
decemberprognos i enlighet med rekommendationen RKR 4.2.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har
gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en
dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet med att upprätta
en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats,
men har under 2015 stått still.
Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting
skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om: ”Andelen
av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av
landstingets totala skatteintäkter och generella stadsbidrag, eller om
andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 %
eller mer av landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor
är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver därför
inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information
i förhållande till Region Kronobergs resultat- och balansräkning. I
särskilt avsnitt redovisas uppgifter om de stiftelser och bolag som
Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt,
sakna tydligt samband till den ordinarie verksamheten och inte
inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal om. Det sker dock varje år förändringar
som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av
digniteten jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster
särredovisas i not.
1 januari 2015 bildades Region Kronoberg genom en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra
Småland under Landstinget Kronobergs organisationsnummer.
Regionförbundet Södra Smålands verksamhet överfördes i sin
helhet till bokförda värden per 31 december 2014. Jämförelsetalen
i resultat- och balansräkning för år 2014 är inte omarbetade, och
omfattar således inte Regionförbundet Södra Smålands verksamhet
2014.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det
redovisningsår där motsvarande prestation hör hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader,
avgifter, ersättningar och ränteintäkter periodiserats på detta sätt.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen
tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemet i posten
generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt
kontantmetoden vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.
Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för
en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål och redovisas
i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon form av motprestation och
återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där
kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda.
Statsbidraget för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess fördelas mellan landstingen efter antal invånare samt utifrån
hur sjukfrånvaron minskar i respektive landstingsområde. Eftersom
vissa delar av bidraget är svårbedömda så redovisas bidraget enligt
kontantprincipen dvs. i 2015 års bokslut redovisas det bidrag som
baseras på resultatet föregående år. Samma princip har gällt tidigare år.
Övriga intäkter
Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar
redovisas som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Detta görs endast för investeringsbidrag över 1 miljon kronor. Investeringsbidrag under 1
miljon kronor redovisas av systemtekniska skäl som tidigare, det
vill säga investeringsbidraget reducerar det bokförda värdet på
investeringen.
Realisationsvinster i balanskravsresultatet
Från och med 2012 återläggs inte normala omplaceringsvinster vid
beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster
vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och
återföring av tidigare nedskrivning av värdepapper. Med normala
omplaceringsvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier
och löpande avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar som överlämnats
till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra
fordringar skrivs ner till uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
omsättningstillgång och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, reviderat 2014-04-29.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet med
avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk.
En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering
bokförs som en materiell anläggningstillgång endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp och en
nyttjandeperiod på minst 3 år.
För att få en mer rättvisande redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och planerat underhåll
har en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet
tagits fram. Region Kronoberg har valt en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek,
olika förväntade livslängder samt någon form av funktionell
samhörighet så att grupperingen framstår som logisk. Komponentindelning kan vara aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3
miljoner kronor och utgår från fyra olika komponentgrupper med
avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år. Modellen
infördes på nyinvesteringar från och med år 2014. Region Kronoberg har tidigare år indirekt tillämpat komponentindelning och
komponentavskrivning. Det genom att man tidigare år har bedömt
investeringarnas delar och olika nyttjandeperioder, som därefter
vägts ihop till en genomsnittlig avskrivningstid.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program,
-licenser och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system
utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar
utan de kostnadsförs. Förutsättningen för att en anskaffning ska
hanteras som en investering och bokföras som en immateriell
anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 100 000
kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.
Avskrivningar
Anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av
utifrån bedömd ekonomisk livslängd med linjär avskrivning. Den
normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar
är följande:
IT-system, -program, -licenser, –utveckling
3-5 år
Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014) 10-50 år
Verksamhetsanpassningar byggnader i egna lokaler 5-10 år
Medicinteknisk utrustning
5-10 år
Fordon
5-7 år
Övriga inventarier
			
5-10 år
Omprövning av nyttjandeperioden görs om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt och att det rör sig om
väsentliga belopp.
Konst inkorporerad i fastigheten aktiveras och avskrivs tillsammans
med fastigheten. På tillgångar i form av övrig konst och pågående
arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Vid investering i annans
fastighet av värdehöjande slag sker avskrivning enligt systematisk
plan över nyttjandetiden.

Leasingavtal
Region Kronoberg har enligt definition endast operationell leasing.
Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte.
Om avtalets värde är av mindre belopp eller avtalstiden är högst 3
år redovisas det alltid som operationell leasing.
Skulder och avsättningar
Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och beredskap har värderats
enligt löneläge den 31 december 2015 och redovisas som kortfristig
skuld. De bokförda löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.
Pensionsskuld
Den totala pensionsskulden beräknas av pensionsbolaget Skandia
enligt RIPS 07-modellen, på grundval av uppgifter som lämnas av Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med
mera. Beräkningen bygger på gällande pensionsavtal och ett antal
antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling,
pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn har tagits till ökade
kostnader för särskilda pensioner som Skandia inte har kännedom till.
Pensionsskulden redovisas enligt KRL 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 § enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att
pensionsförmåner intjänade fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas
i balansräkningen och att pensionsförmåner intjänade före 1998
återfinns under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden som redovisas
i balansräkningen återfinns dels under avsättningar och dels under
kortfristiga skulder. Det som redovisas under avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP), som från och med
1 januari 2006 beräknas på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp,
samt särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP).
Det som redovisas under kortfristiga skulder (intjänat i år men
utbetalas till vald förvaltare nästa år) är den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt pensionsavtalet KAP-KL.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Patientskadereserven
Region Kronobergs skuld till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), utgörs av en räntebärande revers. Kostnaden
består av en årlig premie till LÖF samt en finansiell ränta på
reversskulden. För att möta det nya europeiska regelverket för
försäkringsbolag (Solvens II) som träder i kraft 1 januari 2016, är
reversskulden i sin helhet inlöst är under år 2015.
Transparenslagen - konkurrensneutralitet
Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat
redovisning i offentliga företag som är konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska
bli aktuellt att göra en öppen redovisning. Inom Region Kronoberg
är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men
nettoomsättningen överstiger inte nivån. När det gäller tandvårdsverksameten särredovisas den utifrån konkurrenssynpunkt enligt en
gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen
redovisning. Resultatet presenteras i bilaga till årsredovisningen.

EKONOMI

EKONOMI

68

71

NOT 2

VERKSAMHETENS INTÄKTER

NOT 7
2015-01-01
2015-12-31

Verksamhetens intäkter inkl interna poster

FINANSIELLA INTÄKTER

2014-01-01
2014-12-31

2015-01-01
2015-12-31

8 011

6 969

Interna intäkter för verksamheten

-6 612

-6 084

Summa

1 400

885

3

2

Räntor

9

14

22

21

0

4

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper
Övriga finansiella intäkter

Större poster av engångskaraktär:
43

6

- Återbetalning 2004 års AFA-premier

29

0

			
För
specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
NOT 3

2
42

			

FINANSIELLA KOSTNADER

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

2014-01-01
2014-12-31

-12 936

Summa verksamhetens externa kostnader (exkl avskrivningar)

2
35

2015-01-01
2015-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Interna kostnader (exkl avskrivningar) för verksamheten

Summa

NOT 8

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Verksamhetens kostnader (exkl avskrivningar) inkl interna poster

2014-01-01
2014-12-31

Utdelningar värdepapper

Återföringar av nedskrivningar
- Reavinst vid försäljning av fastigheter

Ränta på pensionskostnader
Övriga finansiella kostnader

6 612

6 084
-5 357

-201

-186

-6 526

-5 543

2014-01-01
2014-12-31

-4

Räntekostnader
-11 441

-6 325

EKONOMI

EKONOMI

70

Summa

-5

-1

-2

-25

-18

-6

-3

-36

-28

			
Årets avskrivningar
Summa verksamhetens externa kostnader inklusive avskrivningar

12

- Flyttkostnader m m i samband med flytt till regionhuset

			
För
specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
NOT 4

12

2015-01-01
2015-12-31

0

Avgår: realisationsvinster fastigheter

-43

-7

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

9

149

Medel till resultatutjämningsreserv

0

-45

Medel från resultatutjämningsreserv

0

0

Årets balanskravsresultat

9

104

2014-01-01
2014-12-31

NOT 10

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

14

12

Avskrivningar byggnader och anläggningar

95

92

IT-program, - licenser och - utveckling

Avskrivningar maskiner och inventarier

92

82

Ingående anskaffningsvärden

201

186

			
NOT 5

Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa

2014-01-01
2014-12-31

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

4 129

3 852

-5

-9

9

4

4 132

3 847

			

2015-01-01
2015-12-31

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

			

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar

2014-01-01
2014-12-31

Utgående ackumulerade avskrivningar

802

707

46

46

440

417

6

0

-165

-169

-81

-47

1047

954

64

124

27

12

0

-5

0

-66

91

64

-45

-98

-14

-12

0

1

Årets förändringar:
-Omklassificering till IT-utrustning

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

2014-01-01

Årets förändringar:
-Omklassificering till IT-utrustning

Avskrivningar immateriella tillgångar

NOT 6

2015-01-01

-Årets aktiverade utgifter

SKATTEINTÄKTER
2015-01-01
2015-12-31

156

			

Avskrivningar immateriella tillgångar

Summa

2014-01-01
2014-12-31

52

AVSKRIVNINGAR
2015-01-01
2015-12-31

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat enligt resultaträkningen

Större poster av engångskaraktär:
- Förändrat regelverk förtroendevaldas pensioner

NOT 9

Utgående restvärde enligt plan

			

0

65

-59

-45

32

19

14:55 LESSEBO

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
Varje dag möter minst 77 barn de regionala kulturverksamheterna i Kronobergs län.
Det finns dock skillnader i tillgängligheten till kultur i Kronobergs län, eftersom
länets kulturinstitutioner i huvudsak är fysiskt lokaliserade till Växjö tätort. Men alla
ska ha rätt till kultur! Kronoberg möter utmaningen genom att arbeta med uppsökande verksamhet för barn och unga i länet. På bilden ser vi Regionteatern Blekinge
Kronoberg som tillsammans med barn på Hackebackeskolan har dansmatte.

75

NOT 11

NOT 13

MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2015-12-31

EKONOMI

EKONOMI

74

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
ÄGARANDEL

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Verksamhetsfastigheter
2 701

2 591

-Årets aktiverade utgifter

Ingående anskaffningsvärden

123

110

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

-14

0

2 810

2 702

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 654

-1 562

-95

-92

13

0

-1 737

-1 654

Mark

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

33%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Övriga aktier och andelar:

Ingående anskaffningsvärde

1

1

Öresundståg AB

12%

0

0

-Årets aktiverade utgifter

0

0

AB Transitio

5%

1

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

5%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

27

4

Utgående restvärde enligt plan

1 074

1 048

			
NOT 12

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

MASKINER OCH INVENTARIER

Ascan ekonomisk förening
2015-12-31

2014-12-31

Bussgods Sverige ekonomisk förening

1 215

1 215

Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter

0

0

0

0

6%

0

0

0

0

38

13

Andelar i bostadsrättsföreningar

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden

2%
14%

Summa

			
NOT 14

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

129

122

-Inventarier tillförda vid regionbildning

35

0

-Investeringsbidrag

-2

-1

Fordran Ryssbygymnasiet AB

25

22

0

6

Fordran Småland Airport AB

8

8

-19

-127

Övriga långfristiga fordringar

0

0

1 358

1 215

32

30

-Omklassificering från IT-program
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015-12-31

Summa

2014-12-31

			
Ingående avskrivningar

-875

-920

-Årets avskrivningar

-92

-81

-Avskrivning inventarier tillförda vid regionbildning

-26

-Omklassificering från IT-program
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-1

18

127

-975

-875

NOT 15

FÖRRÅD

2015-12-31

2014-12-31

Förråd

48

49

Summa

48

49

			
NOT 16

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
2015-12-31

Pågående nyanläggningar

Kundfordringar

147

117

6

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-17

-15

-7

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

15

391

355

Ingående balans

15

-Utgifter under året
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan

			

2014-12-31

147

80

Fordran skattekonto

16

0

Statsbidragsfordringar

60

104

Övriga kortfristiga fordringar

36

31

389

317

Summa

			

77

NOT 17

KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2015-12-31

2014-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

266

120

Aktier pensionsförvalting

343

230

Räntor överlikviditetsförvaltning

423

432

Räntor pensionsförvaltning

203

300

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

1

36

94

82

1329

1200

Likvida medel pensionsförvaltning
Bokfört värde

			

Posterna nyintjänad pension och ränte- och basbeloppsuppräkning går ej att särredovisa pga byte av
pensionsadministratör under året.
					
Region Kronoberg har för närvarande tre aktiva förtroendevalda som omfattas av PBF (Pensions Bestämmelser
Förtroendevalda), vilka också har rätt till visstidspension. Rådet för Kommunal Redovisning förtydligade i december
2015 rekommendationerna om pensioner till förtroendevalda. Det ledde till att pensionsavsättningen för dessa, som
per 2015-12-31 uppgick till 12,3 miljoner kronor inklusive löneskatt skuldfördes och därmed i sin helhet har belastat
resultatet år 2015. I händelse av att samtliga avtal skulle falla ut med pension då nuvarande uppdrag löper ut, 			
tillkommer en kostnad som per 2015-12-31 uppgår till 6,7 miljoner kronor inklusive löneskatt. Dessa visstidspensioner 			
ingår i ansvarsförbindelsen enligt not 24.					

NOT 21

PENSIONSFÖRMÅNER
2015-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE

BOKFÖRT
VÄRDE

MARKNADSVÄRDE
2015-12-31

EKONOMI

EKONOMI

76

2014-12-31

Landstinget har överenskommelser om följande pensionsförmåner (enl RKR:s
rekommendation 2.1): (ingår i not 20)

Aktier överlikviditetsförvaltning

266

266

264

Särskild avtalspension enligt KAP-KL

1

4

Aktier pensionsförvalting

343

343

398

Beslutad särskild avtalspension 2015

0

0

Räntor överlikviditetsförvaltning

423

423

446

Visstidspension

3

3

Räntor kapitalförvaltning

203

203

215

Övriga

0

1

1

1

1

94

94

94

1329

1329

1418

Likvida medel överlikviditetsförvaltning
Likvida medel kapitalförvaltning
Summa 2015-12-31

			
NOT 18

NOT 22

LÅNGFRISTIGA SKULDER
2015-12-31

KASSA OCH BANK
2015-12-31

2014-12-31

0

0

Bank

585

480

26

115

610

595

Inlåning bank
Summa

			

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

3

4

Summa

3

4

			
NOT 23

KORTFRISTIGA SKULDER
2015-12-31

Leverantörsskulder

EGET KAPITAL
2015-12-31

Kortfristig del av långfristig skuld till LÖF

2014-12-31

Övriga kortfristiga skulder

Eget Kapital

Löneskulder inkl semesterlöner

Ingående eget kapital

2014-12-31

Långfristiga skulder

Kassa

NOT 19

			
Förmånerna omfattar 7 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension, 4 stycken visstidspension och 1 stycken garantipension.

2014-12-31

275

204

0

118

38

44

305

297

1 175

1 019

Personalens källskatt

51

46

Tillfört eget kapital vid regionbildning

28

0

Upplupna arbetsgivaravgifter

54

49

Årets resultat

53

156

Avgiftsbestämd ålderspension

122

117

1 256

1 175

Utgående eget kapital

			
NOT 20

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER
2015-12-31

Summa
2014-12-31

Ingående avsättning

1419

Pensionsutbetalningar

-27

-26

0

103

Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Skulduppräkning utanför KPA
Övrigt
Utgående avsättning
Aktualiseringsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

			

Förutbetalda skatteintäkter

1307

0

14

25

22

0

-1

131

0

1 548

1 419

95

93

			

32

27

260

126

1 136

1 028

16:23 KOSTA

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
I Smålands mörka skogar finns en fantastisk kulturskatt med anor till 1742, då glasbruket
i Kosta grundades. Varje dag förvandlar Glasrikets duktiga hantverkare sand, soda och kalk
till gnistrande glas i heta ugnar. Glasbruket befinner sig i en tid av förändring, men den
starka kulturen finns kvar och framtidstron är stark. Region Kronoberg arbetar tillsammans
med andra utvecklingsaktörer i länet och Kalmar län för att skapa bättre förutsättningar för
tillväxt i Glasriket. Uppdraget är att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt
besöksnäring och på så sätt bidra till långsiktig utveckling av Glasriket.
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NOT 24

ANSVARSFÖRBINDELSER
2015-12-31

BEGREPPSFÖRKLARING

2014-12-31

AFA-SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIER

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

3 121

3 251

-113

-101

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

0

24

Bromsen

0

-7

-10

-24

72

-17

Pensionsutbetalningar

Förändring löneskatt
Övrigt
Åtagande för Ädel-personal mfl (inkl löneskatt)
Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Aktualiseringsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

0

-5

3 070

3 121

95

93

Posterna ränte- och basbeloppsuppräkning går ej att särredovisa pga byte av
pensionsadministratör under året.				
Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser:
Kulturparken Småland AB

8

8

Smaland Airport AB

0

6

490

480

AB Transitio
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon
uppgående till 3 131 mnkr samt enskilt garanterat för 51 mnkr. Tillsammans
har garantigivarna borgensförbindelser på totalt 5 672 mnkr för AB Transitio.
Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/
regioner. Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas
till borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.

BALANSKRAV

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger
intäkterna, säger kommunallagen att det negativa resultatet ska återställas under de närmast följande tre åren.
Vid beräkning av om det finns något resultat som ska
återställas (balanskravsresultat), ska årets resultat justeras
med realisationsvinster. Justering kan även göras med
andra poster om det finns synnerliga skäl. Enligt kommunal redovisnings-lag är det obligatoriskt att sammanställa
en så kallad balanskravsutredning som definierar resultat
efter balanskravsjusteringar. Det ska även framgå om det
finns några negativa balanskravsresultat att reglera från
tidigare år.
Balansräkning är en uppställning av en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Inom redovisning
innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring.

Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för
bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie
som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har
uppkommit i patientförsäkringen. År 2015 uppgår premien till 19 890 000 kr.
3 568

3 615

			
NOT 25

AFA-försäkringarna administreras genom AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring.
AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. De försäkrar anställda inom den
privata sektorn och kommuner, landsting och regioner.
Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Eftersom sjukfrånvaron sjunkit de senaste åren, överstiger inbetalda premier
försäkringsbolagets åtaganden. Därför sker en återbetalning av inbetalda premier.

BALANSRÄKNING

Summa ansvarsförbindelser totalt

ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER			
2015-12-31

2014-12-31

Balansräkningen delas upp tillgångar samt skulder och
eget kapital (det vill säga hur tillgångarna finansierats).
De två delarna är definitionsmässigt lika stora, eftersom
eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Summan av ett företags tillgångar respektive summan av
skulder och eget kapital kallas omslutning (balansomslutning).

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Summa

			

-44

EKONOMI

EKONOMI
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-7

1

1

-43

-7

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av en organisations ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt.
KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflöde är en organisations inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar. Kassaflödesanalys visar förändringen i
likvida medel under en viss period. Kassaflödesanalysen
delas upp i olika grupper för att vissa olika betalningsströmmar:

- Löpande verksamhet - består av fordringar, kortfristiga
skulder och justeringar för avskrivningar
- Investeringsverksamhet - består av förvärv av
materiella och immateriella anläggningstillgångar
och investeringsverksamheten
- Finansieringsverksamhet - består av upptagna lån, 		
amortering av skuld etc.
Kassaflödet växer exempelvis genom att ta lån (då ökar ju
likvida medel). Kassaflödet minskar exempelvis genom
betalning av lån (då sjunker ju likvida medel). Årets kassaflöde ska stämma med ökningen/minskningen i likvida
medel som finns i balansräkningen.
LIKVIDITET

Likviditet används för att illustrera betalningsförmåga
och är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Har man möjlighet att betala sina skulder i tid
är man likvid, illikvid är det motsatta förhållandet.
LÄKEMEDEL

Läkemedel kan i stort sett delas in i två huvudgrupper:
läkemedel inom förmånen (allmänläkemedel, klinikläkemedel och specialläkemedel) och rekvisitionsläkemedel. Läkemedel inom förmånen är förskrivna på recept.
Rekvisitionsläkemedel avser läkemedel som beställs till
sjukhusavdelning, mottagning eller annan vårdinrättning.
Allmänläkemedel avser främst läkemedel som används
vid receptförskrivning i primärvård. Klinik-läkemedel
avser främst läkemedel som förskrivs av klinikläkare samt
läkemedel där klinikläkare initierar och har ett specialitetsansvar för läkemedelsbehandlingen. Specialläkemedel
har en mycket ojämn förskrivning och är enskilt mycket
dyra preparat (så kallade särläkemedel samt läkemedel för
blödarsjuka).
REALISATIONSVINST

Realisationsvinst (reavinst) är en redovisningsterm och
utgör skillnaden mellan erlagt anskaffningspris och
erhållet försäljningspris för fast egendom (fastighet eller
bostadsrätt) eller lösöre (inventarier). Reavinst kan uppstå
även vid försäljning av värdepapper Reavinster som uppstår vid försäljning av fastigheter bokförs som en verksamhetsintäkt och påverkar nettokostnaden. Eftersom
försäljning av fastigheter inte hör till landstingets ordinarie verksamhet, betraktas dessa reavinster som jämförelsestörande poster när det är frågan om större belopp. Vid
jämförelse av nettokostnaden över tid, justeras reavinster
som engångsposter för att få en mer rättvisande bild av
kostnaden för landstingets ordinarie verksamhet.
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RESULTATRÄKNING

En resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i bokföringen. Resultaträkningen visar en verksamhets intäkter (inkomster) och kostnader (utgifter) och
ger som saldo periodens resultat. Resultatet är plus när
intäkterna överstiger kostnaderna och minus när kostnaderna överstiger intäkterna. I resultaträkningen redovisas
samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret
(kalenderår). Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen (se ovan) utgör delar av årsredovisningen
och måste presenteras efter en viss uppställningsform för
överskådlighetens skull.
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
AV INVESTERINGAR

Den årliga kostnaden för en investering är avskrivning,
vilket innebär att utgiften för investeringen delas upp på
flera år. Det årliga utrymmet för att investeringarna ska
vara självfinansierade, det vill säga att Region Kronoberg
inte ska behöva låna. Självfinansieringsgraden räknas
fram genom att sätta årets resultat tillsammans med nivån
på avskrivningarna i relation till årets investeringar. En
självfinansieringsgrad på minst 100 % betyder att årets
investeringar är finansierade med egna medel.
SOLIDITET

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital,
det vill säga hur ”förmöget” företaget/organisationen är.
De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital
finansieras med lån. Soliditet räknar man ut genom att
dividera det egna kapitalet med summan av tillgångarna.
Det egna kapitalets storlek i förhållande till organisationens övriga skulder beskriver organisationens långsiktiga
betalningsförmåga.
ÖVERLIKVIDITETSFÖRVALTNING

Landstinget har under ett antal år haft en mycket god
likviditet. Under 2012 gjordes bedömningen att detta
skulle bestå under flera år framåt. Utifrån detta särskilds
delar av likviditeten och förvaltas på medellång sikt, en
så kallad överlikviditetsförvaltning. Syftet är att skapa
förutsättningar att uppnå högre förväntad avkastning på
den del av likviditeten som inte behövs för att säkerställa
den kortsiktiga betalningsberedskapen.

EKONOMI

EKONOMI
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BILAGOR EKONOMI
RESULTAT PER NÄMND

HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
RESULTATRÄKNING EXKL
PROJ

(mnkr)

MÅNAD
- DEC
UTFALL

BUDGET

DIFF

ACKUMULERAT
2015
JAN-DEC

BUDGET

DIFF

2014
JAN-DEC

ÖVERENS.
VP

Intäkter
Patientavgifter

12,7

13,3

-0,6

165,7

170,7

-5,0

69,9

0,0

Såld vård inkl tandvård

52,3

49,2

3,1

584,1

583,9

0,1

567,3

-8,9

Landstingsersättning

283,4

283,4

0,0

3 405,4

3 405,4

0,0

3 229,4

0,0

Övriga intäkter

120,8

92,6

28,2

1 194,0

1 093,1

100,9

1 097,2

8,4

Summa intäkter

469,2

438,5

30,8

5 349,2

5 253,2

96,0

4 963,8

-0,5

Kostnader
Personalkostnader

-225,7

-226,4

0,6

-2 700,3

-2 695,5

-4,8

-2 570,7

-19,2

Köpt vård

-65,4

-44,0

-21,3

-594,8

-527,8

-67,0

-522,9

-2,0

Hyrpersonal

-11,0

-0,7

-10,3

-113,8

-8,1

-105,7

-69,4

-32,6

Läkemedel

-51,5

-45,6

-5,9

-569,0

-546,7

-22,3

-478,1

4,0

Medicinsk service

-27,5

-23,2

-4,3

-289,4

-277,8

-11,6

-273,9

-

Medicinkt och övrigt material

-27,6

-20,8

-6,8

-276,2

-249,9

-26,3

-265,9

-

Övriga kostnader

-79,4

-71,4

-8,0

-901,9

-867,8

-34,1

-781,5

-18,5

-7,0

-6,7

-0,3

-83,4

-80,2

-3,1

-75,4

0,0

-495,1

-438,7

-56,5

-5 528,8

-5 253,9

-274,9

-5 037,8

-68,3

1,7

0,0

1,7

24,8

-0,2

25,1

1,8

-1,4

-24,2

-0,2

-24,0

-154,7

-1,0

-153,7

-72,2

-70,2

0,1

0,1

0,0

1,8

1,2

0,6

0,0

Avskrivningar och internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

-0,1

0,0

-0,1

-2,5

-0,2

-2,2

-0,3

-24,2

-0,2

-24,1

-155,3

0,0

-155,3

-72,4

-70,2

18:24 ÅSNEN

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
Åsnen är skog, vatten, hagar och ängar. Ett småländskt paradis med natur och kultur i en spännande blandning som Region Kronobergs bolag Destination Småland AB har som mål att utveckla till södra Smålands
nästa exportmogna destination. Kronoberg gör en tydlig satsning på besöksnäringen i länet – en näring som
är på frammarsch. Det visar sig inte minst i antalet gästnätter. Under 2015 tillbringades 895 297 gästnätter
i Kronobergs län, vilket är en ökning med fyra procent från föregående år.
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CENTRUM/MOTSV

(mnkr)

RESULTAT
2015

Primärvårds- och rehabcentrum

ÖVERENSKOMMELSE

DIFFERENS
MOT ÖK

RESULTATRÄKNING EXKL PROJ

RESULTAT
2 014,0

0,0

2 465,6

1 731,7

Vuxenpsykiatri

-24 045,2

-13 000,0

-11 045,2

-16 393,9

Rättspsykiatri

-2 824,2

0,0

-2 824,2

5 517,7

Tandvårdscentrum

32,4

0,0

32,4

6 434,3

Kirurgicentrum *)

-48 205,2

-27 000,0

-21 205,2

-24 972,7

Medicincentrum

-43 228,1

-14 000,0

-29 228,1

-14 883,1

Barn- och kvinnocentrum

-35 151,4

-5 000,0

-30 151,4

-14 014,8

Medicinskt servicecentrum

-8 342,7

-11 000,0

2 657,3

-15 680,8

482,6

0,0

482,6

-718,3

-158 816,0

-70 000,0

-88 816,0

-72 980,0

-21 769,1

-21 769,1

-5 089,7

115,2

115,2

3 795,5

-21 653,9

-1 294,2

25 066,2

-1 962,2

3 412,3

-3 256,4

Akutcentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt

-21 653,9

Projekt

0,0

25 066,2

Summa HS gemensamt inkl projekt

3 412,3

Summa HS totalt

0,0

-155 403,7

-70 000,0

-85 403,7

-76 236,4

*) KICs överenskommelse inkluderar hudversamheten. Överenskommelse/prognos för KICs ”Vårdval hud” är -5 mnkr.
		

Landstingsersättning
Övriga intäkter
Summa intäkter

MÅNAD -DEC

Trafikkostnader m.m.
Avskrivningar och internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens nettokostnader

Länstrafikens Kansli

-22,3

-24,5

2,2

LTR Teknik och omkostnader

-17,9

-23,3

5,4

1,0

-7,1

1,1

LTR Marknadsföring
LTR Utredningsuppdrag

-0,4

-1,0

0,6

-108,6

-106,7

-1,9

-61,7

-59,9

-1,8

-1,0

-1,8

0,8

KTR Krösatåg Nord

-14,7

-15,6

1,0

KTR Krösatåg Syd

-30,7

-27,6

-3,1

KTR Öresundståg

-3,6

-18,3

14,7

KTR Kust till kust-banan

-1,0

-1,0

0,0

KTR Pågatåg

-1,5

-1,6

0,1

KTR Regiontrafik
KTR Växjö stadstrafik
KTR Älmhult stadstrafik

Vidarefakt tågtrafik

0,0

0,0

0,0

Anropsstyrd trafik

-2,2

-2,5

0,3

Serviceresor

0,0

0,0

0,0

Sjukreseadministration

0,0

0,0

0,0

Färdtjänsteavdelning

0,0

0,0

0,0

Abonnerad skolskjuts

0,0

0,0

0,0

27,7

290,9

19,3

UTFALL

BUDGET

TRAFIKSLAG

ACKUMULRAT 2015
DIFF

JAN-DEC

BUDGET

(mnkr)

Älmhults stadstrafik

46,8

39,0

7,8

484,9

439,7

45,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,1

25,1

0,0

290,9

290,9

0,0

3,4

1,6

1,9

16,9

18,6

-1,7

75,3

65,6

9,6

792,7

749,3

43,4

-4,0

-3,2

-0,8

-36,2

-38,6

2,4

-72,1

-3,1

-68,9

-733,3

-704,2

-29,1

0,0

-59,2

59,1

-2,4

-4,9

2,5

-76,1

-65,5

-10,6

-771,9

-747,7

-24,3

0,0
-0,9

0,0
0,1

0,0
-1,0

0,0
20,8

0,0
1,6

INTÄKTER KR
JAN-DEC 2015

Öresundståg

DIFF

Kostnader
Personalkostnader

0,0
19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

-0,1

-0,1

0,0

-1,6

-1,6

0,1

Resultat

-1,0

0,0

-1,0

19,3

0,0

19,3

KOSTNADER KR
JAN-DEC 2015

110,7

-0,8

-36,2

-38,6

2,4

114,3

96,80%

102,00%

85,70%

0,4

59,40%

38,80%

26,80%

192,2

43,50%

46,00%

45,20%

Växjö stadstrafik

39,9

101,5

39,30%

37,90%

42,20%

Krösatåg Nord

10,4

25,0

41,40%

31,60%

38,00%

Pågatåg

0,5

2,0

25,90%

26,60%

30,00%

Krösatåg Syd

9,6

40,3

23,80%

26,90%

35,00%

256,0

477,8

53,60%

55,30%

53,60%

Summa

REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND
RESULTATRÄKNING EXKL PROJ

MÅNAD -DECEMBER

(mnkr)

UTFALL

BUDGET

ACKUMULERAT 2015

DIFFERENS

UTFALL ACK

BUDGET ACK

DIFFERENS

Verksamhetsstöd

-2,4

-2,4

0,0

-10,4

-11,3

0,8

Projektkontor ekonomiskt stöd

-4,9

-4,0

-0,9

-1,5

-15,8

0,7

Kunskap och lärande

-2,2

-1,3

-0,9

-6,6

-5,8

-0,8

Folkhälsa och social utveckling

-2,1

-2,1

0,0

-7,3

-8,3

1,0

Hållbar tillväxt

-1,7

-2,2

0,5

-5,7

-7,4

1,7

-13,3

-12,0

-1,3

-45,2

-48,6

3,4

KULTURNÄMND
KULTURNÄMNDEN DECEMBER 2015
RESULTATRÄKNING EXKL PROJ

MÅNAD -DECEMBER
UTFALL

-3,2

JÄMFÖRELSE %
BUDGET 2015

1,4

Varav:
-4,0

JÄMFÖRELSE %
BOKSLUT 2014

83,5

(mnkr)
Bemanningskostnader

%
JAN-DEC 2015

Regiontrafik buss

Totalsumma
Finansiella intäkter

DIFFERENS

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD LINJETRAFIK

Intäkter
Trafikintäkter m.m.

BUDGET ACK

		

HELA TRAFIKNÄMNDENS
VERKSAMHET
RESULTATRÄKNING EXKL PROJ

UTFALL ACK

Totalsumma

TRAFIKNÄMNDEN
RESULTATUPPFÖLJNING (MNKR)

(mnkr)

ACKUMULERAT 2015

(mnkr)

2 465,6

EKONOMI

EKONOMI
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UTFALL ACK

BUDGET ACK

-0,2

-0,1

-0,1

-2,00

-2,00

0

Kulturverksamhet

-4,30

-4,00

-0,3

-47,50

-48,00

0,5

Totalsumma

-4,40

-4,10

-0,3

-49,50

-50,00

0,5

Kulturstab

BUDGET

ACKUMULERAT 2015

DIFFERENS

DIFFERENS
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EKONOMI

EKONOMI

88

TANDVÅRDENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSGREN EFTER FÖRDELNING,
ÅRETS OCH ACK. RESULTAT, TKR INKL INTERNA POSTER 1)
KU/KS/
MV 2)

SUMMA
INTÄKTER

Allmäntandvårdsersättning 3-19
år

KU

39 345

Befolkningsansvar

KS

Specialisttandvård

SUMMA
KOSTNADER

RESULTAT
2015

RESULTAT
2014

42 300

-2 956

-4 025

6 759

4 086

2 674

3 963

KS

23 741

29 147

-5 406

-2 591

Allmäntandvård vuxna

KU

91 766

88 281

3 485

5 358

Befolkningsansvar

KS

940

0

940

977

Specialisttandvård

KS

25 119

25 754

-635

16

VERKSAMHETSGRENAR

KOMMENTAR
RESULTATHANTERING, SUBVENTIONER MM

ACKUMULERAT
RESULTAT
FR O M 2012

Folktandvården

Uppsökande tandvård, nödvändig
tandvård till vissa äldre och funktionshindrade , tandvård som
ett led i kortvarig sjukdomsbehandling och tandvård vid
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

KU

18 388

19 877

-1 489

-1 307

79 735

76 235

3 500

3 673

341 040

337 507

3 532

10 301

34 967

Barn- och ungdomstandvård
Summa huvudmannaskap

Resultat

Vuxentandvård

Uppsökande tandvård, nödvändig tandvård till vissa äldre och
funktionshindrade och tandvård
som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling)

KU

15 604

13 922

1 682

1 835

KS

525

459

66

360

ST-utbildning

KS

1 245

1 724

-479

512

Introduktion av nyutexaminerade

KS

4 000

4 092

-92

-896

Nyrekrytering

KS

1 300

1 205

95

245

Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet

KS

14 605

14 286

319

1 266

KS
KU

Summa Folktandvård

20 247
16 110

261 305

19 682
16 334

261 272

565

KS, MV

3 116

8 382

19 247

Resultat/summa konkurrensutsatt

KU

417

1 919

15 720

-224

32

MV

5 930

673

5 257

TABELLER FÖRVALTNING AV
FINANSIELLA MEDEL

LIKVIDITETSFÖRVALTNINGENS AVKASTNING
(INKL ÖVERLIKVIDITETSFÖRVALTNINGEN),
MILJONER KRONOR
(Belopp i mnkr)

-569
177

6 628

Huvudmannaskap
Huvudman - ex.vis beställarenhet

Resultat/summa konkurrensskyddad

2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet

Forskning

Övriga mindre projekt och
uppdrag

16 308

1) År 2012 var första året Region Kronoberg redovisade tandvårdsverksamheten på denna detaljerade nivån. År 2015 är första
året den ingår som en bilaga till årsredovisningen.							
Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 2012 var första året som samtliga landsting/regioner skulle använda modellen.

Särskilda uppdrag

Övriga mindre projekt och
uppdrag

Enheten har inget eget
kapital

5 167

Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19
år

KU

47 321

47 402

-81

-119

Befolkningsansvar

KS

7 610

7 630

-20

1

Specialisttandvård

KS

486

653

-167

-69

Vuxentandvård
Specialistvård

KS

0

0

Befolkningsansvar

KS

0

0

Enheten har inget eget
kapital

18 659

2015

PENSIONSFÖRVALTNINGENS AVKASTNING,
MILJONER KRONOR

2014

(Belopp i mnkr)

2015

2014

Ränteintäkter

1

5

Ränteintäkter

Valutavinst

0

0

Valutavinst

7

8

Realisationsvinst

1

5

Realisationsvinst

21

16

Summa intäkter

2

10

Summa intäkter

30

26

Avgift bank

3

1

Avgift bank

4

5

Valutaförlust

0

0

Realisationsförlust

0

0

4

5

26

21

Realisationsförlust

0

0

Summa kostnader

Summa kostnader

3

1

Avkastning totalt

Avkastning totalt

-1

9

Likviditetsförvaltningens avkastning består av både realiserad och orealiserad
avkastning. Likviditetsförvaltningens realiserade avkastning (ränteintäkter på
placeringar/inlån, valutavinster/-förluster, bankavgifter och realisationsvinster/
realisationsförluster) under 2015 uppgick till -1 miljoner kronor. Det är 10
miljoner kronor sämre än föregående år. Försämringen beror främst på det
låga ränteläget samt att inga stora realiserade vinster har gjorts. De ökade
kostnaderna beror på att regionförbundets bankkostnader sedan 2015 ingår i
redovisningen.

2

2

Pensionsförvaltningens avkastning består av både realiserad och orealiserad
avkastning. Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor
och realisationsvinster/realisationsförluster) under 2015 uppgick till 26 miljoner
kronor. Det är 5 miljoner kronor bättre än föregående år. Förbättringen beror
på högre realisationsvinster i samband med omplaceringar.
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EKONOMI

EKONOMI
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PRODUKTIONSSTATISTIK
OMRÅDE.

2015

2014

15 JMF
14

2013

15 JMF
13

15 JMF
14

15 JMF
13

Primärvård och rehabilitering
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan vårdgivare

18 876

-2 258

-2 590

-12 %

-14 %

1 478

1 336

79

221

5%

17 %

-3 440

-8 555

-2 %

-5 %

Medelvårdtid

10,5

12,6

14,1

-2,1

-3,7

-17 %

-26 %

18 111

18 092

18 089

19

22

0%

0%

Beläggning i %

86,0

89,0

87,0

-3,0

-1,0

-3 %

-1 %

219 516

214 349

212 455

5 167

7 061

2%

3%

Disponibla vårdplatser
Läkarbesök

97 910

2 022

-271

2%

0%

Lasarettsrehab besök annan vårdgivare

24 933

26 763

27 083

-1 830

-2 150

-7 %

-8 %

Rehabiliteringskliniken, totalt antal
besök

6 496

5 936

6 145

560

351

9%

6%

Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar.

4 039

3 878

4 424

161

-385

4%

-9 %

12 764

12 888

12 618

-124

146

-1 %

1%

Ambulansverksamhet

- varav akuta
Besök annan vårdgivare

21 097

20 515

20 751

582

346

3%

2%

119 518

119 058

124 906

460

-5 388

0%

-4 %

- varav akut/oplanerat

104 008

100 555

104 503

3 453

-495

3%

0%

- varav planerat

15 510

18 503

20 403

-2 993

-4 893

-16 %

-24 %

Vårdtillfällen

26 154

25 819

26 433

335

-279

1%

-1 %

- varav akut/oplanerat

22 165

21 581

22 167

584

-2

3%

0%

3 989

4 238

4 266

-249

-277

-6 %

-6 %

Medelvårdtid

4,6

4,6

4,7

0,0

-0,2

-1 %

-3 %

- varav akut/oplanerat

4,7

4,7

4,7

0,0

0,0

1%

0%

Vårddagar, netto exkl. permissioner
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Antal frisktandvårdsavtal
Antal behandlade patienter

0%

0%

2%

2%

2 893

2 446

2 247

447

646

18 %

29 %

41 230

44 362

40 871

-3 132

359

-7 %

1%

42 826

42 382

42 918

444

-92

1%

0%

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0%

0%

117

116

116

1

1

1%

1%

12 301

10 985

9 807

1 316

2 494

12 %

25 %

68

66

64

2

4

3%

6%

64 967

63 136

1 750

3 581

3%

6%

102 937

5 404

8 751

5%

9%

163 995

163 376

163 277

619

718

0%

0%

Röntgen CLV

73 165

73 065

72 791

100

374

0%

1%

Röntgen LLL

31 329

30 647

30 233

682

1 096

2%

4%

Mammografier

41 443

42 032

42 819

-589

-1 376

-1 %

-3 %

Kliniska fysiologiska analyser

16 380

15 490

15 330

890

1 050

6%

7%

3 400 047

3 225 732

3 216 623

174 315

183 424

5%

6%

37 761

36 019

37 712

1 742

49

5%

0%

271 883

256 262

241 185

15 621

30 698

6%

13 %

28 180

27 143

28 036

1 037

144

4%

1%

Medicinsk Service
Röntgen undersökningar

4,4

4,8

-0,5

-0,9

-11 %

-19 %

4940

5041

-127

-228

-3 %

-5 %

Förlossningar

2061

2075

2045

-14

16

-1 %

1%

Transfusionsmedicin (serologiska
analyser)

varav barn födda

2086

2120

2073

-34

13

-2 %

1%

Mikrobiologiska analyser
Patologiska och Cytologiska analyser/
remisser

88,6

86,7

88,5

1,9

0,1

2%

0%

378,1

381,5

389,3

-3,4

-11,2

-1 %

-3 %

164 719

162 830

159 871

1 889

4 848

1%

3%

- varav akutmottagningarna

49 537

47 708

46 892

1 829

2 645

4%

6%

- varav akut/oplanerade besök

10 032

10 193

10 611

-161

-579

-2 %

-5 %

- varav planerade återbesök

72 396

73 628

71 851

-1 232

545

-2 %

1%

- varv planerade nybesök

32 739

31 278

30 334

1 461

2 405

5%

8%

155 246

153 970

150 368

1276

4878

1%

3%

54 206

49 241

49 347

4965

4859

10 %

10 %

Somatisk öppenvård

Besök i dagsjukvård

0,0
221

106 284

3,9

Sjukv. behandling/besök annan
vårdgivare

0,0
212

66 717

4813

Läkarbesök

52,0
10 018

111 688

Total patienttid, timmar

Operationer i SV

Disponibla vårdplatser

52,0
10 027

Rättspsykiatri

Patienttid/totalt arbetad tid i %

Vårddagar (vårdtid i dgr)

Beläggning i %

52,0
10 239

Tandvård

Somatisk slutenvård

- varav planerat

18 544

1 557

186 565

95 617

- varav planerat

16 286

Vårdtillfällen
181 450

97 639

Ambulansuppdrag totalt.

Vårddagar (vårdtid i dagar)

178 010

Sjukvårdsrådgivningen besvarade
samtal

Habilitering, totalt antal besök

Vuxenpsykiatri

Kliniska kemiska analyser

18:24 CENTRALL ASARETTET VÄXJÖ

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
Operation pågår. Under 2015 utfördes 17 979
operationer i Region Kronoberg.
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MILJÖREDOVISNING 2015
Miljöprogrammet31 är antaget av landstingsfullmäktige 2014-03-01, men ska revideras under 2016 så att
det gäller för samtliga delar av Region Kronobergs verksamhet.

I Region Kronobergs verksamheter sker många personoch varutransporter. Under året genomfördes en kartläggning och analys av regionens interna transporter med
syfte att effektivisera dessa. Projektet resulterade i ruttoptimering, minskning av vissa beställningstransporter till
förmån för fasta turer, samkörning av varor och jämnare
användning av bilarna.

Region Kronobergs verksamhet är omfattande och medför stor miljöpåverkan genom sina många transporter och stora användning av förbrukningsmaterial, läkemedel, livsmedel, energi, kemikalier och lustgas.
Miljöprogrammet beskriver hur regionen internt ska arbeta för att vara klimateffektiv, resurseffektiv och
hälsofrämjande. Miljöarbetet fokuserar på de områden där verksamhetens miljöpåverkan är störst och
ska bidra till att uppnå nationella och regionala miljömål. Miljöredovisningen är en uppföljning av hur
arbetet går mot målen i miljöprogrammet.
ENERGI
UTGÅNGSVÄRDE
2013

MILJÖMÅL 2018

ÅRSVÄRDE 2015

MINSKNING
2013-2015

•

är elförbrukningen 83 kWh/m2 bruksarea32

92,3 kWh/m2

88,7 kWh/ m2

-4.0 %

•

är värmeförbrukningen 89 kWh/m2 bruksarea (Normalårs korrigerat)33

99,0 kWh/m2

93,0 kWh/ m2

-6,1 %

•

är vattenförbrukningen 0,5 m3/m2 bruksarea

0,548 m3/m2

0,540 m3/m2

-1,6 %

34

MILJÖMÅL 2018

UTFALL 2015

• ska 100 % av elen vara miljömärkt med Bra Miljöval eller liknande

Målet är uppnått. Kravet har ställts vid upphandling av elleverantör.

• ska 95 % av värmen vara förnybarbruksarea (Normalårs korrigerat)

Cirka 93 % av värmen är förnybar.

Region Kronoberg använder stora mängder energi i
form av el, värme och kyla till exempelvis uppvärmning
och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk
utrustning. Energianvändningen har stor klimat- och
miljöpåverkan och ett aktivt arbete pågår för att minska
energianvändningen.
Förbrukningen av el och värme fortsätter att minska och
en största anledningen är de energiåtgärder som tidigare
utförts och som nu börjat ger utdelning. Några av de
effektiviseringsåtgärder som har genomförts under 2015
är installation av variabelt luftflöde på flera ventilationsaggregat på Centrallasarettet i Växjö (CLV) och på Ljungby lasarett, en stor kylmaskin har ersatts med fjärrkyla på

CLV och flera belysningsanläggningar har anpassats och
fått närvarostyrning. I slutet av året installerades 252 m2
solceller på taket till hus 7K på Ljungby lasarett. Solcellerna beräknas ge en energiproduktion på 36 000 kWh/år.
Även förbrukningen av fjärrkyla minskar och under 2015
har den kylindexkorrigerade fjärrkylan minskat med 4
% jämfört med 2013. Däremot har inte förbrukningen
av vatten minskat i beräknad takt för att nå målet om
8 % lägre förbrukning till 2018 och det är troligt att
målet inte kommer att uppnås. Att vattenförbrukningen
inte minskar i förväntad takt beror på ökad verksamhet,
bland annat har användningen av vatten gått upp på flera
vårdcentraler.

TRANSPORTER
MILJÖMÅL 2018

BUDGET 2015

•

ska regionens interna transporter vara kartlagda samt miljö- och
kostnadsoptimerade

Under året utfördes ett projekt med kartläggning och analys av de
interna schemalagda transporterna

•

ska regionen leasa minst 3 elbilar

Regionen leasar en elbil.

•

ska 75 % av resorna med fordon från bilpoolen ske med förnyelsebart bränsle

Av antalet körda kilometer var
50 % med förnyelsebart bränsle.

•

har antalet km med personbil i tjänsten minskat med 10 % jämfört med 2013

Användning av personbil i tjänsten minskade med 7 % jämfört med
år 2013.

Miljöprogrammets mål är skrivna och beslutade med 2013 som jämförelseår.

31

Målet innebär att elförbrukningen år 2018 är 10 % lägre än 2013.

32

Målet innebär att värmeförbrukningen år 2018 är 10 % lägre än 2013 (normalårs korrigerat).

33

Målet innebär att vattenförbrukningen år 2018 är 8 % lägre än 2013.

34

Region Kronoberg leasar gasbilar, etanolbilar och mindre
dieselbilar. Det finns en målsättning att 75 % av resorna
med bilpoolsbilar ska ske med förnybart bränsle 2018.
Antalet körda kilometer med förnybart bränsle minskade
med 3 % jämfört med 2014, vilket beror på att bilarna
inte tankas med förnybart drivmedel i tillräcklig omfatt-

ning. Under 2016 kommer det att genomföras informationsinsatser för att förnybart bränsle ska tankas i högre
utsträckning.
Bilpools- och hyrbilar kördes under året 1 518 810 km.
Privat bil i tjänsten användes 957 655 km. Det är en total
minskning av personbilsanvändning i tjänsten med 7 %
jämfört med 2013. Tekniken för att genomföra resfria
möten/distansmöten finns i Region Kronoberg men används inte i den utsträckning som är möjlig. Under 2015
genomförde därför Regionservice ett projekt med syfte
att fler verksamheter ska minska resandet i samband med
möten. Under året genomfördes 2304 video- och Lync/
Skypekonferenser.

PRODUKTER OCH AVFALL
MILJÖMÅL 2014-2018

UTFALL 2015

•

ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras
och prioriterade utfasningsämnen ska undvikas så långt som möjligt

Vid nybyggnationer som t.ex. tandvården i Teleborg dokumenteras
byggnadsvaror i Byggvarubedömningen

•

ska regionens nybyggnationer som rör kärnverksamheten
miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad

Under hösten påbörjades arbetet för att certifiera tandvården på
Teleborg enligt Miljöbyggnad, nivå guld

•

ska genomgripande ombyggnationer som omfattar
installationstekniska system uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad

Ej utfört under året

ÅR 2018

UTFALL 2015

•

har andelen materialåtervunnet avfall ökat till minst 33 % av den
totala avfallsmängden

År 2015 källsorterades 29 % av avfallet ut

•

är minst 25 % av bomullen i regionens textilier producerade enligt
ekologiska kriterier

Regionen har ekologisk bomull i babykläder vilket utgör cirka 2 %
av det totala sortimentet

•

vid tecknande av nytt avtal med textilleverantör ska 25 % av textilerna, under avtalsperioden, vara producerade av alternativa material
med mindre miljöbelastning än konventionell bomull

Textilleverantör upphandlades inte under året. Gällande avtal finns

Regionens verksamheter kräver mycket lokalyta. Nya
lokaler uppförs och äldre renoveras och byggs ut. Det är
viktigt att miljöhänsyn tas tidigt i byggprojekten. Under
året togs miljöriktlinjer fram och inarbetades i PTS (Program för teknisk standard som gäller för byggnationer).
Syftet med miljöriktlinjer vid byggprojekt är uppnå en
god inomhusmiljö utan miljö- och hälsoskadliga ämnen
samt att minska energianvändningen. Under hösten
har arbete pågått för att den nybyggda tandvården på
Teleborg ska certifieras enligt Miljöbyggnad guld, vilken
är den högsta certifieringsnivån. Miljöbyggnad är en kvalitetssäkring för att säkra låg energianvändning, en god
inomhusmiljö samt att miljö- och hälsovänliga byggvaror
används.

I Region Kronoberg används stora volymer varor och förbrukningsmaterial. Regionen arbetar för att hushålla med
resurser, källsortera avfall och omhänderta farligt avfall
på ett säkert sätt. Under året sorterades 29 % av avfallet
ut. Vid beräkningen av andel utsorterat avfall inkluderas
matavfall från produktionskök, restauranger och avdelningskök. I den nationella jämförelsen av miljöarbetet i
regioner och landsting blir siffran för Kronoberg betydligt
lägre eftersom matavfall inte räknas med i den statistiken.

EKONOMI

EKONOMI
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LIVSMEDEL
MILJÖMÅL 2018

UTFALL 2015

•

är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala
livsmedelskostnaden

Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 49 % av den totala
livsmedelskostnaden

•

är Kost och restauranger fortsatt KRAV35-certifierade

Kost- och restauranger har fortsatt vara KRAV35-certifierade

•

fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ

Under året har Kost och restauranger dagligen erbjudit ett
vegetariskt alternativ.

Att regionen köper ekologiska livsmedel bidrar till minskad spridning av kemiska bekämpningsmedel till yt- och
grundvatten och främjar den biologiska mångfalden.
Region Kronoberg har den högsta andelen ekologiska
livsmedel i jämförelse med övriga landsting och regioner.
Genom en tidig övergång till mat lagad från grunden
istället för användning av halvfabrikat har Kost och

restauranger arbetat effektivt med att öka andelen ekologiska ingredienser. Idag är över 140 livsmedel ekologiska.
Genom att köpa ekologiska livsmedel bidrar Region
Kronoberg även till att nå det regionala miljömålet36 om
att andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra
75 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel 2020.
Under året har miljöenheten tillsammans med verksam-

Det långsiktiga nationella målet är att förskrivningen av
antibiotika inte ska överstiga 250 recept/1000 invånare

KEMIKALIER
MILJÖMÅL 2014-2018

•

används en framtagen rutin för upphandling av kemiska produkter
och varor

Att läkemedel har stor miljöpåverkan är något som de
senaste åren har uppmärksammats, framförallt att antibiotika kan ge resistenta bakterier och hormonpreparat
– vilket kan orsaka hormonella störningar hos både djur
och människor. Region Kronoberg arbetar med rationell
antibiotikabehandling, skriver ut recept på fysisk aktivitet
som kan bidra till minskning av viss läkemedelsförskrivning och arbetar för att minska miljöbelastningen från
läkemedel utan att påverka patientnyttan. Under året
kasserades 4857 kg läkemedel, vilket är en ökning med
272 kg jämfört med 2014. Under 2015 skrevs 1430
recept på fysisk aktivitet, en minskning med 211 recept i
jämförelse med 2014. Primärvården står för majoriteten av
utskrivna recept.

UTFALL 2015

En rutin för upphandling och inköp av kemiska produkter och varor
har tagits fram i samarbete med andra landsting och regioner

•

har 25 % av produkter som har ingående ämnen på landstingets
utfasningslista ersatts med mindre miljöbelastande alternativ jämfört
med 201

heterna arbetat med att minska användningen av särskilt
farliga kemikalier. Fokus har varit på att byta utfasningsämnen37 och riskminskningsämnen38 till miljö- och hälsomässigt bättre alternativ, där så är möjligt. Framförallt har
arbetet inriktats på att hitta ersättningar till produkter
som vid exponering ökar risken för cancer eller påverkar
förmågan att fortplanta sig, så kallade CMR-produkter

UTFALL 2015

(cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande). Under 2015 har fyra CMR-produkter inom
laboratorier och vård ersatts med mindre hälsoskadliga
produkter. Övriga produkter som fasats ut under 2015 är
övervägande driftsprodukter, vilket är ett resultat av att
fastighetsdriften och folkhögskolan har rensat ut onödiga
kemikalier.
ANTAL ÅR 2013

Totalt antal produkter med utfasnings- och riskminskningsämnen
Varav produkter med utfasningsämnen

•

Jämfört med 2013 har totalt 46 produkter ersatts vilket motsvarar 24
%. Under 2015 har 12 produkter tagits bort eller ersatts

ANTAL ÅR 2014

161

149

86

72

57

LÄKEMEDEL
UTFALL 2015

•

minskar kassationen av läkemedel

År 2015 kasserades 4857 kg läkemedel i landstinget.

•

tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade
läkemedel

Miljöaspekter beaktas vid den årliga revideringen av rekommenderade läkemedel.

ÅR 2018

utbildas landstingets anställda i miljö genom en webbaserad utbildning

UTFALL 2014

Arbetet med framtagande av webbaserade miljöutbildning påbörjades under året.

Under 2015 har det pågått arbete med att ta fram en grundläggande, webbaserad miljöutbildning samt en
fördjupning om läkemedel och miljö avsedd för förskrivare. Miljöutbildningen ska kopplas till regionens
kompetensregister. Utbildningarna beräknas vara färdiga för användning under första kvartalet 2016.
UPPHANDLING
MILJÖMÅL 2014-2018

UTFALL 2015

•

ska all personal inom inköp och upphandling genomgå utbildning i
miljöanpassad upphandling

Utbildning i miljöanpassad upphandling har delvis genomförts
under året.

•

görs upphandlingar med hjälp av framtagna riktlinjer för
miljöanpassad upphandling

Riktlinjer för miljöanpassad upphandling är framtagna under året.

ANTAL ÅR 2015
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MILJÖMÅL 2014-2018

Lustgas används framför allt vid förlossningar och ger
ofta god smärtlindring. Men lustgas har även en negativ
inverkan på klimatet. Därför pågår ett regionalt arbete
med att minska onödigt utsläpp och läckage, bland annat
har det genomförts läcksökning i ledningar och service av
gasuttag.

UTBILDNING
MILJÖMÅL 2014-2018

ÅR 2018

och år. I Kronoberg uppgick antibiotikaförskrivningen
till 312 recept/1000 invånare. Strama Kronoberg (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och
minskad antibiotikaresistens) arbetar systematiskt och på
bred front, bland annat genom uppsökande verksamhet i
primärvården, kvartalsvisa utskick med förskrivningssiffror på vårdcentralsnivå, seminarier för utbildningsläkare
och information till allmänheten om när antibiotika kan
hjälpa.

Under året har riktlinjer för miljöanpassad upphandling
tagits fram. Riktlinjerna ska förenkla arbetet med miljökrav i upphandlingar, utse ansvarsområden samt identifiera
upphandlingar med stor miljöpåverkan. Region Kronoberg ställer även krav på leverantörer i upphandlingar

enligt den nationella uppförandekoden39 för etiskt och
socialt ansvarstagande. Under året har miljökrav och krav
enligt den nationella uppförandekoden ställts vid ett
flertal upphandlingar.

UTFALL 2015

•

har antalet recept på fysisk aktivitet, FAR, ökat till minst 2400 per år

År 2015 var antalet recept på fysisk aktivitet 1430 st.

•

är förskrivningen av antibiotika högst 250 recept/1000 invånare per
år

Förskrivningen under året var 312 recept/1000 invånare.

•

har det årliga utsläppet av lustgas minskat med
80 % jämfört med år 2013

År 2015 var förbrukningen av lustgas 3428 kg.

KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel.

35

Regionala miljömålet (beslutat av Länsstyrelsen i Kronoberg 2013-01-08) för Giftfri miljö, som samtliga offentliga aktörer i regionen förväntas arbeta mot;
4 Ekologisk konsumtion i offentliga sektorn ”Andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra 75 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel år 2020”.
36

Ämnen som har följande egenskaper: CMR (cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande), PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket
persistenta och mycket bioackumulerande), särskilt farliga metaller (bl.a. kvicksilver, kadmium och bly), hormonstörande och ozonnedbrytande ämnen.

37

Ämnen som har mycket hög akut eller kronisk giftighet, mutagena kategori 2, allergiframkallande, miljöfarliga med långtidseffekter eller potentiellt PBT/vPvB

38

Innebär att leverantörerna ska garantera att krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Kraven har
en direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer att arbeta under sunda förhållanden

39
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23:59 ALVESTA

ETT DYGN I REGION KRONOBERG
Resenärer på väg. På väg till jobbet, hem, till vänner eller familj, till träning eller
kanske på semester. Under 2015 gjordes 2,7 miljoner resor med tåg i länet,
en ökning med 6 procent jämfört med 2014.
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BARNBOKSLUT 2015

NATIONELL JÄMFÖRELSE AV
MILJÖARBETET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i samarbete med landsting och regioner tagit fram sex miljöindikatorer/nyckeltal för miljöarbetet som presenteras som
Öppna jämförelser. Syftet med att jämföra miljöarbetet
är att stimulera landsting och regioner att analysera sin

verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Jämförelsen som genomfördes
2015 baseras på resultat från 2014. I tabell 1 sammanfattas resultaten för Region Kronoberg och en jämförelse
görs med de nationella resultaten.

MILJÖINDIKATORER, RESULTAT OCH RANKING KRONOBERG 2015
RESULTAT 2015

Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare)

BÄSTA

SÄMSTA

KRONOBERG

RANKING

260

359

310

10 av 21

46

17

46

1 av 21

155

232

189

7 av 21

Förnybar energi i kollektivtrafiken ( %)

86

18

77

5 av 21

Klimatpåverkan från medicinska gaser (kg CO2/inv.)

2,1

6,0

3,8

10 av 21

Avfall, materialåtervinningsgrad40 ( %)

36

13,1

17,5

19 av 21

Ekologiska livsmedel ( %)
Energianvändning lokaler (kWh/m2 BRA)

LIKVÄRDIGA VILLKOR OCH
FÖRBUD MOT DISKRIMINERING

Region Kronobergs värdegrund utgår från respekt för
människan. Vi arbetar för allas lika värde, jämställdhet,
jämlikhet och förbud mot diskriminering. Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs ansvar för att omsätta
Barnkonventionen i praktisk handling.
Barnets rätt till likvärdiga villkor vid språkinlärning: Ett
samarbete mellan barnhälsovården, skolan och barnbiblioteket i Alvesta kommun har resulterat i ”språkväskor”
på biblioteken. Dessa är redskap för föräldrar att stimulera barn med språksvårigheter, för att underlätta deras
språkutveckling på svenska och integration i förskolan/
skolan.
Barnets rätt till likvärdiga möjligheter till utbildning: Inom
det nationella projektet ”Plug in” koordinerar Region
Kronberg sex kommuners arbete för att fler ungdomar
ska få gymnasiebehörighet och att fler ska fullfölja gymnasieutbildning.
Barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården:
Andelen asyl- och flyktingar har dramatiskt ökat under
2015. Barn och kvinnocentrum rapporterar om ett ökat
söktryck och en viss undanträngningseffekt av återbesök/
kontroller hos andra patienter (t.ex. kroniker), samt utmattningstendenser hos medarbetare som möter problem
och frågeställningar utan att ha beredskap för det.
Föräldrars rätt till likvärdigt stöd i föräldrarollen: Primärvården har föräldragrupper för somaliska mammor för att
stärka deras föräldraroll och integration i samhället. Vårdcentralen Dalbo erbjuder fem hembesök från barnhälsovården fram till barnet är 15 månader för förstföderskor
och kvinnor som får barn för första gången i Sverige.
BARNANPASSAD INFORMATION
OCH BARNETS DELAKTIGHET

Barn har rätt att vara informerade om, och delaktiga i,
frågor som berör deras liv. De har även rätt till information på ett enkelt och begripligt språk som de kan förstå.

Materialåtervinningsgrad exklusive matavfall från sjukhusfastigheter. Matavfall inkluderas inte eftersom samtliga 		
regioner och landsting inte har möjlighet att återvinna denna fraktion. Det medför att siffran för Kronoberg blir
betydligt lägre i denna statistik än den uträknade andelen under målområdet produkter och avfall.

40
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Barnets rätt till delaktighet: Region Kronoberg och Växjö
kommun har samarbetat för elevinflytande kring kultur
på skoltid. Arbetet utmynnade i en regional utbudsdag
och en utbudskatalog inom kulturområdet.
Länstrafikens analys av resandet visar att 15-19-åringar använder kollektiva färdmedel betydligt oftare än
resenärer 20 år och äldre. Resorna sker till den största i
form av skolskjuts som bekostas av hemkommunen. För
att underlätta kollektivt resande för ungdomar under
20 år erbjuds reducerat biljettpris samt Fritidskortet och
Sommarlovskortet. Kundmätningar bland regelbundna
resenärer (de som reser minst 1 gång/månad) visar att
ungdomar mellan 15-19 år är mindre nöjda än övriga
resenärsgrupper:
KUNDNÖJDHET
2015

UNGDOMAR
15-19 ÅR

TOTALT
RESULTAT

Nöjd kundindex

59 %

69 %

Nöjdhet senaste resan

77 %

83 %

Förarens bemötande

70 %

76 %

Hösten 2015 genomfördes den femte enkätundersökningen om hälsa och levnadsvanor bland elever i årskurs
5, 8 och gymnasiets åk 2. Totalt inbjöds cirka 6 500
elever i länet att besvara enkäten under skoltid. Enkäten
är ett underlag för planering av insatser, samt ett sätt att
ge barn och unga tillfälle att uttrycka sig och påverka
beslutsfattare.
Barn- och kvinnocentrum har involverat barn och föräldrar i mätningar av patientupplevelse inom familjehälsan,
neonatalavdelning 10, barnakuten och avdelning 11.
Patientnämnden, som tar emot synpunkter och klagomål,
registrerade under året 100 ärenden som gäller barn upp
till 19 år (2014 registrerades 65 ärenden). Barnärenden
motsvarar 11,5 procent av alla ärenden (jämfört med 8
procent 2014). Ärenden inom vård och behandling är
vanligast, men andelen har minskat. Ärenden som gäller
kommunikation har däremot ökat. Kontaktorsaken ser
snarlik ut för vuxna.
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KONTAKTORSAK BARN OCH UNGA

% 2014

% 2015

Vård och behandling

56,9

42

Kommunikation

21,5

35

3

14

Medicinsk dokumentation och sekretess

1,5

3

Vårdansvar

4,6

2

3

2

Administrativ hantering

7,7

1

Ej vald eller övrigt

1,5

1

Organisation och tillgänglighet

Ekonomi

Barnets rätt till information: AV-medias digitala radioprogram, filmer och handledningsmaterial innehåller
material anpassat för barn. Det finns specifik information
om barnets rättigheter och mänskliga rättigheter.
Rättspsykiatrin har utvecklat informationsmaterial och
en webbsida som riktar sig till barn som närstående till
patienter inom rättspsykiatrin. Informationen ger barn
kunskap om hur det ser ut på kliniken och hur ett besök
går till, samt länkar till relevant material och stöd till
dessa barn.
Informationsinsatser kring egenprovtagning av klamydia,
hiv och sexuellt överförda infektioner riktade till unga har
genomförts.
Länstrafiken har informerat barn som åker skolskjuts om
säkerhets- och ordningsregler på skolbussen. Barnen har
fått praktisk information och övat utrymning av skolbussen. Utbildningen genomförs vart tredje år.
GODA LEVNADSVILLKOR FÖR BARN
OCH ARBETET FÖR ATT STÖDJA BARN
SOM FAR ILLA

Region Kronoberg ska verka för att barn ska ha goda och
jämlika levnadsvillkor samt en trygg och säker livsmiljö
i Kronobergs län. Regionen har ett särskilt ansvar för att
upptäcka och stödja barn som far illa.
Barnets rätt till goda levnadsvillkor: Arbetsgruppen för
folkhälsa i Kronobergs län har tagit fram indikatorer för
årlig uppföljning utifrån ”Strategin för barns och ungas
uppväxtvillkor i Kronobergs län”.
Personal hos trafikutövare som utför skolskjutsuppdrag
åt länstrafiken är skyldiga att undergå registerkontroll.
Förare med anmärkning i belastningsregistret får inte köra
skolskjuts. Särskild hänsyn i upphandlingen av fordon
innefattar möjlighet att ta med rullstol om behov hos
skolbarnen föreligger.
Barns behov i centrum, se Socialstyrelsen

41

Barnets rätt till sina föräldrar: Rättspsykiatrin har inrättat
en besökslägenhet för familjer till vuxna patienter och för
föräldrar till minderåriga patienter. BVC har utvecklat
och infört pappasamtal för att ge alla föräldrar likvärdigt
stöd i sin föräldraroll, eftersom det övervägande är mammor som kommit på ordinarie föräldrautbildningar.
Barnets rätt till skydd från våld och övergrepp: Flera verksamheter har utvecklat arbetsrutiner utifrån Handlingsplanen vid misstanke om våld i nära relationer och barn
som far illa. Region Kronoberg har genomfört en utredning om Barnahus. Samtliga länets kommuner, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och Region Kronoberg har
2015 fattat beslut att inrätta ett Barnahus i Kronobergs län.
Barnets rätt som närstående: En regionövergripande
arbetsgrupp arbetar strategiskt med stödet till barn som
närstående. Sorgegrupper för barn och vuxna som förlorar
en närstående har utvecklats för att utifrån ett familjeperspektiv möta barns och vuxnas olika behov i sorgen.
Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa: Unga har varit en
prioriterad målgrupp för handlingsprogrammet ”Sexuell
och reproduktiv hälsa med fokus på hiv/STI och oönskade graviditeter”. Genom Noaks Ark och RSFL har förebyggande insatser genomförts för personer med utländsk
bakgrund för att öka kunskapen om hiv/STI. Andra
insatser är psykosocialt stöd till unga som lever med hiv
samt för unga med närstående som lever med hiv.
En överenskommelse har antagits kring vård för ensamkommande barn som innebär att primärvården genomför
inledande hälsoundersökning, medan Barn- och ungdomskliniken ansvarar för BBIC41-utredningar. Andelen
barn under sex år som får recept på antibakteriella läkemedel har minskat ytterligare under året och är nu lägst i
Sverige. Barnkliniken har utvecklat en tydligare rutin för
fast vårdkontakt för att underlätta för barnfamiljer att få
överblick över alla insatser för svårt sjuka barn.

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och skydd mot tobak:
Region Kronoberg arbetar tillsammans med Länsstyrelsen
Kronoberg för att utveckla ett långsiktigt hållbart tobaksförebyggande arbete – Tobaksfri skola Kronoberg. Två
grundskolor (cirka 725 elever) och två gymnasieskolor
(cirka 1 900 elever) deltog 2015.
Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa: Folkhälsa och social utveckling har påbörjat ett arbete utifrån ”Länsgemensam handlingsplan för användning av digitala verktyg
2015-2018 i Kronobergs län.” Syftet är att förebygga och
NYCKELAKTIVITET 2015

minska ohälsa kopplat till användning av digitala verktyg
bland barn och unga. Kunskap och lärande har utbildat
2 500 elever och 1 200 vuxna kring att utveckla barnens
digitala kompetens och minska riskerna för ohälsosam
användning av digitala verktyg.
Barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården:
För att följa upp detta mäts bland annat vårdgarantin och
andra nyckeltal för barn:

MÅL

UTFALL 2013

UTFALL 2014

UTFALL 2015

Andel patienter under 18 år av dem som omfattas av vårdgarantin som
fick komma på ett läkarbesök i primärvården inom 7 dagar (Helår)

100 %

96,8 %

97,5 %

94 %

Andel patienter under 18 år som omfattas av vårdgarantin och utfört
planerat läkarbesök i specialiserad vård inom 90 dagar (Helår)

100 %

97,5 %

95 %

97 %

Andel patienter under 18 år som fått träffa läkare vid landstingets
barnakut inom 4 timmar

>90 %

-

85 %

94 %

Andel patienter 1-17 år med livshotande tillstånd (prio 1) som nås
av ambulans inom 10 minuter

>60 %

-

63,4 %

63,2 %

Andel remitterande patienter 1-18 år som träffar läkare inom
vårdgarantins 90 dagar.

90 %

99,6 %

97,9 %

97,2 %

Andel patienter 6-18 år som fått ett besök inom 7 dagar på Barnoch ungdomshälsan

90 %

-

29,6 %

90,3 %

Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som fått ett besök inom BUP inom 30 dagar (Faktisk
väntetid helår)

80 %

96,8 %

97,5 %

91 %

Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som har fått behandling inom 30 dagar (Faktisk väntetid helår)

80 %

97,3 %

94,3 %

91 %

Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som fått behandling och utredning inom BUP inom 30
dagar (Faktisk väntetid helår)

80 %

58,1 %

74,4 %

75 %

Andel patienter under 18 år som omfattas av psykiatriöverenskommelsen som fått fördjupad utredning inom BUP inom 30 dagar
(Faktisk väntetid helår)

80 %

20 %

46,9 %

43,8 %

Andel 1- och 2-åringar som har fått en hälsobedömning av sin
tandhälsa inom tandvården.

95 %

-

89 %

96,5 %

100 %

-

>95 %

> 95 %

Andel besökta årskurs 3 och 5 i skolan av tandvården i det
förebyggande arbetet för förbättrad munhälsa.
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Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa: Folkhälsa och
social utveckling har påbörjat arbete utifrån ”Länsgemensam handlingsplan för användning av digitala verktyg
2015-2018 i Kronobergs län” med syfte att förebygga och
minska ohälsa kopplat till användning av digitala verktyg
bland barn och unga. Kunskap och lärande har utbildat
2 500 elever och 1 200 vuxna kring att utveckla barnens
digitala kompetens och minska riskerna för ohälsosam
användning av digitala verktyg.
Samarbete pågår med länsstyrelsen och länets kommuner
inom barn och ungdomspsykiatrin gällande konsultativa insatser till länets HVB-hem för ensamkommande
flyktingbarn.
Antalet barn och unga med funktionsnedsättning som
har en vårdkontakt med barn och ungdomshabiliteringen
ökar. Speciellt ökar antalet barn med Aspergers syndrom
i kombination med komplex psykiatrisk problematik (till
exempel ätstörning, depression, självskadebeteende och
tvång). Verksamheten behöver förstärkas med specifik
kompetens för ovan nämnda grupp för att bättre tillgodose barnens behov.
Barnets rätt till utbildning: Länets åtta kommuner samverkar i en utvecklingssatsning för barn och unga med
kognitiva svårigheter som leds av Folkhälsa och social
utveckling. Insatserna vänder sig till skola och socialtjänst
och inkluderar insatser till olika yrkesgrupper, föräldrar
och elever.
Det har genomförts ett projekt med babysimulatorer i
skolundervisningen i årskurs 9 för att öka elevers insikt i
hur det är att vara föräldrar. Projektet har fått gott betyg
av deltagande elever, vilka även fått information om
skyddat sex för att undvika oönskade tonårsgraviditeter.
AV-media har bidragit till att ge barn möjligheter att lära
sig kod och programmering.
Barnets rätt till kultur och fritid: Cirka 25 procent av
kulturella föreställningar, utställningar och dylikt där
publiken deltar passivt har varit riktade till barn och
unga under 18 år. I programverksamhet och workshops,
där publiken är mer aktiv, har över hälften av de kulturella verksamheterna varit riktade till barn och unga.
Regionteatern Blekinge Kronoberg har i samverkan med
dansskolor möjliggjort för barn och unga att dansa tillsammans med professionella dansare. Folkets Bio i Växjö
har anordnat en barn- och ungdomsfilmfestival (BUFF)
i Växjö och Hovmantorp. Berättarnätet Kronoberg har
arbetat med läsfrämjande genom att intressera barn för

drakar och monster inom svensk folktro. Reaktor Sydost
har stöttat pedagogers filmpedagogiska arbete för att
främja barns och ungas möjligheter att lära sig om, och
använda, den rörliga bilden som uttrycksform. Kulturparken Småland har anordnat en gosedjursövernattning på
Smålands museum.
REGION KRONOBERG SOM
BARNRÄTTSBASERAD VERKSAMHET

Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin för att stärka
barnets rättigheter i Sverige” för att förverkliga Barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där
barn är berörda. Fyra verksamheter har tagit fram barnrättsbaserade beslutsunderlag inför beslut som berör barn
och unga (BUP, Patientnämnden, Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomskliniken).
En del verksamheter inom hälso- och sjukvården har tagit
fram barnrättsbaserade beslutsunderlag inför beslut som
berör barn och unga. Det har genomförts många kompetenshöjande insatser för att stärka det interna barnrättsbaserade arbetet:
• Barnrättsutbildningar har genomförts inom
rättspsykiatrin, vårdcentralerna Ryd och Tingsryd,
samt för nätverket Kvinnofrid Kronoberg.
• Utbildningar om våld i nära relationer och barn
som far illa har genomförts på medicinkliniken och
neonatalavdelningen.
• Barn- och ungdomsklinikens klinikdagar har som 		
genomgående tema haft barnets rättigheter och den
nya patientlagen.
• Länstrafiken har genomfört förarcertifiering som 		
skapar insikt och förståelse för barns särskilda behov.
All personal som utför skolskjutsuppdrag och
övrig trafik åt länstrafiken har genomgått utbildningar
som inkluderat säkerhetsaspekter och stöd till barn
med särskilda behov.
• Region Kronoberg har varit projektledare för den 		
länsgemensamma utbildningssatsningen ”BRA-samtal”
för regionen och i länets kommuner.
• Vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin har utifrån barn
som närstående genomfört kompetensutveckling inom
metoden ”Beardslees” samt ”Att föra barn på tal”.
Vuxenpsykiatrin har även genomfört utbildning kring
våld i nära relationer.
• Avdelningen för folkhälsa och social utveckling har
utbildat personal inom områden som andrologi, hiv,
transfrågor och hållit föreläsningar i samband med
Prideveckan.

KOMMENTARER TILL BARNBOKSLUTET

Det pågår en mängd aktiviteter inom Region Kronobergs
olika verksamhetsområden för att stärka barnets rättigheter i länet.
Utifrån barnets rätt till information och delaktighet har
barn och unga haft möjlighet att uttrycka sina åsikter i
relation till deras hälsa och levnadsvanor, kulturutbudet,
samt nöjdhet med länstrafiken och genom klagomål om
hälso- och sjukvården. Däremot saknas en övergripande plan för att stärka barns och ungas deltagande och
inflytande i frågor och beslut som rör Region Kronobergs
verksamheter. Det finns många goda exempel på hur
barnanpassad information har utvecklats och förmedlats
till barn och unga under året. Samarbetet med 1177 och
arbetet med den nya regionwebben kommer fortsatt ha
fokus på ökad andel barnanpassad information.
Under året har ett stort antal aktiviteter och åtgärder
gjorts för att stärka barnets rätt till goda levnadsvillkor.
Vårdgarantin för barn under 18 år är fortsatt god, men
väntetiderna har ökat något jämfört med föregående år.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin är det fortsatt problematiskt med tillgång till behandling och utredning inom
30 dagar och utvecklingsarbetet fortsätter.
Barnrättsbaserat beslutsunderlag har använts inom
hälso- och sjukvården men i begränsad omfattning vid
övergripande beslut som påverkar barn. Barnrättsbaserade
beslutsunderlag saknas för politiska beslut som påverkar
barn och ungdomar i Kronoberg. Genom den kommande ”Policy för lika rättigheter och möjligheter inom
en hållbar Region Kronoberg” innebär att mänskliga
rättigheter, och därmed även barnets rättigheter, blir en
naturlig del av styrning och ledning. Sammantaget finns
det en god grund för det fortsatta barnrättsarbetet inom
Region Kronoberg.
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