ÅRSREDOVISNING
2016

0

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning

2

Sammanfattning 2016

3

Invånare

5

Kronobergs län utvecklas i linje med den regionala utvecklingsstrategin

5

Förtroendet för verksamheten ska öka

6

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara god

7

Den jämlika och jämställda hälsan ska öka

8

Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden

9

Medarbetare

11

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas

11

Organisationen har en gemensam värdegrund

15

Verksamhetsutveckling

19

Kvaliteten i verksamheten ska öka

19

Tillgängligheten i verksamheten ska vara god

20

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

22

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

23

Ekonomi

25

En hållbar ekonomi i balans

25

Finansiell redovisning

37

Sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser

52

Stiftelser och bolag

58

BILAGOR

62

Miljöredovisning 2016

62

Barnbokslut 2016

70

Förvaltning av finansiella medel

76

Tabeller

81

Särredovisnings Tandvården

85

Produktionsstatistik inom Hälso och sjukvården.

86

1

INLEDNING
När vi blickar tillbaka på året som gått ser vi att vi i flera avseenden varit framgångsrika. Vården får
höga betyg av Kronobergs invånare. I den senaste publiceringen av Vården i siffror* hamnar Region
Kronoberg på plats fem i landet, när alla 136 indikatorer i kvalitetsjämförelsen vägts samman. När det
gäller hur invånarna ser på verksamheten, till exempel förtroendet för vården, får Region Kronoberg
bäst betyg i landet. Också inom kollektivtrafiken har det gått bra. Resandeutvecklingen har varit god i
alla trafikslag och resandet ökade med 6,1 %. Vi kan också se att våra kunder är nöjda med både utbud
och service, då Nöjd-Kund index* för buss och tåg ökade med tre procentenheter till 72 %.
Årets kulturvaneundersökning* visar att kronobergarna är mer kulturellt aktiva än riksgenomsnittet.
Kronobergarna skapar mer själva, till exempel spelar instrument, skriver och målar, och går på mer
konserter, bio och konstutställning än vad Sveriges befolkning gör i genomsnitt. Dessutom når vi flera
mål som vi satt upp i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg. Bland annat har befolkningen
ökat i samtliga kommuner i vårt län, vi får fler arbeten i länet och industrin ökar sin produktivitet.
Positiva resultat som skapar stolthet och glädje!
Men vi står också inför flera utmaningar. Kompetensförsörjning har varit en stor fråga för Kronobergs
län och den enskilt största frågan för Region Kronoberg under 2016. Många företag inom vårt
näringsliv i Kronoberg menar att de inte kan växa för att de inte hittar rätt kompetens. Också inom vår
egen organisation har vi ett stort behov av personal inom många olika yrken. Vi hanterar skattepengar,
det är ett ansvar som vi tar på största allvar och med stor varsamhet. Därför är det mycket
bekymmersamt att kostnaderna för vården ökar i en oroväckande takt. Anledningen är framför allt köpt
vård och ökande kostnader för hyrpersonal inom vården. Det känns hoppfullt att ett nytt projekt nu
startat. Tillsammans med landsting och regioner i hela landet arbetar vi nu för att hälso- och sjukvården
senast 1 januari 2019 ska vara oberoende av hyrpersonal. Vi ska ha en stabil bemanning med egna
medarbetare för den löpande verksamheten så att kan vi skapa kontinuitet för våra patienter och skapa
en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader.
Region Kronoberg möter kompetensförsörjningsutmaningen på bred front - bland annat har vi arbetat
med att attrahera och rekrytera nya medarbetare och behålla och utveckla befintliga. Vi har gjort en
satsning genom att höja det så kallade nattindex för medarbetare i vården som varvar dag- och
nattarbete för att på så sätt skapat bättre förutsättningar för återhämtning. Ett framgångsrikt
språkpraktikprojekt har startats för att ta tillvara nyanländas kompetens. En annan långsiktig satsning är
projektet Mot nya höjder som ska öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och
matematik, för att näringslivet och offentlig sektor i sin tur behöver den kompetensen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING 2016
Invånare
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på våra samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt
förtroende för verksamheten genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Måluppfyllelsen inom invånarperspektivet är genomgående mycket god och de flesta mål för 2016 är
uppnådda. Särskilt glädjande är det att när det gäller förtroende för hälso- och sjukvården bland
invånarna placerar sig Region Kronoberg som nummer ett i jämförelse med samtliga regioner och
landsting.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en Attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avveckla.
Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på sikt ge en positiv effekt.
Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för verksamheterna att
vara effektiva och hålla hög kvalitet. I det systematiska förbättringsarbetet sker uppföljning, analys,
utveckling och kvalitetssäkring för att ständigt förbättra verksamheten. Region Kronobergs
verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser och mellan professioner med
invånarens bästa i fokus. Region Kronoberg strävar efter att skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela organisationen där varje medarbetare känner delaktighet och bidrar till måluppfyllelse
och kvalitetsutveckling.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är blandad och behöver förbättras. Främst kan noteras att
tillgängligheten inom hälso- och sjukvård försämrats sett till andel väntande till mottagning och
behandling.
Ekonomi
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 90 mnkr för 2016, vilket är en positiv avvikelse med 19
mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2016 på 71 mnkr. Samtliga finansiella målsättningar för 2016 är
uppfyllda.
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund ekonomisk hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen
ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den ekonomiska planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.
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”Mätningar som görs bland
invånare i landet visar att
kronobergarna har en mycket
god upplevelse av vården och
kollektivtrafiken inom Region
Kronoberg.”
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INVÅNARE
Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Kronoberg ska
vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden
i Kronobergs län är en tillgång för den regionala tillväxten.
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för vår verksamhet och att
skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på våra
samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten
genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för utvecklingen
i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet. Strategin tas fram och följs
upp av Region Kronoberg, men det krävs samhandling med andra lokala och regionala aktörer för att
målen ska kunna nås.

Måluppfyllelse 2016
KRONOBERGS LÄN UTVECKLAS I LINJE MED DEN
REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN
Mål
Kronobergs län
utvecklas i linje med
den regionala
utvecklingsstrategin

Styrtal

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Måluppfyllelse RUS

2,5/10

3,5/10

3/10

4/10

Måluppfyllelse

Länet utvecklas i en positiv riktning i förhållande till målen. Måluppfyllelsen för Gröna Kronoberg visar
att 3,5 av tio indikatorer är uppfyllda i slutet av 2016. Jämfört med förra årets mätning har
måluppfyllelsen förbättrats som en följd av att antalet jobb i länet ökar 2015. Målen som uppnåddes var
en ökad befolkning, en ökad produktivitet, fler arbeten samt att männens självskattade hälsa och
ohälsotal översteg riksgenomsnittet, dock inte kvinnornas.
Ett stort antal aktiviteter och processer genomförs av Region Kronoberg för att aktivera de fyra
prioriteringarna i Gröna Kronoberg. Regionala utvecklingsnämnden har under året beviljat knappt 14
mkr i projektmedel till olika satsningar i linje med den regionala utvecklingsstrategin, och drygt 15
företag har fått affärsutvecklingscheckar eller investeringsstöd. En utökad satsning har också gjorts på
besöksnäringen, där bl.a. destinationen Åsnen utvecklas utifrån den kommande nationalparken. Andra
exempel på verksamhet är att verktyget studi.se, som möjliggör för nyanlända och andra att ta del av
lektioner på olika språk via nätet, har tillgängliggjorts för samtliga högstadie- och gymnasieskolor i länet.
Mot nya höjder, som syftar till att öka intresset för teknik, har under året skapat stort intresse i länet.
Vårens Maker-turné mobiliserade 2 500 elever och lika många har besökt utställningen Toy Tech under
hösten, som arrangerats tillsammans med Tekniska muséet. Dessutom har utmaningarna för skolorna
fortsatt, med över 5 000 involverade elever på temat ”Make Sound Happen”. Ett arbete har också
Röd pil=målet ej uppnått och negativ utveckling, Gul pil=målet ej uppnått men positiv utveckling, Grön
pil=målet uppnått
1
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påbörjats kring ”Barnens bästa i Kronoberg”, som ska stärka det länsgemensamma arbetet på området,
framförallt kopplat till hälsa.
Inom ramen för den regionala kulturplanen har verksamheten utförts enligt plan under året, med
särskilt fokus på utveckling av professionell dans, det fria ordet samt bild och form. Under året har
utvecklingsmedel hos Kulturrådet beviljats för ett interregionalt metodutvecklingsprojekt i
Regionsamverkan Sydsverige kring professionell dans. Beslut har tagits om omorganisering av det
dansfrämjande uppdraget likväl som en långsiktig överenskommelse med Växjö kommun gällande ”Det
fria ordets hus”. För att utveckla arbetet med konstpedagogik för barn och unga har Ljungbergmuseet
beviljats medel för ett projekt i vilket det uppsökande arbetet ska utvecklas genom en strategi och ett
digitalt verktyg. Kulturnämnden har också beslutat att budgetera för en konstutvecklare inför 2017.

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA ÖKA
Mål

Förtroendet för
verksamheten ska
öka

Styrtal
Förtroende för hälsooch sjukvården enligt
Vårdbarometern
NKI buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbaromet
ern

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

70 %

66 %*

73 %

75 %

69 %

72%

68 %

70 %

Måluppfyllelse

*2016 används en annan undersökningsmetodik

Hälso- och sjukvård
Region Kronobergs invånare ska ha en god jämlik hälsa och jämlik tillgång till våra verksamheter,
oavsett ålder, kön, bostadsort, social ställning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet,
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
De som bor och som vistas i Kronobergs län ska ha ett stort förtroende för hälso- och sjukvården.
Patienten ska känna sig trygg med att vården erbjuds inom rimlig tid och inte riskera att drabbas av
onödiga vårdskador. Tillsammans med sina närstående ska patienten vara delaktig i de beslut som fattas.
En strävan är att kronobergarna i första hand ska välja att söka vård i Kronobergs län.
I de mätningar som görs bland invånarna visar att de har en väldigt god upplevelse av vården inom
Region Kronoberg. Region Kronoberg har generellt bättre värden än riket och på de flesta indikatorer
(Vården i siffror) ligger bland de sex bästa. Det gäller såväl förtroende generellt som positiva upplevelser
av respekt och bemötande, tillgänglighet, delaktighet, information och kunskap. När det gäller
förtroende för hälso- och sjukvården bland invånarna placerar sig Region Kronoberg som nummer ett i
jämförelse med samtliga regioner och landsting. Det är dock viktigt att hela tiden sträva mot ständig
förbättring för att fortsätta att vara bra.
Region Kronoberg har målmedvetet arbetat för att kunna uppnå målet genom insatser på olika
områden som exempelvis personcentrerad vård, patientsäkerhet, hälsofrämjande vård och god
tillgänglighet.
Kollektivtrafik
Nöjd Kund-index (NKI) buss/tåg ökade med tre procentenheter till 72 procent och överträffade målet.
Däremot nåddes inte målvärdet för kundnöjdhet för Serviceresor beroende på att betyget med
anledning av skiftet från manuell till automatiserad ruttplanering påverkat negativt i kundenkäterna.
NKI för Serviceresor minskade till 75 procent (- elva procentenheter). Undersökning av kundnöjdhet
rörande färdtjänsthandläggning som påbörjades under året visar på en måluppfyllelse på 88 procent, där
målvärdet för 2016 satts till 87 procent.
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TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Mål

Tillgängligheten till
Region Kronobergs
verksamheter ska
vara god

Styrtal
Upplevd tillgänglighet
enligt
Vårdbarometern;
kännedom om 1177
Upplevd tillgänglighet
enligt
Vårdbarometern;
rimliga väntetider
primärvård

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Måluppfyllelse

91 %

Finns ej
tillgängligt *

85 %

85 %

-

68 %

71 %

71 %

73 %

*Ej tillgängligt i Vårdbarometern 2016

Hälso- och sjukvård
Utveckling av e-hälsotjänster är en del i Region Kronobergs långsiktiga arbete med att öka
tillgängligheten. Andelen länsinvånare som har ett konto på 1177 Vårdguiden ökar stadigt och är nu
drygt 33,4 procent vilket motsvarar 62 413 invånare. En viktig bidragande orsak till detta är tillgången
till den egna journalen via nätet, som infördes i slutet av januari i 2016. Fram t o m 2016 har 23 098
unika personer loggat in på tjänsten och snittet är cirka 53 nya användare per dag. Breddinförandet av
webbtidboken pågår och av Regionen Kronobergs 200 mottagningar erbjuder nu 86 mottagningar
webbtidbokning. I takt med att fler Kronobergare använder webbtjänsterna kan telefontillgängligheten
förbättras för de patienter som behöver ett telefonsamtal, men även leda till att resurser kan ställas om
till annan prioriterad verksamhet. Viktigast är dock en snabb och enkel väg in för Region Kronobergs
invånare, vilket ger god tillgänglighet och nöjda patienter.
En ihållande trend visar på ökad användning av basutbudet av e-tjänsterna. Under året är nivån upp
mot 3 500 avslutade ärenden/månad. Förnya recept är en väl använd tjänst. Ombokningar via nätet till
mammografiundersökningar har dock inte varit möjligt sedan mitten av april månad. Detta är en
mycket betydande orsak till att Region Kronoberg inte lyckats nå det uppsatta målet.
En nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats av 1177 Vårdguiden
genom vilken Region Kronoberg nu kan erbjuda Internet-KBT till vuxna medborgare är ett exempel på
hur tillgängligheten kan öka. Från och med 2017 är tjänsten tillgänglig också för barn och unga.
Ett utvecklingsarbete pågår där video- och Skypelösningar används istället för fysiska möten mellan
vårdgivare, vårdgrannar och patient.
Om det inte lyckats att tillhandahålla tillgänglighet enligt styrtalen har patienten erbjudits vård och
behandling hos annan vårdgivare.
Kollektivtrafik
För Region Kronoberg har ett viktigt fokus under 2016 har varit att påbörja utvecklingen av framtidens
betallösning i samverkan inom Sydtaxan. Arbetet har löpt på enligt plan och ett gemensamt projekt
mellan Kronoberg, Halland samt Jönköping och Kalmar län har startats och kommer att pågå fram till
2020. Det digitala kundmötet har förbättrats under året – främst i form av lansering av en ny app med
bättre realtidsinformation och arbete med en ny reseplanerare.
Resandeutvecklingen har varit god i alla trafikslag och resulterade i en snittökning på 6,1 procent.
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DEN JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA HÄLSAN SKA ÖKA
Mål

Styrtal

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Ohälsotalet

Plats 6

-

Plats 3

Plats 1

Sjukpenningtalet*
Självskattad hälsa
hos befolkningen 1684 år enligt
Folkhälsoenkäten

Kvinnor
72,1 %
Män
76,6 %

Plats 9

Plats 3

Plats 1

Kvinnor
72,1 %
Män 77 %

Kvinnor
71 %
Män 77 %

Kvinnor
73 %
Män 78 %

Måluppfyllelse
-

Den jämlika och
jämställda hälsan
ska öka

*Styrtalet Ohälsotal är ersatt med Sjukpenningtalet fr om 2016

Hälso- och sjukvård
En långsiktig strategi för hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete 2016 – 2020
har tagits fram under året. Strategins syfte är att förstärka och vidareutveckla hälso- och sjukvårdens
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete genom att ha huvudfokus på personcentrerad vård
och levnadsvanearbete med årliga handlings- och aktivitetsplaner. De levnadsvanor som berörs är
tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor. Aktiviteter är
påbörjade eller under planering enligt de beslutade handlingsplanerna. Som exempel kan nämnas
Tobacco Endgame (Rökfritt Sverige 2025) som Region Kronoberg ställt sig bakom. Medicinska
riktlinjer, verktyg och patientmaterial gällande de fyra levnadsvanorna är framtagna med syfte att stödja
verksamheterna.
Utvecklingsarbeten avseende långvarig stress, psykisk ohälsa och sömnproblem samt övervikt och
fetma bland barn och unga i Kronobergs län är två exempel på aktiviteter som stödjer insatser för
jämlik hälsa och som bedrivs i bred samverkan mellan berörda verksamheter i Region Kronoberg och
kommunerna i länet
Arbetet har genomförts enligt den beslutade handlingsplanen för personcentrerad vård som omfattar
sex olika övergripande aktiviteter med syfte att stärka det personcentrerade förhållningssättet i
verksamheterna. Många verksamheter har visat stort intresse för frågorna som har fokus på både
patienten och närstående. Regionen har också påbörjat en medverkan i ett nationellt
standardiseringsarbete avseende personcentrerad vård.
Exempel på insatser som syftar till att förbättra patientsäkerheten är arbetet med vårdrelaterade
infektioner och arbetet med att minska trycksår som genomförts under året. Arbetet fortsätter under
2017 med olika insatser för att nå ett bra resultat. Minskningen av trycksår har varit stor under året från
18 procent i januari till 10 procent i december 2016. Arbetet har inneburit att 1 700 patienter sluppit att
få ett svårläkt, illaluktande och smärtsamt trycksår. Vidare har färre trycksår sparat ca 40 vårdplatser
vilket varit till stor nytta i kopplat till bemanningsproblem av fastställda vårdplatser. Ekonomiskt har ca
50-70 mnkr frigjorts i verksamheten.
Patientsäkerhetsnätverket har en viktig roll i att stödja, informera och utbilda verksamheterna. Några
insatser som genomförs är utbildning i BHK (basala hygienrutiner och klädregler) till nyanställda,
patientsäkerhet för chefer och utbildning i händelseanalys.
Generellt kan vi bedöma att det övergripande patientsäkerhetsarbetet fortskrider enligt plan. Vi
kommer att arbeta vidare med samma områden 2017 men planerar också att inkludera fallskador och
riskanalysarbetet.
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INVÅNARNA SKA HA KÄNNEDOM OM REGION
KRONOBERGS ANSVARSOMRÅDEN
Mål
Invånarna ska ha
kännedom om
Region Kronobergs
ansvarsområden

Styrtal

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Kännedom om
varumärket Region
Kronoberg

41 %

41 %

30 %

80 %

Måluppfyllelse

I januari genomfördes en varumärkesmätning för att lägga grunden till arbetet under året med att öka
kunskapen hos invånare och medarbetare om Region Kronoberg och dess ansvarsområden.
Undersökningen visade att över 80 procent kände igen Region Kronobergs symbol. 41 procent av dessa
kunde i undersökningen precisera vad logo typen stod för och vilka områden som Region Kronoberg
ansvarar för. Detta är för en så ung organisation som Region Kronoberg ett mycket bra basvärde.
Under året har en varumärkesplattform tagits fram, med en varumärkesstrategi som bygger på att
Region Kronoberg konsekvent arbetar med varumärket som avsändare. Basmätningen har under 2016
varit grunden för hur vi arbetat med kännedomen om varumärket ut mot invånarna i Kronoberg.
Arbetet har haft fokus på konkreta insatser, såsom uppdatering av väntrummen och marknadsföring av
1177.se och dess e-tjänster, eftersom det är patientens första möte med Region Kronoberg.
Målgruppsanpassade hemsidor såsom Gröna Kronoberg samt media som är invånarnas mest frekventa
kontakt med Region Kronoberg har varit i fokus för ett mer strategiskt arbete med under 2016. Från
kommunikationsavdelningen har det under året gått ut 132 pressmeddelanden och inbjudningar, väl
fördelat på två huvudområden hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Ett flertal har även haft ett
regionövergripande perspektiv.
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”Region Kronoberg genomgår för
närvarande ett generationsskifte som
kommer att pågå ett antal år
framöver. Under kommande
tioårsperiod kommer drygt en
fjärdedel av dagens medarbetare ha
uppnått pensionsålder.”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en Attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv
och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avveckla.
Bristen på och svårigheterna att rekrytera vårdpersonal, framförallt läkare och sjuksköterskor, påtalas
inom stora delar av vårdsektorn i hela landet. Dessa svårigheter återspeglas även inom Region
Kronoberg – även här är det svårt att rekrytera specialistläkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare,
tandsköterskor samt också vissa andra specialistbefattningar. En omfattande generationsväxling pågår
inom organisationen, vilket bland annat syns genom att Region Kronoberg har minskat medelåldern
med 1,4 år under 2016. Kompetensförsörjning på kort och på lång sikt har därför varit högt prioriterad
under året. Många insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge positiv utdelning men nuläget för
flera av hälso- och sjukvårdens verksamheter präglas av bemanningssvårigheter.
Region Kronoberg genomgår för närvarande ett generationsskifte som kommer att pågå ett antal år
framöver. Under kommande tioårsperiod kommer drygt en fjärdedel, ca 1 520 medarbetare, att nå 65
års ålder. Särskilt kännbara avgångar kommer att beröra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare,
medicinska sekreterare, BMA och tandsköterskor.

Måluppfyllelse 2016
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM
TRIVS OCH UTVECKLAS
Mål

Attraktiv
arbetsgivare
med
medarbetare
som trivs och
utvecklas.

Styrtal
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår
(läkare/sjuksköterskor)
Ledarskapsprofil enligt
medarbetarenkäten
Medarbetarprofil enligt
medarbetarenkäten
Stressprofil enligt
medarbetarenkäten

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

93 658

144 682

<50 000

<40 000

66,6

-

67,5

>67,5

77,0

-

>77,3

>77,3

47,8

-

<48,3

<48,3

Måluppfyllelse

Attrahera, rekrytera och introducera
I arbetet med ett tydligt och känt arbetsgivarvarumärke följs den framtagna marknadsföringsstrategin
med tillhörande aktivitetsplan. Under året har Region Kronoberg aktivt valt att medverka på ett antal
utvalda arbetsmarknadsdagar och mässor inom och utom länet samt även utomlands. Andra
marknadsföringsinsatser som gjorts under året är exempelvis mailutskick med erbjudande till
sjuksköterskestudenter i termin 5 och 6 i stora delar av södra Sverige. Erbjudandet innehåller bland
annat information kring vårt unika tvååriga kliniska utvecklingsprogram, tillsvidareanställning och
möjlighet till betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Region Kronoberg har genomfört
annonsering i olika typer av medier. Under året har en stor utveckling skett kring användandet av
sociala medier (Linkedin, Facebook och Instagram) som verktyg för annonsering och marknadsföring
av oss som arbetsgivare.
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För att säkerställa bemanningen på såväl kort som på lång sikt pågår ett arbete med att ta fram en
rekryteringsprognos och en målgruppsanalys. Avsikten med detta är att följa upp hur prognoserna ser
ut för respektive yrkesgruppering inom Region Kronoberg. Rekryteringsprognosen kommer att belysa
kommande rekryteringsbehov såväl på regionövergripande nivå som på avdelningsnivå. Syftet med
målgruppsanalysen är att identifiera var Region Kronoberg kan förväntas hitta framtida medarbetare till
bristyrken. Marknadsföringsinsatserna kommer att prioriteras och riktas utifrån målgruppsanalysen.
Exempel på målgrupper är studerande på specifika utbildningar, vissa åldersgrupper på högstadiet, vissa
program på gymnasiet och arbetsförmedlingen.
I början på juni gick den första årskullen studenter, 29 personer, ut från Psykologprogrammet vid LNU
i Växjö. Ungefär en tredjedel av dessa sökte sin PTP-tjänstgöring inom Region Kronoberg. Nytt för i år
var vår satsning på PTP-psykologer inom primärvården.
Hälso- och sjukvården har fortsatt problem med att rekrytera specialistläkare inom vissa områden,
framför allt inom primärvården. Psykiatrin har också en ansträngd situation men har under året arbetat
målmedvetet med att bli oberoende av hyrpersonal och bemanna med egna medarbetare. Flertal
aktiviteter pågår för att rekrytera nya läkare, t ex genererade utlandsmässan i Holland en barn- och
ungdomspsykiatrier. Rekryteringsföretag har till viss del kunnat tillhandahålla läkare utifrån våra behov.
Tillgången på AT- och ST-läkare har generellt förbättrats, dock har hälso- och sjukvården inte sökande
till ST-tjänster inom alla specialiteter i den omfattning som önskas. Under året har hälso- och
sjukvården utökat antal AT-block från 24 till 29 nyrekryteringar och kommer fr.o.m. nästa
verksamhetsår öka till 35 AT-Block.
Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg rekryterar ett stort antal sjuksköterskor och är attraktiv som
arbetsgivare för nyexaminerade sjuksköterskor. På grund av generationsväxling med tillkommande
föräldraledigheter motsvarar dock inte rekryteringarna verksamheternas behov. Fr. o m januari månad
får alla nyutexaminerade sjuksköterskor med en tillsvidareanställning i Region Kronoberg möjlighet att
genomgå ett tvåårigt kliniskt utvecklingsprogram, som en del i sin yrkesintroduktion. Syftet med
utvecklingsprogrammet är att skapa en trygg övergång från att vara student till att bli medarbetare hos
oss. Två omgångar har under året genomförts med 20-25 deltagare per grupp. Beslut har under året
fattats av Linnéuniversitetet om utökning av antalet utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet
från idag 60 till 80 platser per termin med start höstterminen 2017. Femton av dessa utbildningsplatser
kommer att förläggas i Ljungby, med Ljungby som studieort. Hälso- och sjukvården har under året tagit
beslut om att införa utbildningstjänster för sjuksköterskor. Detta innebär att man har möjlighet att
studera till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Utbildningstjänsterna annonseras inom
prioriterade områden med start 2017. AST – kollektivavtal har tecknats med Vårdförbundet och gäller
för specialistutbildningar som går på halvfart. Andelen specialistsjuksköterskor är i dagsläget 41 procent
av det totala antalet sjuksköterskor.
Flera insatser inom ramen för Vård- och omsorgscollege har pågått under året i syfte att främja
kompetensförsörjningen av undersköterskor. Under året har också den första kullen av
specialistundersköterskor inom operation, anestesi och intensivvård eller barn blivit klara med sin YHutbildning. Utbildningen höjer kompetensnivån i vår organisation och bidrar till att göra
undersköterskeyrket mer attraktivt. För att säkra tillgången till medicinska sekreterare bedrivs en
yrkeshögskoleutbildning för yrkesgruppen.
Region Kronoberg har sedan hösten 2015 ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen för att tillsammans säkerställa att processen
kring nyanländas kompetensinventering blir så enkel och systematisk som möjligt. Ett omfattande
arbete sker för att ta tillvara nyanländas vårdkompetens och samtidigt bidra till god integration. Under
perioden april-september 2016 pågick det första språkpraktikprojektet med 12 nyanlända personer
inom legitimationsyrkena läkare, sjuksköterska och tandläkare där praktik i verksamheterna varvas med
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svenskaundervisning. En andra omgång med språkpraktikanter startade 1 oktober 2016 och håller på till
2 juni 2017.

Behålla, utveckla och avsluta
Ett nytt samverkansavtal är framarbetat som omfattar hela Region Kronoberg. Samverkansavtalet ska
möjliggöra en god delaktighet och dialog på arbetsplatserna.
En lönekartläggning av 2015 års lönenivå har genomförts under året och visar inte på några osakliga
löneskillnader mellan kvinnor och män.
Region Kronoberg ser en ökande konkurrens från andra arbetsgivare och generell brist på kompetens
inom flera av våra yrkesgrupper. Detta innebär att Region Kronoberg måste utveckla sig som
arbetsgivare för att kunna behålla och utveckla vår personal. Under perioden har ett flertal initiativ
tagits för att se hur Region Kronoberg som arbetsgivare kan möta framtidens och vår nuvarande
personal med arbetsvillkor som attraherar fler. Attraktionskraften i 24/7/365 tjänstgöring behöver ökas
eftersom det är i dessa verksamheter som våra rekryteringssvårigheter är störst. Under året har
nattindex 1,4 införts vid rotationsarbete. Detta innebär att ett arbetspass motsvarande 10 timmar räknas
som 14 timmar, vilket ger medarbetare ökad möjlighet till återhämtning. Detta har mottagits mycket
positivt och implementeringshastigheten har varit betydligt högre än väntat. Region Kronoberg arbetar
långsiktigt utifrån ett helhetsgrepp att se över delade turer, rätt till heltid, rotationstjänstgöring,
schemaläggning och grundbemanning. Bland annat har ett arbete påbörjats under hösten med att se
över grundbemanningen på slutenvårdsavdelningar. Nattindex 1,4 påverkar arbetsmiljön vid
rotationstjänstgöring på ett positivt sätt.
För att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt och tydliga uppdrag för cheferna i Region Kronoberg
har en ledaridé och uppdragsbeskrivningar för chefer på samtliga nivåer tagits fram. Ledaridén
lyder: ”Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare – helhet, tillit, tydlighet”. Arbetet
med implementeringen av ledaridén har skett under året för att göra den känd och väl förankrad i
verksamheterna. Som ett stöd i arbetet att underlätta chefsuppdraget har en modell för
chefsförsörjningsprocessen tagits fram. I syfte att identifiera och utveckla potentiella chefer internt
tecknades i december ett avtal med Linnéuniversitetet om ett utvecklingsprogram, Framtida ledare.
Detta innebär att Region Kronoberg under 2017/2018 kommer att erbjuda 24 medarbetare möjligheten
att delta i ett ca 18 månader långt ledarskapsprogram.
Arbetet med att minimera ohälsotalen och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, som för Region
Kronoberg är en viktig strategisk framgångsfaktor, har fortsatt under året. Bland annat har det under
året det erbjudits ett antal föreläsningar, aktiviteter och andra hälsofrämjande insatser som totalt har
nått närmare 3000 medarbetare. Ny upphandling av företagshälsovård är klar och börjar gälla 2017-0101.
Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av Region Kronobergs årliga uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete. Redovisat resultat visar att regionen har en tydlig rutin och att uppföljningen av
arbetsmiljöarbetet fungerar och bedrivs enligt föreskrifterna om SAM. Föreläsningar kring
föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4” har genomförts i samverkan med
företagshälsovården.
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
2016

2015

Sjukfrånvaro i % av arbetstid inkl. timanställda

5,2

5,1

varav kvinnor

5,7

5,5

varav män

3,6

3,8

29 år eller yngre

4,3

4,1

13

varav kvinnor

4,7

4,2

varav män

3,3

3,8

30-49 år

5,1

4,8

varav kvinnor

5,7

5,4

varav män

3,2

2,9

50 år eller äldre

5,7

5,6

varav kvinnor

6,1

5,9

varav män

4,2

4,6

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i %

50,9

49,3

varav kvinnor

51,9

49,3

varav män

45,3

49,2

2

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-dec 2016

Region Kronoberg

Jan-dec 2015

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

18,9

5,1

13,8

18,0

5,3

12,7

Trenden med högre sjukskrivningstal har hållit i sig under året. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie
arbetstid) har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, från 5,1 till 5,2 procent.
Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat (0,2 procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har minskat (0,2
procent) i jämförelse med föregående år. Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersintervaller. Den största
ökningen är i gruppen kvinnor 20-29 år (0,5 procent) men påpekas bör att högst sjukfrånvaro har
kvinnor som är 50 år eller äldre (6,1 procent). Lägst sjukfrånvaro har män 20-39 år (2,9 procent).
Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) ökar.
Högst sjukfrånvaro finns inom personalgrupperna köks- och måltidspersonal (8,4 procent),
undersköterska/skötare gruppen (7,9 procent) samt inom lokalvård och vaktmästeri (7,6 procent). Lägst
sjukfrånvaro återfinns inom ingenjörsgruppen (1,5 procent), AT- och underläkare ej leg (1,8 procent)
samt inom sjukhustekniker/labpersonal (2,0 procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ökar från 18,0 dagar till 18,9 dagar i jämförelse med föregående år.
Den kortare sjukfrånvaron minskar något medan den längre sjukfrånvaron ökar. Vid upprepad
korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12 månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre
än 21 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden
är korttidsfrånvaro och psykisk ohälsa. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna.
Inom Region Kronoberg pågår arbete på flera håll med att säkerställa rätt använd kompetens. Ett
exempel är att Regionservice har levererat extra vårdnära servicetjänster under semesterperioden. Det
handlar t ex om rengöring och transport av sängar och rullande hjälpmedel, avfallshantering, utökad
patienttransporter och servicevärdar. Flera enheter fortsatte att anlita servicevärdar under hösten.
Resultatet av dessa tjänster ligger delvis till grund för planeringen att under 2017 permanent införa
servicevärdar, patienttransporter helg samt hämtning av avfall, labprover och utrustning på våra sjukhus.

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
2
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ORGANISATIONEN HAR EN GEMENSAM VÄRDEGRUND
Mål

Organisationen
har en
gemensam
värdegrund.

Styrtal
Andel av medarbetarna
som har kännedom om
värdegrunden
Andel av medarbetarna
som har kännedom om
Region Kronobergs
varumärke

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Saknas

~70%

50 %

100 %

Saknas

~60 %

50 %

100 %

Måluppfyllelse

Organisationen har investerat både tid och engagemang i arbetet med att förtydliga och skapa en
gemensam värdegrund. I mars lanserades värdegrundsspelet, som bygger på dialog kring fiktiva, men
relevanta påståenden och händelser. Dialogmetoden med värdegrundsspelet har varit framgångsrik.
Majoriteten av arbetsplatserna har under året haft en dialog om värdegrunden, ofta med hjälp av
dialogkort och/eller värdegrundsspelet. På flera håll i organisationen har man dessutom arbetat med
värdegrunden gemensamt mellan verksamheter för att förstärka vår gemensamma värdegrund. Under
våren presenterades också ett enkelt uppföljningsverktyg, för att arbetsplatserna ska kunna värdera de
viktigaste frågorna för just dem, och följa upp att det blir en förändring.
Efter ett halvår, i juni, gjordes en enkel enkät via e-post, där alla chefer fick svara på om de startat
dialogen, hur det fungerat och vad de planerar framåt. Svaren visar att i stort sett alla verksamheter då
hade kommit igång med att diskutera och förankra värdegrunden, och att det finns ett stort
engagemang hos både chefer och medarbetare för organisationens gemensamma värdegrund. Resultatet
av den uppföljningen kan inte betraktas som vetenskapligt varför utfallet av målvärdet, andel som
känner till organisationens värdegrund, är ett antagande. Av det skälet har målets indikatorer diskuterats
och konkretiseras till kommande års uppföljningar.
Medarbetarnas kännedom om Region Kronobergs varumärke har hittills främst handlat om att fortsätta
arbetet från tidigare år med att uppdatera material och väntrum. Omskyltning och utbyte av
presentationskort har skett. Blanketter, kuvert och en mängd datasystem har försetts med Region
Kronobergs grafiska profil. Då medarbetare också är invånare och patienter så har även deras
kännedom om varumärket Region Kronoberg formats av våra externa insatser, såsom media, hemsidor,
1177.se.

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska

Läkare

3

Jan-dec 2016

Jan-dec 2015

77 488

60 422

Läkare jour

8 125

7 739

Sjuksköterska

59 070

25 497

Totalt

144 682

93 658

Behovet av hyrpersonal har ökat markant avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med
förgående år. Hälso- och sjukvården beskriver att orsaken till den ökade användningen av
Beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 170113, med en schablon 1150:-/tim för läkare PRC,
1500:-/tim för läkare SV, 1600:-/tim för läkare PSC, 2500:-/tim jour läkare, 550:-/tim för sjuksköterskor PSC och
500:-/tim för sjuksköterskor PRC och SV.
3
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bemanningsföretag främst handlar om svårigheterna att rekrytera personal såväl till korttidsvikariat som
till tillsvidareanställningar. Hyrläkare används framförallt inom primärvården, barn- och kvinnocentrum
samt vuxenpsykiatrin. Inom medicinskt servicecentrum, medicincentrum och inom rättspsykiatrin har
behovet minskat något. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi-, medicin-, akutcentrum och
inom rättspsykiatrin. Alla centrum använder sig av hyrsjuksköterskor.
Alla landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Beroendet
har generellt vuxit i landet trots att landstingen och regionerna tidigare gjort försök att minimera
inhyrningen av personal. Mot bakgrund av denna utveckling har landstingen och regionerna med stöd
från SKL under 2016 startat ett projekt som ska leda till ett oberoende av inhyrd personal i vården där
även Region Kronoberg ingår. Den önskade effekten av projektet är att nå ett oberoende av inhyrd
personal inom hälso- och sjukvården. Projektets uppdrag är att med utgångspunkt i den nationella
handlingsplan som finns utreda och implementera satsningar på övergripande nivå som leder till målet;
oberoende av hyrpersonal 2019. Uppdraget innebär även att tillsammans med chefer informera och
motivera hela organisationen i att vara delaktiga i arbetet med att nå projektets mål. Arbetet har
påbörjats under hösten/vintern 2016 och dess effekter och åtgärder kommer att prägla
komptensförsörjningsområdet för hälso- och sjukvården under de kommande åren.
Antal vakanser längre än 6 månader
2016-12-31

2015-12-31

Läkare

61

44

Sjuksköterskor

56

39

Undersköterskor/skötare

0

0

Andra befattningar

31

10

Totalt

148

93

Vid årsskiftet hade Region Kronoberg 148 vakanser som är längre än sex månader. Beträffande ett antal
av de vakanser som finns pågår rekryteringar där en ny medarbetare väntas påbörja sin anställning,
alternativt innehas vakansen av hyrpersonal.
Antal anställda4 har ökat med 124 medarbetare (från 5 773 till 5 897) i jämförelse med samma period
föregående år. Tillsvidareanställda, visstidsanställda och heltider ökar medan deltider minskar.
Ökningen har skett framförallt inom grupperna lokalvård och vaktmästeri (+33),
undersköterska/skötare (+27) och handläggare (+26). Minskar gör framför allt sjuksköterskegruppen (31) och specialist- och överläkargruppen (-14). Vaktmästeriets ökning beror på att en entreprenad togs
tillbaka i egen regi och lokalvårdens av att den vårdnära servicen ökar i samband med storstädningen.
Ökningen av undersköterskor beror till viss del på att denna yrkeskategori anställs i ökad omfattning på
grund av bristen på sjuksköterskor. Ökningen av handläggare sker i stort sett inom samtliga
förvaltningar men med olika omfattning. Sjuksköterskegruppens och specialist- och överläkargruppens
minskning beror på rekryteringssvårigheter.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95 procent vid årsskiftet och har ökat i jämförelse mot
föregående år. Männen har en sysselsättningsgrad på 98 procent mot kvinnornas på 94 procent.
Medelåldern vid årsskiftet var 44,8 år och har minskat med drygt ett år i jämförelse med föregående år.
Kvinnornas (45 år) medelålder är ett år högre än männens (44 år). Antal årsarbetare har ökat med 125 i
jämförelse med föregående år och period och uppgår nu till 5 148 årsarbetare. Personalomsättning har
ökat från 5,3 % till 6,2 % i jämförelse mot föregående år.
4Antalet

anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i
månaden.
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Nyckeltal medarbetare
2016

2015

2014

Antal anställda

5 897

5 773

5 606

varav kvinnor

4 595

4 490

4 394

varav män

1 302

1 283

1 212

Antal tillsvidareanställda

5 418

5 321

5 095

varav heltid

4 277

4 112

3 850

varav deltid

1 141

1 209

1 245

Antal visstidsanställda

479

452

511

varav heltid

332

312

348

varav deltid

147

140

163

Antal chefer

275

275

264

varav kvinnor

211

206

193

5

varav män

64

69

71

5 148

5 023

4 825

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

95

94

94

kvinnor

94

93

93

6

Antal årsarbetare

män

98

98

98

Medelålder (år)

44,8

46,2

47,5

kvinnor

45,0

46,4

47,7

44,0

45,5

46,8

6,2

5,3

3,7

män
Personalomsättning (%)

7

5Antalet

anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i
månaden.
6Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroendevalda politiker. Årsarbetare = summa
närvarotimmar/140 * antal månader (helår 1680).
7”Täljare” antal externa avgångar under vald period.
”Nämnare’’ medeltal anställda som är differensen mellan antal anställda i början och i slutet av perioden genom
periodens kalenderdagar. Endast tillsvidare anställda inkluderas. Ej kända avgångar exkluderas.

17

”Verksamhetsutveckling i
Region Kronoberg syftar
till att skapa
förutsättningar för
verksamheterna att vara
effektiva och hålla hög
kvalitet. ”
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs ledning
och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur
inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp
under hela perioden. Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för
verksamheterna att vara effektiva och hålla hög kvalitet. I det systematiska förbättringsarbetet sker
uppföljning, analys, utveckling och kvalitetssäkring för att ständigt förbättra verksamheten. Region
Kronobergs verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser och mellan
professioner med invånarens bästa i fokus. Region Kronoberg strävar efter att skapa en
förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen där varje medarbetare känner delaktighet och
bidrar till måluppfyllelse och kvalitetsutveckling.

Måluppfyllelse 2016
KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA ÖKA
Mål

Kvaliteten i
verksamheten
ska öka

Styrtal

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Måluppfyllel
se

Öppna jämförelser;
totalindex*

Plats 6

-

Plats 3

Plats 2

-

Antalet resor i
linjetrafiken ska öka

9 190 000

9 750 000

9 250 000

10 200 000

Flera
olika
ledningssystem
men inget
gemensamt

Delvis
implementerat

Delvis
implementerat

Fullt
implementerat

Implementerat
ledningssystem för
kvalitetsstyrning och
verksamhetsutveckling

*Utfall för detta styrtal finns ej tillgängligt för 2016

Ledning och styrning
Under 2016 har Region Kronobergs organisation kring arbetet med ledningssystem förtydligats och
förstärkts. Bland annat för att kunna hantera det omfattande arbetet med att föra in dokument i
dokumenthanteringssystemet och att definiera och utveckla ledningsprocesserna. Ett särskilt fokus
under 2016 har legat på att utveckla processen och systemstöden för budget och verksamhetsplanering.
En naturlig del av detta arbete har också varit att utveckla uppföljningen. Processen stöder nu både
uppföljning av enskilda åtgärder och handlingsplaner samt mål- och styrtalsuppföljning. Första
versionen av den anpassade verksamhetsplansprocessen började användas ned till centrumnivå under
2016. Inför 2017 års verksamhetsplanarbete har stödet och principerna utvecklats vidare för att kunna
användas hela vägen ut i organisationen. Detta ger samtliga ledningsnivåer bättre förutsättningar att leda
och styra sina organisationer utifrån målen i budget.
Hälso- och sjukvård
I arbetet för att nå det övergripande målet en kvalitetsstyrd region är kunskapsstyrning en förutsättning
för att patienter ges vård och insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap. En evidensbaserad
praktik där overksamma eller skadliga metoder rensats ut leder till ökad trygghet och säkerhet för
patienter samt ger samhällsekonomiska effekter.
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I samband med utvecklingsarbeten av Region Kronobergs patientprocesser ska alltid tillgång till bästa
tillgängliga kunskap analyseras för att säkerställa en god vårdkvalitet. Ett bra exempel på detta är
cancervårdens standardiserade vårdförlopp, där ett gemensamt nationellt faktaunderlag finns beslutat
och ingår som stöd i Region Kronobergs processarbete. Under året har tjugotre processer definierats,
varav cancervårdens standardiserade vårdförlopp omfattar arton av dem. Arbetet förväntas ge kortare
ledtider i vårdförloppen vilket möjliggör tidigare diagnos av cancer och på så sätt påverka överlevnad
för patienten.
Nya riktlinjer för läkarnas vårddokumentation och pilotverksamhet med mentorer i vårddokumentation
är exempel på aktiviteter för en effektivare vårddokumentation i syfte att förbättra kvaliteten. Med rätt
vårdinformation som är lätt att hitta leder till minskad dubbeldokumentation och till ökad
patientsäkerhet och tidsbesparingar för medarbetarna. Viktiga saker i en tid med kompetensbrist och
vakanser. Ett annat är satsningen på chefer från hälso- och sjukvården som i regionens egen regi
genomgått utbildning med inriktning att träna sin förmåga till hållbart systematiskt förbättringsarbete
och förstärka rollen som chef kring ständiga förbättringar.
Under året har satsningen på att alla verksamheterna ska göra en produktions- och kapacitetsplanering
(POK) för den egna verksamheten fortgått och kommer att fortsätta även under 2017. I december 2016
har 45 procent av verksamhetscheferna antingen genomgått eller påbörjat en POK-utbildning enligt
den fastlagda modellen. Under året har uppföljning av verksamhetensplaner via QlikView upparbetats.
Inom exempelvis medicinklinikens (CLV) öppenvård har tillgängligheten förbättrats med anledning av
ett systematiskt arbete med POK. Inom ögonkliniken och endoskopienheten har också tillgängligheten
kunnat kontrolleras på ett helt annat sätt. Inom psykiatrin kan en ökning av antalet läkarbesöken utläsas.
Kollektivtrafik
RegionKronoberg har upprättat nya statistikrutiner rörande punktlighet som nu tas fram månadsvis.
Tidsstudier på enskilda relationer är nu tekniskt möjliga att göra och används i det löpande arbetet.
Generellt är punktligheten god, men har tidvis under året försämrats vid tillfälliga avstängningar.

TILLGÄNGLIGHETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Mål

Tillgängligheten i
verksamheten
ska vara god

Styrtal

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Läkarbesök inom
primärvård – 7 dagar

90 %

88 %

95 %

97 %

71 %

61 %

75 %

85 %

62 %

59 %

85 %

90 %

38 %

Uppdateras
april 2017

Saknas

Saknas

Läkarbesök inom
planerad specialiserad
vård – 60 dagar
Behandling inom
planerad specialiserad
vård – 60 dagar
Andel besökare
regionala
kulturverksamheter
(övriga
kommuner/Växjö)

Måluppfyllelse

-

Hälso- och sjukvård
Den sammantagna sjukvårdsproduktionen i egen regi ökar under 2016 och tillgängligheten har totalt
sett minskat något jämfört med förgående år. Den försämrade tillgängligheten kan främst hänföras till
försämrats i de opererande specialiteterna samt inom ÖNH-kliniken audionomin med anledning av
bemanningsproblematik.
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Inom barn och kvinnocentrum har tillgängligheten kunnat bibehållas genom en produktionsökning och
som genomförts med hjälp av en motsvarande resursökning för egen bemanning och hyrpersonal. För i
första hand ortopedpatienter har försämringen av tillgängligheten begränsats genom att utflödet till
utomlänsvård kopplat till vårdgaranti och patientens fria val ökat.
Primärvårdens telefontillgänglighet innebär att med få undantag får alla patienter bedömning och råd
samma dag. Andel patienter som efter ett bedömt behov får ett besök i primärvården inom 7 dagar är
88 procent, medan andelen patienter som bedöms ha behov av läkartid och fått det samma dag uppgår
till 65 procent.
Andelen prio1-uppdrag som nås av ambulanssjukvården inom tio minuter har ökat under andra halvan
av året och är nu 56 procent vilket ändå är något lägre än förra året(2015: 58 procent). Inom tätort nås
86 procent inom 20 min och på landsbygd nås 63 procent inom 20 minuter. Fortsatt dialog med SOSalarm erfordras för att förbättra tolkning och tillämpning av kriterier för de högprioriterade
ambulansuppdragen.
När det gäller planerad specialistsjukvård redovisas en försämrad tillgänglighet men där utvecklingen
följer riksgenomsnittet. Försämringen för läkarbesök är starkt kopplad till öron-näsa-hals-sjukvård och
hudsjukvård, medan tillgängligheten för övriga specialiteter i stort är oförändrad eller förbättrad. För
operation/åtgärd är det framförallt väntetiden för utprovning av hörapparat som försämrats. Till följd
av sjuksköterskebrist och uppgradering av journaldatasystemet har öppethållandet av operationssalar
begränsats, vilket inneburit att antalet planerade operationer vid operationsavdelning minskat och
därmed påverkat tillgängligheten negativt.
Väntetiderna för undersökningar inom medicinsk service har ökat på grund av produktionsbortfall i
samband med planering och införande av nya informationssystem. Under senare delen av året har
väntetiderna till bl.a. CT kunnat reduceras genom extrainsatser.
Vuxenpsykiatrin uppfyller vårdgarantins 90 dagar till 95 procent och för patienter som väntat mindre än
60 dagar är läget oförändrat 83 procent.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin har antalet väntande till nybesök och behandling endast ökat
marginellt. Till följd av ett ökat remissinflödet har dock antalet väntande till fördjupad utredning
fortsatt att öka, trots tillskapande av ”snabbspår” och ytterligare en mottagning.
Tandvården har god tillgänglighet för akuta patienter. Däremot är det svårt att inom rimlig tid få en
undersökning eller lagning utförd. En hårt belastad allmäntandvård innebär också ett ökat remissflöde
till specialisttandvården och för icke prioriterade patienter är väntetiderna längre än fem månader inom
fem av åtta specialiteter.
Kultur
Länets kulturinstitutioner är i huvudsak fysiskt lokaliserade till Växjö tätort. Det innebär att det
gemensamt finansierade kulturella utbudet och förutsättningarna att få tillgång till det är ojämlikt
fördelat över länet. Det finns skillnader i tillgängligheten till kultur både inom Växjö kommun samt
mellan Växjö och omgivande kommuner. För att möta utmaningarna är den uppsökande verksamheten
hos kulturorganisationer med regionalt uppdrag viktig. Kulturinstitutionerna i länet har utvecklat
omfattande strategier för uppsökande verksamhet men också olika former av tjänster till kommunerna
för att tillgodose efterfrågan. Exempel på detta är Musikriket som erbjuder konserter anpassade till
mindre lokaler till kommunerna (Musik i Syd) och Regionteatern som turnerar med sina produktioner i
länet, där bland annat föreställningen ”Varje Våg” hade sin urpremiär i Hovmantorp 2016.
Att jämföra antal besökare på programaktiviteter hos regionala kulturverksamheter i övriga kommuner
med de i Växjö är ett sätt att se hur tillgängligheten till kultur är. De senaste siffrorna som finns att tillgå
är för 2015, då andelen uppgick till 38 procent, vilket är en minskning mot tidigare år (62 procent - år
2013 samt 46 procent - år 2014). Däremot var 53 procent av tillfällena att uppleva kultur förlagda
21

utanför Växjö kommun. Minskningen av antalet besökare i övriga kommuner kan bero på exempelvis
storleken på lokalen där aktiviteten hålls eller hur många personer som kan delta i en workshop per
tillfälle.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Mål

Region
Kronoberg ska
vara en drivande
utvecklingsaktör

Styrtal

Nöjd
Organisationsindex

Utfall
2015

Saknas

Utfall
2016
Ersätts
med
utveckling
sindex
som tas
fram
2017.

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Måluppfyllelse

Saknas

Saknas

-

Gröna Kronoberg har varit styrande för arbetet under året, och olika insatser har genomförts för att
öka kännedomen om strategins innehåll och Region Kronobergs insatser för att bidra till utveckling i
linje med dess mål. Ett näringslivsråd har inrättats enligt uppdrag, som bidragit med synpunkter kring
den kommande kompetensförsörjningsstrategin. Arbetet med att ta fram en landsbygdstrategi har
pågått under året, men ännu ej avslutats.
För att utveckla Region Kronoberg som en drivande utvecklingsaktör pågår ett arbete kring att utveckla
nya arbetsmetoder kopplade till de regionala utvecklingsmedlen (1:1) och till de nätverk som träffas
regionalt. Projektutveckling har genomförts med nya metoder, bl.a. genom en riktad utlysning för
konkurrenskraftig produktion. Ett koncept för nätverksarbete har tagits fram och förankrats hos
kommunchefer och övriga nätverk, vilket resulterat i att flera nätverk tecknat överenskommelser om sitt
arbete och hur detta kan bidra till Gröna Kronoberg. Kommunikationsplanen för Gröna Kronoberg
har genomförts, bl.a. med intern kompetenshöjning, utveckling av webben och besök i samtliga länets
kommuner för diskussioner om den regionala utvecklingsstrategin.
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REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Mål

Region
Kronobergs
klimatpåverkande
utsläpp ska
minska

Styrtal

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Öppna jämförelser
miljö

Plats 4 i
Sverige

Delad
femte
plats i
Sverige

Plats 4 i
Sverige

Plats 3 i
Sverige

50 %

50 %

65 %

75 %

Samtliga
bussar i
linjelagd
kollektivtrafik

Samtliga
bussar i
linjelagd
kollektivtrafik

Samtliga
bussar i
kollektivtrafiken

93 %

91 %*

93 %

95 %

49 %

54 %

53 %

60 %

Andel av resorna med
fordon från bilpoolen
som sker med
förnyelsebart bränsle
49 %
Förnyelsebara
drivmedel inom
kollektivtrafikens
samtliga fordon (buss
bil och minibuss)
Andel av
energiförbrukningen
(uppvärmning) inom
verksamheten som
kommer från icke
fossila källor
Andelen ekologiska
livsmedel av det totala
inköpet

Måluppfyllelse

54 %
Samtliga
fordon i
kollektivtrafiken

Jämförelser av miljöarbetet i regioner och landsting görs en gång per år. I 2016 års jämförelse finns
Region Kronoberg på en delad femte plats. Under 2016 genomfördes informationsinsatser för att öka
tankningen av förnybara drivmedel. Trots detta ökade inte andelen förnybara bränslen jämfört med
föregående år utan andelen förnybart ligger kvar på 50 procent. Med nuvarande takt är sannolikheten
låg för att nå att nå 75 procent förnybart till 2018. Det kommer krävas flera insatser om Region
Kronoberg ska kunna öka andelen förnybart.
Andelen förnybar värme har minskat från 93 procent 2015 till 91 procent 2016 beroende på att
Naturvårdsverket tagit fram nya hänvisningsvärden för hur stor andel som får räknas som förnybart
från avfallsförbränning, vilket påverkar andelen förnybar värme från Ljungbys fjärrvärmeverk. Under
året har avtal om 100 procent förnybar värme för anläggningarna i Växjö tecknats med VEAB. Målet
om 95 procent förnybart kommer vara möjligt att nå efter investering i ny pelletspanna i Grimslöv
under 2017.
Region Kronoberg når 2016 års mål om andel ekologiska livsmedel. Region Kronobergs kompletta
miljöredovisning finns att läsa i bilaga (Miljöredovisning 2016).
*Detta hade räckt för att nå 95 procent förnybart om inte hänvisningsvärdena hade ändrats 2016.
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”Region Kronoberg ska ha
en stabil ekonomi som
kännetecknas av
långsiktighet och
hållbarhet. En långsiktigt
stark ekonomi är en
förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed
ge regioninvånarna en god
service.”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora
kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den
service den själv beslutar om.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 90 mnkr för 2016, vilket är en positiv avvikelse med 19
mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2016 på 71 mnkr.

Måluppfyllelse 2016
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund ekonomisk hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen
ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den ekonomiska planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Mål

Ekonomi i balans

Styrtal

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Resultat i förhållande
till intäkter

1,0 %
(52 mnkr)

1,6 %
(90 mnkr)

1,3 %
(71 mnkr)

0,3 %
(18 mnkr)

Självfinansiering
investeringar

94 %

104,5 %

64 %

34 %

2,6 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

1 308 mnkr

1 298 mnkr

700 mnkr

700 mnkr

53,6 %

55,8 %

>50 %

>50 %

Pensionsförvaltning
Genomsnittlig likviditet
Självfinansiering
kollektivtrafik totalt

Måluppfyllelse

En översyn och utarbetande av en ny ekonomistyrningsmodell för Region Kronoberg pågår sedan
hösten 2015. 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. Översynen,
fokuserar på bland annat resursfördelningsmodeller, budgeteringsprinciper, uppföljning samt förenkling
av administrativa rutiner inom ekonomiområdet.
En revidering och uppdatering av reglementet för den finansiella verksamheten pågår och kommer upp
för politisk behandling under våren 2017.
Från och med september är Region Kronoberg medlem i Kommuninvest. Detta är ett led i att säkra
Region Kronobergs finansieringsbehov för kommande stora investeringar.
Region Kronoberg har upphandlat ett nytt ekonomisystem, CGI, som kommer att implementeras från
och med 1 januari 2018.
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RESULTATANALYS
Resultatuppföljning, mnkr
Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Utfall
2015

Intäkter
Avgifter

647

645

2

595

Sålda tjänster

423

417

6

379

Övriga intäkter

416

277

139

425

1 486

1 340

147

1 399

-3 429

-3 451

21

-3 262

-156

-15

-141

-115

-3 585

-3 466

-120

-3 377

Köpt vård

-467

-407

-61

-438

Offentligt finansierad privat vård

-254

-264

10

-252

Trafik

-745

-751

6

-690

Läkemedel

-647

-607

-40

-616

-1 002

-983

-20

-952

-206

-197

-9

-201

Summa kostnader

-6 907

-6 675

-233

-6 526

Verksamhetens nettokostnad

-5 421

-5 335

-86

-5 126

Skatteintäkter

4 336

4 342

-6

4 132

Statsbidrag

1 168

1 069

99

1 047

Finansnetto

7

-6

12

-1

5 511

5 406

105

5 179

90

71

19

52

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal
Summa bemanning

Övriga kostnader
Avskrivningar

Totalt finansiering
Resultat

Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2016 uppgår totalt till ett överskott på 90 mnkr. Redovisat
resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om 71 mnkr, motsvarande 1,3
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, uppfylls.
Intäktssidan visar ett överskott jämfört med budget på 147 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen
förklaras till stor del av ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag. 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.
Verksamheten redovisar fortsatt ett stort budgetöverskridande vad gäller bemanningskostnader. Kostnaden
för egen personal avviker positivt från budgeterad nivå beroende på vakanser och frånvaro. Den
positiva budgetavvikelsen förmår dock inte balansera överskridandet som kostnaden för hyrpersonal
medför. Den totala årskostnaden för hyrpersonal uppgår till 156 mnkr vilket är en ökning med 35
procent jämfört med 2015. Merkostnaden jämfört med egen personal utgör ca 90 mnkr. Den största
ökningen redovisas på sjuksköterskesidan. Nivån med hyrläkare fortsätter att öka inom primärvård,
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kvinnosjukvård, vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrin. Primärvården har de största
problemen med hyrläkare, och rapporterar att man i december hade 35 budgeterade tjänster som inte
var bemannade med specialister i allmänmedicin. Av dessa var ca 25 bemannade med hyrläkare.
Primärvården har för närvarande en vakansgrad på 44 procent för allmänläkare.
Köpt vård genererar ett underskott på 61 mnkr. Underskottet förklaras av ökade kostnader för såväl
högspecialiserad vård som vård inom vårdgarantin och fritt vårdsökande.
Läkemedelskostnaderna visar ett underskott på 40 mnkr vilket dock täcks upp av att utfallet för bidraget
för läkemedelsförmånen är 47 mnkr högre än budgeterat.
Den positiva budgetavvikelsen för finansieringen beror, som framgår av finansieringsavsnittet nedan,
framförallt på bättre utfall för statsbidrag. Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 47 mnkr
högre än budget. Det beror på att ingen överenskommelse fanns då år 2016 började vilket gjorde att
budgeten utfick från SKL:s prognos baserad på läkemedelsbidrag för 2014 som sedan indexerats.
Övriga statsbidrag har ett utfall som är 39 mnkr högre än budgeterat. Det beror på mottaget statsbidrag
med anledning av flyktingsituationen. Resultatet dras ned av att skatteprognosen ger ett utfall som är
sex mnkr lägre än budgeterad skatteintäkt för 2016.
Nettokostnadsutveckling
Region Kronobergs nettokostnader i verksamheten har under 2016 ökat med 4,5 procent jämfört med
föregående år (justerat för engångsposter 2015).

7,6%

8%

7,3%

7,3%
6,3%

6%
4%
2%

3,9%

2,4%

4,3%

3,4%
2,2%

3,7%
2,0%

4,5%
4,3%

0,4%

0%
2010

2011
2012
Nettokostnad

2013
2014
2015
Skatter o generella statsbidrag

2016

DIAGRAM: Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnader samt utveckling av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag
Region Kronoberg hade under 2015 en förhållandevis hög nettokostnadsutveckling, men har under
2016 lyckats att bromsa nettokostnadsutvecklingstakten till en nivå som närmar sig genomsnittet i riket.
Genomsnittlig nettokostnadsutveckling i riket för samtliga regioner och landsting under 2016 är ca 4,4
procent.
För att skapa en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet krävs det att
nettokostnadsökningen över tid inte överstiger ökningstakten för skatter, utjämning och generella
statsbidrag.
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Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2016 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
(Belopp i mnkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen

90

Balanskravsjusteringar

0

Resultat efter balanskravsjusteringar

90

Medel till resultatutjämningsreserv

0

Medel från resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

90

Balanskravsresultat från tidigare år

0

Balanskravsresultat kvar att reglera

0

TABELL: Balanskravsutredning
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2016 var målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag skulle uppgå till 1,3 procent. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 71 mnkr.
Resultatet, efter balanskravsutredning, på 90 mnkr innebär att det finansiella målet för en god
ekonomisk hushållning uppfylls.
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Resultat per nämnd, mnkr
Nettokostnad
2016
Utfall

Budget

Avvikelse

-3 677

-3 594

-83

-279

-310

31

Regional utvecklingsnämnd

-47

-54

7

Kulturnämnd

-52

-53

1

-7

-10

3

-4 062

-4 021

-41

-973

-986

13

-5 035

-5 007

-28

-318

-328

11

-69

0

-69

-5 421

-5 335

-86

Skatteintäkter

4 336

4 342

-6

Statsbidrag

1 168

1 069

99

Finansnetto

7

-6

13

5 511

5 406

105

90

71

19

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Summa nämnder
Vårdval
Summa nämnder och vårdval
Regionstyrelsen
Bidrag fördelning statsbidrag
Verksamhetens nettokostnad

Summa finansiering
Resultat

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvården redovisar för 2016 ett underskott på 83 mnkr, vilket är i linje med den prognos
på -80 mnkr som lämnats tidigare under året. 2016 avslutas emellertid med en kraftig ökning av
kostnaden för hyrpersonal under november och december. Kostnaderna för köpt vård har varit stabila
under större delen av året, med få mycket dyra vårdtillfällen och där den nya abonnemangsmodellen
motverkat kostnadsvariation. Under november och december stiger kostnaderna dock för såväl köpt
högspecialiserad vård som vård inom vårdgarantin och fritt vårdsökande. Kostnadsökningarna
motverkas av en mer återhållsam utveckling av läkemedelskostnaderna.
Personalförsörjningen kommer att bli den viktigaste frågan att tackla under 2017. Kostnadsutvecklingen
för inhyrd personal har varit extrem under 2016 och måste bromsas under 2017. Med anledning av
detta kommer arbetet med att utfasa hyrpersonalberoendet och ersätta detta med egna medarbetare att
vara prioriterat. Arbetet innebär en lång rad av åtgärder som kan variera utifrån behov i respektive
verksamhet. Bland viktiga delar i lösningen kan nämnas produktions- och kapacitetsarbetet (POK),
processarbetet, rätt använd kompetens (RAK), nödvändiga schemaförbättringar, ökning av nattindex till
1,4, bemanningsöversyn, arbetsmiljöinsatser samt riktade lönesatsningar.
Trafiknämnden
Trafiknämndens redovisar för 2016 ett resultat som är 31 mnkr bättre än budget. Det förbättrade
resultatet är en kombination av ökat resande, ökade intäkter på grund av taxehöjningar samt lägre
trafikkostnader än budgeterat delvis med anledning av låg indexutveckling.
Samtliga trafikslag uppvisar en högre självfinansieringsgrad 2016 jämfört med 2015 och den totala
självfinansieringsgraden steg till 55,8 procent (2015: 53,6 procent).
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Regional utvecklingsnämnd
För 2016 visar Regionala utvecklingsnämnden ett positivt resultat på 7 mnkr. Avvikelsen beror till
största delen på vakanser bland personalen. Verksamheterna har därför inte bedrivits i den takt som
planerats och kostnaderna har inte upparbetats. Resultatet har påverkats positivt av att verksamheten
har projektfinansierats i högre utsträckning än planerat.
Kulturnämnd
Kulturnämnden visar ett positivt resultat på knappt 1 mnkr för 2016. Den positiva avvikelsen gentemot
budget är genererat i förvaltningen beroende på att kostnaderna inte upparbetats.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Grimslövs folkhögskola redovisar för 2016 ett positivt resultat på drygt 3 mnkr. Den positiva avvikelsen
beror främst på uppdragsutbildningarna och speciella satsningar för nyanlända. Ett relativt fullt internat
med bra beläggning på kurserna överlag bidrar också starkt.
Fler deltagare än tidigare har varit i behov av extra stöd vilket har medfört att kostnaden för resursstöd
ökat.
Vårdval
Vårdval Primärvård redovisar för 2016 ett överskott på 2,4 mnkr. Den positiva avvikelsen gentemot
budget förklaras till största delen av ett lägre antal ersatta hembesök/hemsjukvårdsbesök än förväntat,
att AT/ST-ersättning gav ett överskott då ST-tjänsterna inte var fullt tillsatt under årets första 8
månader samt att bidraget för mobila läkare i Ljungby inte utnyttjades på grund av rekryteringsproblem.
Resultatet drogs ned av att Hälso- och sjukvårdspengen gav ett underskott beroende på att antalet
invånare i Kronoberg ökat mer än kalkylerat för 2016.
Resultatet för Vårdval hud är 7,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att antalet vårdgivare och
därmed produktionen är lägre än budgeterat
För tandvården redovisas ett överskott på 3,1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på budgettillskott
för förväntad befolkningstillväxt.
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen redovisar ett överskott på 11 mnkr för 2016. Under Regionstyrelsen redovisas
nettokostnaden för Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt och Förtroendemannaorganisationen. Regionstaben redovisar ett överskott på knappt 6 mnkr vilket till största delen förklaras
av lägre personalkostnaderna till följd av vakanser. Övriga enheter redovisar mindre överskott.
Under Regionstyrelsen redovisas också interna bidrag för att fördela statsbidraget för mottagandet av
nyanlända flyktingar och höjningen av statsbidraget för läkemedelsförmånen vilka inte budgeterats.
Tillsammans gav detta ett underskott på totalt 69 mnkr. I sammanhanget ska beaktas att dessa poster
genererade motsvarande överskott under finansieringen.

30

Finansiering
Finansieringen för 2016 är 105 mnkr högre än budgeterat. Det beror framförallt på bättre utfall på
övriga statsbidrag och statsbidrag för läkemedelsförmånen.

Finansiering, mnkr
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Förändring

2016

2016

2016

2015

mnkr

%

Skatter
Preliminärskatt

4 349

4 350

-1

4 129

220

-13

-8

-5

4

-16

4 336

4 342

-6

4 133

204

Inkomstutjämningsbidrag

862

848

14

802

60

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-164

-1

-165

0

44

44

0

46

-2

Regleringsavgift

-91

-91

0

-81

-10

Bidrag läkemedel inom
förmånen

460

413

47

440

20

59

19

39

6

53

Summa generella statsbidrag

1 169

1 069

99

1 048

121

12%

Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag

5 505

5 411

93

5 181

325

6%

14

9

5

26

-12

4

1

3

-1

5

Finansiell kostnad pensioner

-10

-17

7

-25

8

Övriga finansiella intäkter och
kostnader

-1

1

-2

-1

2

5 511

5 406

105

5 178

328

Avräkning skatteintäkter
Summa skatter

5%

Generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag

Pensionsförvaltning
Avkastning likviditetsförvaltning

Summa totalt

6%

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKL i december 2016. Skatteprognosen ger
ett utfall som är 6 mnkr lägre än budget.
Bidraget för läkemedelsförmånen ger ett utfall på 47 mnkr högre än budget. Det beror på att ingen
överenskommelse fanns då år 2016 började vilket gjorde att budgeten utfick från SKL prognos baserad
på läkemedelsbidrag för 2014 som sedan indexerats.
Övriga statsbidrag har ett utfall som är 39 mnkr högre än budgeterat. Det beror på mottaget statsbidrag
med anledning av flyktingsituationen.
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2 mdkr. Avkastningen i pensionsförvaltningen för
år 2016 är realt 3,0 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent, och för
överlikviditetsförvaltningen 1,7 procent realt. Realiserad avkastning år 2016 i pensionsförvaltningen är
14 mnkr och i likviditetsförvaltningen 4 mnkr. Region Kronoberg har inte haft några banklån sedan
2001.

Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten8 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)

2016

2015

-44

610

1 283

689

653

640

1 893

1 939

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, miljoner kronor
Likviditetsförvaltning
Den genomsnittliga likviditeten för 2016 uppgår till 1 298 mnkr det är en minskning med 10 mnkr
jämfört med föregående år. Under året har överföringar gjorts från likviditeten till överlikviditeten för
att skapa avkastning samtidigt har koncernkrediten ökats.
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. Avkastningen i överlikviditetsförvaltningen för år 2016 var 1,7 procent realt.
Pensionsförvaltning
Marknadsvärdet på pensionsförvaltningen uppgick per den 31 december 2016 till 740 mnkr. Totalt
finns övervärden på 87 mnkr i pensionsförvaltningen.
2016

2015

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

359

291

68

48 %

398

343

55

56 %

Räntebärande
värdepapper

333

315

18

45 %

216

203

13

31 %

Likvida medel

48

48

0

7%

94

94

0

13 %

740

653

86

100 %

708

640

68

100 %

Totalt

TABELL: Pensionsförvaltningen anskaffningsvärde och marknadsvärde 2016 och 2015

8

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, § 151, reviderat 2014-04-29.
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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 2016 till 4 755 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2016

2015

131

121

Pensionsskuld avsättning

1 650

1 548

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 974

3 070

Total Pensionsskuld

4 755

4 739

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, miljoner kronor
Den totala pensionsskulden ökat med 16 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen har
minskat med 96 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 102 mnkr.
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 2015.

För en mer detaljerad redovisning, se bilaga (Förvaltning av finansiella medel).
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet 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.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Under året fattades flera viktiga politiska investeringsbeslut för Region Kronobergs strategiska
generalplansinvesteringar:






Nybyggnaden av vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet, projektering av förfrågningsunderlag
pågår och förberedande ledningsarbeten i mark kommer att påbörjas i mars. Planerad byggstart
för byggnaden är hösten 2017 med ett färdigställande senhösten 2019.
Nybyggnaden av habiliteringen på Sigfridsområdet, projektering av förfrågningsunderlag pågår
och planerad byggstart är hösten 2017 med ett färdigställande årsskiftet 2018/19.
Ombyggnad av vårdavdelningar på Lasarettet Ljungby, projektering påbörjas våren 2017 och
byggstart är planerad till senhösten 2017 med ett genomförande i 4 etapper till 2021.
Nybyggnad av parkeringsdäck på CLV-området som genomförs under 2017.

Fastighetsinvesteringarna uppgår 2016 till 136 mnkr, och jämfört med budget är investeringsvolymen
262 mnkr lägre. Den främsta orsaken är att det har blivit förskjutningar i framförallt
generalplansprojekten och en del av de mindre reinvesteringsprojekten som har försenats.

Utfall 2016

Budget 2016

Investeringsplan 2016

Utfall 2015

Informationsteknik

32

23

44

39

Medicinsk teknik och övriga inventarier

94

79

82

72

136

398

254

122

20

32

37

37

283

532

417

269

(Belopp i mnkr)

Fastigheter
Inv. intäktsfinansierad verksamhet/oförutsett
Totalt

TABELL: Investeringar 2016 jämfört med budget, investeringsplan och utfall föregående år
Självfinansieringsgraden var under 2016 105 procent (årets resultat tillsammans med nivån på
avskrivningarna i relation till investeringarna).
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Större investeringar under 2016
Informationsteknik

Belopp i mnkr



Uppgradering av Cosmic till R8.1

2,2



Utbyggnad av plattform för regiongemensamt trådlöst nät

0,8



Uppgradering av plattform för dect-telefoni

4,1



Införande av ordinationssystem för cytostatikabehandling

2,1



Införande av nytt intranät och webbplattform

1,4



Uppgradering av laboratorieinformationssystem för transfusionsmedicin

0,6



Införande av nytt röntgeninformationssystem

0,5



Utbyte av talkommunikation i linjebussar

1,6



Investeringar kopplade till generalplan

1,1

Medicinteknisk utrustning


3 st CT

15,3



Chiplaryngoskop, Växjö och Ljungby

2,0



Ambulanser enligt utbytesplan

7,5

Fastigheter
Färdigställda projekt


Scopienheten Centrallasarettet Växjö (CLV)

7,6



Nybyggnad av Folktandvården Teleborg Växjö

11,7

Pågående projekt, färdigställs 2017


Klinisk kemi CLV och Ljungby lasarett



Ombyggnad av ögonkliniken CLV

19,9



Ombyggnad av röntgen CLV

17,7

12,0 resp. 11,6
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EKONOMISKA FAKTA – FEM ÅR I SAMMANDRAG
Ekonomisk fakta, (mnkr om inget annat anges)

not

2016

2015

2014*

2013*

2012*

1

11,60

11,60

11,21

10,65

10,65

193 906

191 062

188 793

187 004

185 695

Verksamhetens nettokostnader

5 421

5 126

4 659

4 379

4 364

Personalkostnader

3 429

3 262

3 046

2 898

2 870

Hyrpersonal

156

115

73

65

74

Köpt vård

467

438

378

379

409

Såld vård (inkl tandvård)

405

379

390

382

375

647

616

558

533

544

460

440

417

404

414

Trafikkostnader, linjetrafik

492

478

457

408

364

Patientavgifter

160

165

160

158

156

Specialdestinerade statsbidrag

122

71

112

60

74

Biljettintäkter, linjetrafik

275

256

253

235

221

Avskrivningar

206

201

186

184

178

Årets investeringar

283

269

253

224

245

5 504

5 179

4 801

4 477

4 317

Årets resultat

90

52

156

-35

-53

Justerat resultat enligt balanskravet

90

9

149

80

-88

Avsättning pensioner

1 650

1 548

1 419

1 307

1 072

Pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)

2 974

3 070

3 121

3 251

3 031

1 346

1 256

1 175

1 019

1 054

32,0

31,8

32,4

30,6

33,6

Utdebitering, kr
Antal invånare, 1 nov

Läkemedelskostnader
Statsbidrag läkemedelsförmånen

Skatteintäkter och generella statsbidrag

2

2

Eget kapital
Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner %

3

Genomsnittlig likviditet under året

-38,8

-46,0

-53,7

-67,0

-63,0

1 298

1 308

1 087

792

695

*Värden för perioden 2012-2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland med undantag för raderna Trafikkostnader, linjetrafik och Biljettintäkter, linjetrafik

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

Not

miljoner kr

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Verksamhetens intäkter

2

1 486

1 400

Verksamhetens kostnader

3

-6 701

-6 325

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

-206

-201

-5 421

-5 126

Skatteintäkter

5

4 336

4 132

Generella statsbidrag och utjämning

6

1 168

1 047

Finansiella intäkter

7

21

35

Finansiella kostnader

8

-14
90

-36
52

9

90

52

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

90

52

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

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

4

206

201

Gjorda avsättningar

20

102

129

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

-1
397

-43
340

Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

-124

-72

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

-3

1

23, 24

68
337

108
376

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-19

-27

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-266

-245

Investeringsbidrag

11, 12

1

2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

2

45

0
-283

-8
-233

13, 14

-34

-28

22

-1

-1

0
-35

28
0

Tillfört materiella anläggningstillgångar vid regionbildning
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder
Tillfört eget kapital vid regionbildning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

19

143

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1939

1796

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

1 958

1 939
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Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

10

36

32

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 114

1 074

Maskiner och inventarier

12

424

391

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

38

Långfristiga fordringar

14

32

32

1 680

1 567

miljoner kr

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

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

51

48

Kortfristiga fordringar

16

513

389

Kortfristiga placeringar

17

1 937

1 329

Kassa och Bank

18

22

610

Summa omsättningstillgångar

2 522

2 376

Summa tillgångar

4 202

3 943

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

1 211

1 158

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

90

52

1 346

1 256

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

20, 21

Summa avsättningar

1 650

1 548

1 650

1 548

Skulder
Långfristiga skulder

22

3

3

Kortfristiga skulder

23

1 140

1 136

Kortfristig skuld till kreditinstitut

24

64

0

Summa skulder

1 207

1 140

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 202

3 943

2 393

2 472

581

599

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld

25

Kulturparken
Transitio

38

8

8

484

490

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:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet
med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2016 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 procent eller mer av landstingets totala skatteintäkter
och generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 procent eller mer
av landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning
behöver därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultatoch balansräkning. I särskilt avsnitt redovisas uppgifter om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är
huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie
verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal
om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten
jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör
hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och
ränteintäkter periodiserats på detta sätt.
Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader.
När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt
periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.
Intäkter

Skatteintäkter
I redovisningen för år 2016 ingår den definitiva slutavräkningen för 2015 och en preliminär slutavräkning för år
2016. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendationen RKR 4.2.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i
utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden
vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.
Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål
och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon
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form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda.
Statsbidraget för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess fördelas mellan landstingen efter antal
invånare samt utifrån hur ett antal villkor har uppfyllts. Den del som avser den tidigare sjukskrivningsmiljarden
redovisas enligt kontantprincipen dvs. i 2016 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
Normala omplaceringsvinster återläggs inte vid beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster
vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. Med normala omplaceringsvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier och löpande
avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.
Tillgångar

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar
som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till
uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella
verksamheten, fastställt av 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 används en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. Region Kronoberg har
valt en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, olika förväntade
livslängder samt någon form av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som logisk.
Komponentindelning kan vara aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 mnkr och utgår från fyra olika
komponentgrupper med avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den
mån IT-system utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.
Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell
anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 100 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.

Avskrivningar

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

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

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

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

Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap har värderats enligt löneläge den 31 december 2016 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.
Transparenslagen - konkurrensneutralitet
Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag som är
konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska bli aktuellt att göra en
öppen redovisning. Inom Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men
nettoomsättningen överstiger inte nivån. När det gäller tandvårdsverksameten särredovisas den utifrån
konkurrenssynpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen redovisning.
Resultatet presenteras i bilaga till årsredovisningen.
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Not 2

Verksamhetens intäkter
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

8 394

8 011

Interna intäkter för verksamheten

-6 907

-6 612

Summa

1 486

1 400

- Reavinst vid försäljning av fastigheter

0

43

- Återbetalning 2004 års AFA-premier

0

29

Verksamhetens intäkter inkl interna poster

Större poster av engångskaraktär:

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

Not 3

Verksamhetens kostnader

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

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

-13 609

-12 936

6 907

6 612

-6 701

-6 325

-206

-201

-6 907

-6 526

- Förändrat regelverk förtroendevaldas pensioner

0

12

- Flyttkostnader m m i samband med flytt till regionhuset

0

12

Årets avskrivningar
Summa verksamhetens externa kostnader inklusive avskrivningar
Större poster av engångskaraktär:

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

Not 4

Avskrivningar
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

15

14

Avskrivningar byggnader och anläggningar

96

95

Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa
Not 5

95

92

206

201

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

42

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

4 349

4 129

6

-5

-19

9

4 336

4 132

Not 6

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa
Not 7

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

862

802

44

46

460

440

59

6

-165

-165

-91

-81

1 168

1 047

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Finansiella intäkter

3

3

10

9

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper

6

22

Övriga finansiella intäkter

2

2

21

35

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

0

-4

Räntekostnader

0

-1

-10

-25

Utdelningar värdepapper
Räntor

Summa
Not 8

Finansiella kostnader

Ränta på pensionskostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 9

-4

-6

-14

-36

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

90

52

0

-43

90

9

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat
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Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2016-12-31

2015-12-31

91

64

-Årets aktiverade utgifter

19

27

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

-8

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

103

91

Ingående avskrivningar

-59

-45

-15

-14

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

Årets förändringar:
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 11

8

0

-66

-59

36

32

2016-12-31

2015-12-31

2 810

2 701

136

123

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

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

-130

-14

2 816

2 810

-1 737

-1 654

-Årets avskrivningar

-96

-95

-Försäljningar och utrangeringar

130

13

-1 702

-1 737

1

1

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Mark
Ingående anskaffningsvärde
-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 114

1 074

Utgående restvärde enligt plan
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Not 12

Maskiner och inventarier
2016-12-31

2015-12-31

1 353

1 210

111

129

0

35

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Inventarier tillförda vid regionbildning
-Investeringsbidrag
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Avskrivning inventarier tillförda vid regionbildning
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1

-2

-35

-19

1 429

1 353

-970

-871

-95

-92

0

-26

34

18

-1032

-970

Pågående nyanläggningar
8

15

-Utgifter under året

19

-7

Utgående balans

27

8

424

391

Ingående balans

Utgående restvärde enligt plan

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden och ingående ackumulerade avskrivningar per 2015-12-31 är justerade
med 5 mnkr jämfört med årsredovisningen 2015. Justeringen beror på att de ingående ackumulerade värdena varit för
höga. Justeringen påverkar inte de bokförda värdena.

45

Not 13

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2016-12-31

2015-12-31

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

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

Öresundståg AB

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

5%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

Kommuninvest ekonomisk förening

1%

27
34

27
0

2%

0

0

14%

0
0

0
0

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Småland Airport AB
Övriga aktier och andelar:

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Bussgods Sverige ekonomisk förening

6%

Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

0
38

Långfristiga fordringar

Fordran Ryssbygymnasiet AB
Fordran Småland Airport AB
Övriga långfristiga fordringar
Summa

Not 15

0
72

2016-12-31

2015-12-31

25

25

8

8

0

0

32

32

Förråd
2016-12-31

2015-12-31

Förråd

51

48

Summa

51

48

2016-12-31

2015-12-31

Kundfordringar

162

147

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-20

-17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

205

147

Not 16

Kortfristiga fordringar

0

16

Statsbidragsfordringar

96

60

Övriga kortfristiga fordringar

70

36

513

389

Fordran skattekonto

Summa

46

Not 17

Kortfristiga placeringar
2016-12-31

2015-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

265

266

Aktier pensionsförvalting

291

343

Räntor överlikviditetsförvaltning

879

423

Räntor pensionsförvaltning

315

203

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

139

1

48

94

1 937

1 329

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2016-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

265

265

273

Aktier pensionsförvalting

291

291

359

Räntor överlikviditetsförvaltning

879

879

921

Räntor kapitalförvaltning

315

315

333

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

139

139

139

Likvida medel pensionsförvaltning
Summa

48

48

48

1 937

1 937

2 072

2016-12-31

2015-12-31

Kassa

1

0

Bank

20

585

Likvida medel kapitalförvaltning
Summa 2016-12-31

Not 18

Kassa och bank

Inlåning bank
Summa
Not 19

0

26

22

610

2016-12-31

2015-12-31

1 256

1 175

Eget kapital

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Tillfört eget kapital vid regionbildning
Årets resultat
Utgående eget kapital

0

28

90

53

1 346

1 256

Fullmäktige beslutade 2014 att avsätta 45,0 mnkr av årets resultat till resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven ingår som en del av ingående eget kapital.
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Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2016-12-31

2015-12-31

1548

1419

Pensionsutbetalningar

-26

-27

Nyintjänad pension

132

0

6

0

Förändring av löneskatt

21

25

Skulduppräkning utanför KPA

-3

0

Ingående avsättning

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

Övrigt
Utgående avsättning

-27

131

1 650

1 548

95

95

Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

Posterna nyintjänad pension och ränte- och basbeloppsuppräkning gick ej att särredovisa år 2015 pga byte av
pensionsadministratör under året.
Förpliktelsen är minskad genom försäkring avseende alternativ KAP-KL och den försäkringslösning Regionförbundet
Södra Småland hade innan sammanslagningen den 1 januari 2015. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som Region Kronoberg
skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den hade försäkrats. Överskottsmedel i försäkringen uppgår
till 0,1 mnkr.

Not 21

Pensionsförmåner
2016-12-31

2015-12-31

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

2

1

Visstidspension

3

3

Övriga

0

0

Förmånerna omfattar 3 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension och 3 stycken med
visstidspension.
Not 22

Långfristiga skulder
2016-12-31

2015-12-31

Långfristiga skulder
Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

3

3

Summa

3

3

48

Not 23

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2016-12-31

2015-12-31

260

275

0

0

46

38

315

305

Personalens källskatt

53

51

Upplupna arbetsgivaravgifter

57

54

Avgiftsbestämd ålderspension

137

122

Kortfristig del av långfristig skuld till LÖF
Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner

4

32

268

260

1 140

1 136

2016-12-31

2015-12-31

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

64

0

Summa

64

0

Förutbetalda skatteintäkter
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

Not 24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 500 miljoner kronor.
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Not 25

Ansvarsförbindelser
2016-12-31

2015-12-31

3 070

3 121

-110

-113

Nyintjänad pension

45

0

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

24

0

-19

-10

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

Förändring löneskatt
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse pensioner

-36

72

2 974

3 070

95

95

Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

Posterna ränte- och basbeloppsuppräkning går ej att särredovisa år 2015 pga byte av pensionsadministratör under året.
Kulturparken Småland AB
AB Transitio

8

8

484

490

3 465

3 568

Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 2 637 mnkr samt enskilt garanterat
för 109 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 189 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Summa ansvarsförbindelser totalt
Övriga ansvarsförbindelser:
Kommuninvest i Sverige AB
Region Kronoberg har hösten 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting som per 2016-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 346 091 mnkr och totala tillgångar till 338 153 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 334 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 330 mnkr.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i
patientförsäkringen. År 2016 uppgår premien till 24 545 000 kr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2016-12-31

2015-12-31

-2

-44

1

1

-1

-43

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Summa
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SAMMANFATTNING AV
NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
INVÅNARE
De mätningar som görs i befolkningen visar att man har en väldigt god upplevelse av vården. Vi har
generellt bättre värden än riket och på de flesta indikatorer (Vården i siffror) ligger region Kronoberg
bland de sex bästa. Det gäller såväl förtroende generellt som positiva upplevelser av respekt och
bemötande, tillgänglighet, delaktighet, information och kunskap.
Under året har en långsiktig strategi för hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och förebyggande
arbete 2016 – 2020 antagits. Olika aktiviteter är påbörjade eller under planering enligt de beslutade
handlingsplanerna. Som exempel kan nämnas Tobacco Endgame (Rökfritt Sverige 2025).
Det har varit stort fokus på att starta upp det prioriterade med arbetet att implementera
personcentrerad vård i verksamheten.
Inom försäkringsmedicin har det i samverkan med försäkringskassan genomförts dialogmöten på
samtliga vårdcentraler i länet och på ett antal kliniker inom specialistvården för de som arbetar med
psykisk ohälsa och smärta. Under perioden har det också genomförts utbildningar i försäkringsmedicin
samt arbetsgivardialoger.
Andelen länsinnevånare som har ett konto på 1177 Vårdguiden ökar stadigt i länet och nyttjandet av etjänsterna ökar.
En invånarkampanj kring 1177 Vårdguidens har genomförts. Det är viktigt med fortsatt information på
olika sätt om våra e-tjänster för att bidra till en positiv utveckling.
En nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats av 1177 Vårdguiden.
Plattformen ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via
webben som ett komplement till annan behandling. Sedan hösten 2016 kan Region Kronoberg erbjuda
Internet-KBT till medborgarna.
Patientsäkerhetsarbetet har varit aktivt med insatser och aktiviteter inom olika områden. Arbetet kring
VRI (vårdrelaterade infektioner) har fortsatt med olika fokus. Senaste nationella
punktprevalensmätningen (våren 2016) visade en frekvens av 10,4 procent VRI. Utbildning i BHK
(basala hygienrutiner och klädregler) till nyanställda fortsätter genom patientsäkerhetsnätverket.
Arbetet med trycksår har varit framgångsrikt under året. Sedan årsskiftet genomförs varje månad
punktprevalensmätningar av trycksår som visar en minskning från 18 procent i januari till 10 procent i
december 2016. Arbetet fick Region Kronobergs kvalitetspris 2016.
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MEDARBETARE
Perioden präglas av bemanningssvårigheter. Vi lyckas inte rekrytera framförallt sjuksköterskor och
läkare i den omfattning som behövs och detta påverkar såväl övertid, och användning av hyrpersonal
som arbetsmiljö. Många insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge positiv utdelning. Vi har en
tydlig generationsväxling bland sjuksköterskor med många unga, relativt oerfarna som ska introduceras
av vår befintliga personal samtidigt som vi har ett högt uttag av föräldraledighet som är svårt att
återrekrytera till.
Under kommande tioårsperiod kommer drygt en fjärdedel, ca 1400 medarbetare, att nå 65 års ålder.
Särskilt kännbara avgångar kommer att beröra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare,
medicinska sekreterare, BMA och tandsköterskor. Attraktionskraften i 24/7/365 tjänstgöring behöver
ökas eftersom det är i dessa verksamheter som våra rekryteringssvårigheter är störst. Under perioden
har nattindex 1,4 införts vid rotationsarbete. Detta har mottagits mycket positivt och
implementeringshastigheten har varit betydligt högre än väntat, vilket är positivt.
Beslut har under året fattats av Linnéuniversitetet om utökning av antalet utbildningsplatser på
sjuksköterskeprogrammet från idag 60 till 80 platser/termin med start HT-2017. Femton av dessa
utbildningsplatser kommer att finnas i Ljungby som då blir studieort. Detta är ett mycket viktigt beslut
för att på lång sikt säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor till regionen och inte minst Ljungby
Lasarett.
Vi har fortsatt vakanser på en nivå som inte är i linje med våra mål. Vi har ökat antalet AT-läkare och
har nu besatt motsvarande 29 tjänster, detta kommer att öka under 2017 till 35. Antalet ST-läkare som
rekryterats till primärvården har ökat på ett mycket bra sätt. Den långa trend av ökande sjukskrivningar
vi sett är inte bruten dock har ökningshastigheten avtagit. Vi har under året en sjukfrånvaro
motsvarande 5,5 procent för Hälso- och sjukvården, vilket är en ökning jämför med 2015 då den var
5,3 procent.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Hälso- och sjukvården har haft ett ansträngt läge under året. Den sammantagna sjukvårdsproduktionen
i egen regi ökar under 2016 medan tillgängligheten generellt sett ligger kvar på en oförändrad nivå.
Överbeläggningar har ökat på i stort sett alla somatiska vårdavdelningar på grund av att vi ej kunnat
bemanna alla fastställda vårdplatser. Vårdplatskoordinatorerna inom vår slutenvård har gjort ett
betydelsefullt arbete vilket gjort att vårdplatssituationen har kunnat hanteras dag för dag. Primärvården
har haft ett besvärligt bemanningsläge under året.
Detta har varit besvärligt för medarbetarna men de har hanterat problemen på ett enastående sätt och
inom alla verksamheter har samarbetet fungerat utmärkt vilket vi alla kan vara ödmjukt tacksamma för.
Primärvårdens telefontillgänglighet har inneburit att med få undantag alla patienter fått bedömning
och råd samma dag. Andel patienter som efter ett bedömt behov fått ett besök i primärvården inom 7
dagar var 89 procent.
För ambulanssjukvårdens prio1-uppdrag var ökade andelen som nåddes inom 10 minuter till 56
procent under andra halvan av året. Andelen som nåddes inom 20 minuter var inom tätorter 86 procent
och landsbygden 63 procent.
När det gäller planerad specialistsjukvård redovisas en försämrad tillgänglighet men där utvecklingen
följer riksgenomsnittet. Försämringen för läkarbesök är starkt kopplad till öron-näsa-hals-sjukvård och
hudsjukvård, medan tillgängligheten för övriga specialiteter i stort är oförändrad eller förbättrad. För
operation/åtgärd är det framförallt väntetiden för utprovning av hörapparat som försämrats. Denna
försämring bröts mot slutet av året. Väntetiderna för undersökningar inom medicinsk service har ökat
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på grund av produktionsbortfall i samband med planering och införande av nya informationssystem
(RIS). Under senare delen av året har väntetiderna till bl.a. CT kunnat reduceras genom extrainsatser.
Kunskapsstyrning är en förutsättning för att patienter ges vård och insatser som baseras på bästa
tillgängliga kunskap. Att medicinska utdata och processdata finns lättillgänglig är nödvändigt för
faktabaserad uppföljning och utveckling. Vi har inte nått vår ambition att få önskade förbättringar av
medicinsk utdata ännu. Ett fördjupat arbete inom södra regionen med kunskapsstyrning och
nivåstrukturering av fr. a. kirurgiska ingrepp har inletts.
Processarbetet är en av förutsättningarna för en god kvalitet i hälso- och sjukvården. Det finns
tjugotre definierade processer som är beslutade och påbörjade, varav arton är standardiserade
vårdförlopp inom cancervården.
Produktion- och kapacitetsplanering, POK, är ett verktyg för ledning och styrning av hälso- och
sjukvården som kan bidra till en högre effektivitet i verksamheten. Arbetet pågår i verksamheterna
enligt en fastlagd modell. En förklaring till god tillgänglighet på t ex medicinkliniken CLV är enligt
verksamheten ett framgångsrikt POK-arbete (produktions och kapacitetsplanering).
Tolv chefer från hälso- och sjukvården har avslutat ett ledarprogram i vår egen regi med inriktning att
de ska träna sin förmåga till hållbart systematiskt förbättringsarbete och förstärka rollen som chef kring
ständiga förbättringar. Dessutom har fem chefer genomgått en fördjupad nationell ledarutbildning,
Advanced Training Program, med fokus på att utveckla effektiva kliniska processer.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens redovisade resultat uppgår till -83 mnkr inkl projekt vilket är i linje med den
prognos på -80 mnkr som lämnats under året. 2016 avslutas emellertid med en oroväckande ökning av
kostnad för hyrpersonal. Kostnaderna för köpt vård har varit stabila under större delen av året, med få
mycket dyra vårdtillfällen och där den nya abonnemangsmodellen motverkat kostnadsvariation. Under
november och december stiger kostnaderna dock för såväl köpt högspecialiserad vård som vård inom
vårdgarantin och fritt vårdsökande.
Kostnadsökningarna motverkas av en mer återhållsam utveckling av läkemedelskostnaderna inklusive
rabattintäkter, byte till billiga kopior där patent gått ut, samt att färre patienter behandlats för hepatit c
under hösten jämfört med 2015. Till detta kommer delar av statsbidrag som ej förbrukats utan
resultatförts enligt gällande redovisningsprinciper.
Sett ur ett såväl ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller invånarperspektiv är
personalsituationen och förmågan att komma till rätta med vakans-/hyrpersonalproblemet avgörande
för möjligheterna att nå målet om en välfungerande verksamhet med en ekonomi i balans.
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TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
Ur ett invånarperspektiv kan trafiknämndens verksamhet under året framstå som något kluven, där
kundnöjdhetsvärdet rörande linjetrafiken ökade med tre procentenheter och överträffade målet.
Däremot nås inte målvärdet för kundnöjdhet för Serviceresor vilket beror på att betyget med anledning
av skiftet från manuell till automatiserad ruttplanering påverkat negativt i kundenkäterna.
Nöjd Kund-index (NKI) buss/tåg ökade med tre procentenheter till 72 procent. NKI för Serviceresor
minskade till 75 procent (- 11 procentenheter).

MEDARBETARE
Under året genomfördes verksamhetsanpassade medarbetarenkäter med syfte att mäta och följa upp
Motiverad Medarbetarindex (MMI) som en verksamhetsindikator. Utfallet för MMI har varit gott och
det uppsatta målet på 66 procent har överträffats. Drygt tre av fyra är totalt sett nöjda med Region
Kronoberg som arbetsgivare.
Kortvarig sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år. Dock ökar den långvariga
sjukfrånvaron, och det råder en obalans mellan de två avdelningarna under Trafiknämnden – där
Serviceresor och Färdtjänsthandläggning ligger på en relativt hög nivå beroende främst på
långtidssjukskrivningar.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Ett viktigt fokus under 2016 har varit att påbörja utvecklingen av framtidens betallösning i samverkan
inom Sydtaxan. Arbetet har löpt på enligt plan och ett gemensamt projekt mellan Kronoberg, Halland
samt Jönköping och Kalmar län har startats och kommer att pågå fram till 2020. Det digitala kundmötet
har förbättrats under året – främst i form av en ny mobilapp med en kartbild som i realtid visar bussens
position. Ett omfattande förberedande arbete för vidareutvecklad kundnära trafikinformation har
genomförts som kommer att leda till implementation under första halvåret 2017.
Resandeutvecklingen har varit god i alla trafikslag och resulterade i en snittökning på 6,1 procent:

EKONOMI
Trafiknämnden redovisar ett resultat på 31 mnkr. Jämfört med Budget 2016 så ökade intäkterna med
12,0 mnkr och kostnaderna blev 13,8 mnkr lägre. Det förbättrade resultatet är en kombination av ökat
resande; ökade intäkter p.g.a. taxehöjningar samt lägre trafikkostnader än budgeterat delvis p.g.a. låg
indexutveckling.
Ett PM rörande av vad som krävs av verksamheten i form av ökade intäkter eller minskade kostnader
för att uppnå långsiktiga mål om en ökad självfinansieringsgrad redovisades för Trafiknämnden i juni
2016. Trafiknämnden har under året fastställt budgetramar och budgeterad självfinansieringsgrad per
trafikslag för 2017. Den totala självfinansieringsgraden för verksamhetsåret 2016 steg till 55,8 procent.
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet har i stort sett skett enligt plan med de processer som prioriterades i handlingsplanen för 2016,
för att aktivera Gröna Kronoberg. Bland annat har tio företag beviljats affärsutvecklingscheckar, ett
sydsvenskt positionspapper kring infrastruktur och en handlingsplan för ”barnens bästa” har tagits fram
samt att verktyget Studi.se har spridits till samtliga kommuner. Mot nya höjder har engagerat en stor
andel av länets skolelever i utmaningar och en utökad satsning har gjorts på besöksnäringen.
Undantaget är ”Kronoberg tillsammans” som ersatts av andra aktiviteter för integration och hälsa bland
nyanlända.
Gällande måluppfyllelse för Gröna Kronoberg, är 4 av 11 indikatorer uppfyllda i slutet av 2016. Jämfört
med förra årets mätning har måluppfyllelsen förbättrats som en följd av en god tillväxt i antalet jobb
2015.

MEDARBETARE
Under året har arbetet fortsatt för att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av ett utmaningsdrivet
arbetssätt. Arbetet har skett i stort enligt plan. Uppföljning har gjorts som visar att årets styrtal för att
mäta utvecklingen ligger under målsättningen, varför arbetet kommer att fortsätta 2017. Aktiviteter som
genomförts under året är bl.a. gemensamma utvecklingsdagar och lärandeforum, samt kunskapshöjande
insatser kring Gröna tråden. Utvecklingen av den aktivitetsbaserade miljön på Nygatan har försenats.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet har skett enligt plan för att stärka vår roll som regional utvecklingsaktör, med viss försening i
några av handlingsplanerna. Projektutveckling har genomförts med nya metoder, bl.a. genom en riktad
utlysning för konkurrenskraftig produktion, och målet för aktivt deltagande i beviljade ansökningar har
nästan uppnåtts. Ett koncept för nätverksarbete har tagits fram och förankrats hos kommunchefer och
övriga nätverk, vilket resulterat i att 40 procent av nätverken tecknat överenskommelser. Övriga är på
gång under 2017. Kommunikationsplanen för Gröna Kronoberg har genomförts, bl.a. med intern
kompetenshöjning, utveckling av webben och besök i samtliga länets kommuner för diskussioner om
den regionala utvecklingsstrategin.

EKONOMI
Regionala utvecklingsnämnden redovisar för 2016 ett positivt ekonomiskt resultat (7 mnkr). De risker
som bedömdes finnas gällande externfinansieringen i början av året har ej infallit - istället har
projektintäkterna ökat under året i förhållande till plan. Detta har lett till att målnivån för externa
intäkter har överträffats.
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KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
Verksamhet har skett enligt plan, med särskilt fokus på utveckling av professionell dans, det fria ordet
samt bild och form. Målen i styrtalen har uppnåtts för året.
Under året har utvecklingsmedel hos Kulturrådet beviljats för ett interregionalt
metodutvecklingsprojekt i Regionsamverkan Sydsverige kring professionell dans. Beslut har tagits om
omorganisering av det dansfrämjande uppdraget likväl som en långsiktig överenskommelse med Växjö
kommun gällande Det fria ordets hus. Beslut har tagits om utökat grunduppdrag till Regionteatern
Blekinge Kronoberg kring professionell dans. För att utveckla arbetet med konstpedagogik för barn
och unga har Ljungbergmuseet beviljats medel för ett projekt i vilket det uppsökande arbetet ska
utvecklas genom en strategi och ett digitalt verktyg. Kulturnämnden har också beslutat att budgetera för
en konstutvecklare inför 2017.

MEDARBETARE
Under året har arbetet fortsatt för att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av ett utmaningsdrivet
arbetssätt. Arbetet har skett i stort enligt plan. Uppföljning har gjorts som visar att årets styrtal för att
mäta utvecklingen ligger under målsättningen, varför arbetet kommer att fortsätta 2017. Aktiviteter som
genomförts under året är bl.a. gemensamma utvecklingsdagar och lärandeforum, samt kunskapshöjande
insatser kring Gröna tråden. Utvecklingen av den aktivitetsbaserade miljön på Nygatan har försenats.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet har genomförts enligt plan för att förbättra förutsättningarna för det civila samhällets aktörer
att delta i regionala utvecklingsprocesser. Dialog har skett med studieförbunden kring
överenskommelse och ändrat bidragssystem, vilket väntas bli klart våren 2017. Internt inom Region
Kronoberg har ett övergripande utvecklingsarbete kring stödstrukturer skett.

EKONOMI
Dialog har skett löpande kring kultursamverkansmodellen med bl.a. Kulturrådet och deltagande sker i
olika nationella och regionala nätverk för att främja modellens utveckling. Målet är att staten ska räkna
upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med den regionala uppräkningen, vilket
trots genomförda aktiviteter inte kunnat uppnås under året.
Det positiva överskottet (1 mnkr) som uppstått är genererat i förvaltningen beroende på att
kostnaderna inte upparbetats och att man haft föräldraledighet.
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STIFTELSER OCH BOLAG
Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i ett antal stiftelser och bolag. Region Kronoberg är
enligt lag inte skyldig att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En
konsolidering har heller inte bedömt tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs
resultat- och balansräkning. Nedanför redovisas istället varje bolag och stiftelse separat.
AB Destination Småland, 100 procent
Bolaget är ett helägt bolag vars uppdrag är att i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga
intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En
viktig del i arbetet för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell
och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga
Smålandslän ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland.
Inom ramen för Smålandssamarbetet har Kronoberg tillsammans med Jönköping och Kalmar under
2016 arbetat fram och gått in i ett strategiskt och långsiktigt affärssamarbete med Visit Sweden på de
prioriterade utländska marknaderna, som gäller 2017-2026.
-

Nettoomsättningen för år 2016 uppgick preliminärt till 7,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett överskott på 410 000 kronor. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2016 till 7,1 mnkr.

Sideum Innovation AB, 100 procent
Bolaget är ett helägt vilande bolag och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.
RyssbyGymnasiet AB, 90 procent
vardera 5 procent efter en nyemission gjord 2014. RyssbyGymnasiet är en friskola sedan i juli 2002 med
elever från hela landet.
Bolaget erbjuder utbildning på gymnasial nivå inom naturbruk, 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 har avslutats med besök från Uganda. Skolan fortsätter med
etapp två i matematiklyftet där skolans lärare i matematik bedriver kollegialt lärande tillsammans med
lärare från Ingelstadgymnasiet och Stora Segerstads naturbrukscentrum.
-

Nettoomsättningen för år 2016 uppgick preliminärt till 7,8 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett underskott på -3 797 650 kronor.

För första gången på många år ökar nu antalet elever på skolan men samtidigt ökade kostnader för drift
och underhåll med 0,7 mnkr, personalkostnaderna med 1,7 mnkr samtidigt som intäkter minskade med
1,5 mnkr. Ytterligare faktorer som belastar skolans ekonomiska utfall är ett lokalt arbetstidsavtal för
skolans lärare som ger en extra veckas ledighet utöver ferier om ca tolv veckor. Kostnaden för denna
vecka beräknas till ca 1,1 miljon/läsår. En annan resultatbelastande faktor är skolans
internatverksamhet där kostnaderna för kost, logi, tillsyn och fritidsverksamhet överskrider intäkterna
med ca 3,3 mnkr årligen.
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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.
Antalet besökare på de olika arenorna har ökat markant även under 2016. Helårssammanställningen
visar på en ökning från 118 551 till 134 376 besökare.
-

Nettoomsättningen för år 2016 uppgick preliminärt till 33,8 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett överskott på 229 296 kronor. Under år 2016 har Region Kronoberg
utbetalat drygt 10,2 mnkr i driftsbidrag.

Smaland Airport AB, 55 procent
Region Kronoberg innehar 55 procent av aktierna i Växjö Småland Airport AB (namnbyte under år
2015 - tidigare Smaland Airport AB). Flygplatsen ägs till resterande del av Växjö och Alvesta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Växjö Småland Airport AB samt
annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets huvuduppdrag är att ta tillvara och utveckla
kommunikationer med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt.
Bolaget ska även aktivt medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och
studier.
2016 blev ett mediokert år. Passagerarutvecklingen under 2016 blev negativ. Totalt flög 173 000
passagerare vilket är en minskning med nästan 7procent. Minskningen beror till stor del på att
charterflygen till Turkiet ställdes in pga. säkerhetsläget samt att Ryanair inte upprätthöll trafiken över
vintern till Düsseldorf. Flygplatsens jakt efter en "HUB" linje är fortsatt prioriterad och samtal förs med
ett flertal tänkbara operatörer.
Det statliga driftbidraget har varit på agendan under året. Ett krav från Trafikverket för att få ta del av
pengarna har varit att respektive flygplats måste ha ett SGEI (Service of General Economic Interest)
förordnande från sin ägare. År 2016 avslutades med att utredningen om skatt på flygresor överlämnade
sitt betänkande "En svensk flygskatt" till regeringen. Utredningen föreslår att en skatt på kommersiella
flygresor införs den 1 jan 2018. Blir denna skatt verklighet så kommer den förmodligen att drabba
framför allt mindre regionala flygplatser väldigt hårt. Växjö Småland Airport kommer tillsammans med
ett antal andra regionala flygplatser inom kort att ansluta sig till Fly Green Fund. Fondens målsättning
är att skapa förutsättningar för produktion av biobränsle i Sverige och att minst 20 procent av
flygbränslet som används i Norden år 2020 ska vara biobränsle.
-

Nettoomsättningen för år 2016 uppgick preliminärt till 40,8 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett överskott på 2 267 000 kronor. Bolaget har sedan år 2011 fått driftsbidrag
från ägarna på 14 mnkr år 2011 och därefter 10 mnkr årligen. Flygplatsens ägare har uttalat sin
avsikt att fortsätta stödja Växjö Småland Airport AB med driftbidrag tills verksamheten ger ett
positivt ekonomiskt resultat.

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 49 procent
AB Regionteatern ägs till 49 procent av Region Kronoberg. Övriga ägare är Landstinget Blekinge med
29 procent och Växjö kommun med 22 procent av aktierna i bolaget.
Bolagets uppdrag är att bedriva teaterverksamhet samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i
Kronobergs och Blekinge län. Särskild vikt ska läggas vid barn- och ungdomsteater samt amatörteater i
båda länen. Bolaget ska arbeta för ett ökat teaterintresse. Verksamheten ska präglas av konstnärlig och
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intellektuell frihet samt vara politiskt och ideologiskt oberoende. Teatern bedriver sin verksamhet i
form av turnéuppsättningar samt uppsättningar på Ringsbergsscenerna.
Under år 2016 spelade 397 teaterföreställningar fördelade på 9 produktioner och 52 dansföreställningar
fördelade på 10 produktioner. Antalet övriga arrangemang uppgick till 381 stycken. Totalt nådde
Regionteatern under året en publik om 49 277 personer.
-

Nettoomsättningen för år 2016 uppgick preliminärt till 37,3 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett överskott på 101 196 kronor. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2016 till 11,3 mnkr medan det statliga anslaget år 2016 utgjorde 12,2 mnkr. För att
kunna fortsätta utvecklingen mot en modern scenkonstinstitution beslutade styrelsen om en
underbalanserad budget för 2016 med 693 000 kronor. Resultatet avviker positivt från budget
med nästan 0,8 mnkr. Ägaranslagen räknas årligen upp i enlighet med konsortialavtal parterna
emellan. För år 2016 enades ägarna om en uppskrivning med 2,4 procent. För det statliga
anslaget gjordes en uppskrivning år 2016 med 0,9 procent.

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB, 49 procent
Region Kronoberg äger Almi Företagspartner Kronobergs län AB tillsammans med majoritetsägaren
ALMI Företagspartner AB, det nationella moderbolaget.
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 för år 2016 uppgick preliminärt till 21,1 mnkr och årets preliminära
resultat för år 2016 visar ett överskott på 942 296 kronor. Region Kronobergs driftbidrag till
bolaget år 2016 uppgick till 6,2 mnkr.

Företagsfabriken i Kronoberg AB, 33,3 procent
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs till 33,3 procent vardera av Region Kronoberg, Videum AB,
Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i anslutning till Linneuniversitetet bedriva
företagsinkubatorverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Under 2016 har affärsutvecklarna haft 33 så kallade förstamöten med entreprenörer från regionen. Av
dessa har sju stycken antagits till inkubatorns förprocess (sexmånadersperioden). 14 bolag har under år
2016 funnits med i inkubatorprocessen varav tre har gjort exit. Företagsfabriken samarbetar med sju av
de åtta kommunerna i länet.
-

Nettoomsättningen för år 2016 uppgick preliminärt till 3,0 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett underskott på -231 158 kronor. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2016 till 1,1 mnkr.

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 2016 uppgick preliminärt till 2,5 mnkr och årets preliminära resultat
för år 2016 visar ett överskott på 357 913 kronor. Region Kronobergs driftbidrag till bolaget
uppgick år 2016 till 0,75 mnkr.
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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
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.
Samtrafiken i Sverige AB, 2,1 procent
Region Kronoberg äger bolaget tillsammans med 37 andra svenska trafikföretag. Samtrafiken är ett
tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer
pålitligt. Det gör vi framför allt genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och genom
att förse branschen med kunskap och data om Sveriges resande.
Stiftelsen Musik i Kronoberg
Region Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen Musik i Kronoberg. Ändamålet för stiftelsen är att
i första hand organisera och driva musikverksamhet inom Kronobergs län. Tillsammans med Stiftelsen
Musik i Skåne, med Region Skåne som huvudman, äger man Musik i Syd AB. Stiftelsen Musik i
Kronobergs huvudsakliga verksamhet består i att ansöka om verksamhetsbidrag och vidarebefordra
dessa till Musik i Syd AB. Styrelsen för Musik i Syd AB, med ledamöter från de två stiftelsestyrelserna,
har sitt säte i Kristianstad. Den lagstadgade arkivverksamheten, Smålands Musikarkiv, finns hos Musik i
Syd AB. Kammarorkestern Musica Vitae är en integrerad del av verksamheten och orkestern har fått en
allt starkare förankring i hela regionen.
Syftet med Musik i Syd är att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är
ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig
även utanför de större städerna. Musik i Syds verksamhet för barn- och ungdomar har hög prioritet och
erbjuder konsertupplevelser med levande musik inom många olika genrer. För Musik i Syd är det viktigt
att värna om och stimulera barn och ungdomars eget musikutövande. Exempel på detta är den
riksomfattande tävlingen Musik Direkt som har en stark förankring i Kronoberg.
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BILAGOR
Miljöredovisning 2016
Region Kronobergs verksamhet påverkar miljön genom användning av förbrukningsmaterial,
kemikalier, läkemedel, livsmedel, energi, transporter och inköp av varor och tjänster.
Miljöprogrammet, som reviderades under 2016, beskriver hur regionen internt ska arbeta för att utföra
sitt uppdrag klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Insatserna riktas mot de områden som
ger störst miljönytta. Det kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, exempelvis genom
att färre farliga kemikalier används och nya byggnader byggs med material som bidrar till en god
inomhusmiljö.
Genom att ha ett aktivt internt miljöarbete kan Region Kronoberg bidra till en hållbar utveckling och
själva vara ett föredöme inom miljö- och hållbarhet. Miljöredovisningen är en uppföljning av hur
arbetet går mot målen i miljöprogrammet.
Energi
Mål 2018


är elförbrukningen 85 kWh/m2
bruksarea9.



är värmeförbrukningen 9110 kWh/m2
bruksarea. (Normalårs korrigerat)11

Utgångsvärde
2013

Årsvärde 2016

Minskning
2013-2016

92,3 kWh/m2

88,1 kWh/ m2

– 4.7 %

– 0,7 %

97,912 kWh/m2

93,6 kWh/ m2

– 4,4 %

+2%

Mål 2018

Förändring
2016-2015

Utfall 2016



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 förnybar.

Cirka 91 % av värmen är förnybar.



har regionen infört en riktlinje för Grön IT.

Riktlinje för Grön IT har inte tagits fram
under året.

Region Kronoberg använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla exempelvis till
uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk utrustning. Målsättningen är att
energin som används ska vara förnyelsebar och att energianvändningen är effektiv och långsiktigt
hållbar.
Under året har fastighetsavdelningen genomfört flera energieffektiviseringsåtgärder på Centrallasarettet
i Växjö (CLV) bl.a. utbyten till närvarostyrd belysning samt driftsoptimering av aggregat. Trots
genomförda besparingsåtgärder har elförbrukningen bara har minskat med 0,7 procent, vilket är sämre
än förväntat. Att minskningen inte blev större beror troligen främst på ökade driftstider på ventilation
och kyla på Sigfridsområdet, utökad verksamhet på vårdcentralerna samt utökad elektronisk utrustning
på sjukhusen.

Målet innebär att elförbrukningen år 2018 är 7 % lägre än 2013.
Målet är korrigerat pga. att vi fått mer exakta värmevärden på Grimslövs folkhögskola (installerat energimätare).
11 Målet innebär att värmeförbrukningen år 2018 är 7 % lägre än 2013 (normalårs korrigerat).
12 Utgångsvärdet korrigerat för att kunna jämföra värmeförbrukningen (energimätare på Grimslövs folkhögskola).
9

10
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Andelen förnybar värme har minskat från 93 procent 2015 till 91 procent 2016 beroende på att
Naturvårdsverket har tagit fram nya hänvisningsvärden för hur stor andel som får räknas som förnybart
från avfallsförbränning, vilket påverkar andelen förnybar värme från Ljungbys fjärrvärmeverk. Under
året har avtal om 100 procent förnybar värme för anläggningarna i Växjö tecknats med VEAB. Detta
hade räckt för att nå 95 procent förnybart om inte hänvisningsvärdena hade ändrats. Målet om 95
procent förnybart kommer vara möjligt att nå efter investering i ny pelletspanna i Grimslöv under 2017.
I slutet av 2015 installerades 252 m2 solceller på taket till hus 7K på Ljungby lasarett. Solcellerna har
under 2016 gett en energiproduktion på 36 000 kWh vilket överensstämmer med förväntat resultat.
Värmeförbrukningen minskade under början av året men har under hösten ökat på nästan alla
anläggningar vilket medfört en ökning med 2 procent jämfört med 2015. Ökad värmeförbrukning på
CLV och Sigfridsområdet kan bero på genomförda legionellaspolningar med hetvatten samt ökad
drifttid på ventilationen.
Förbrukningen av fjärrkyla har, på grund av utökad teknisk utrustning med kylbehov, ökat med 14,9
procent
(energiindexkorrigerad) under 2016 jämfört med 2015. Sedan 2013 har förbrukningen ökat med 9,9
procent.
Vattenanvändningen har minskat med 0,4 procent jämfört med föregående år och med 2 procent
jämfört med 2013. Förbrukningen har minskat på Ljungby lasarett och Moheda vårdcentral på grund av
ändrade backspolningsrutiner och installation av strålmunstycken. På flera vårdcentraler har
förbrukningen dock ökat beroende på utökad verksamhet.
Transporter
Mål 2018

Utfall 2016



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 har
minskat med 12 % jämfört med år 2013.



ersätts minst 2000 möten per år i verksamheten med Skypeoch videokonferenser.

Under 2016 genomfördes 3467 st. Skype- och
videokonferenser.

Mål 2016-2018


ska kollektivtrafiksystemet bli mer resurseffektivt och bidra till
en minskad klimatpåverkan13

Andelen förnybara bränslen i linjetrafiken
(buss) är 99 %.

Styrtal/indikatorer som mäts och följs upp:
-

13

Samtliga fordon i upphandlad trafik ska köras med
förnyelsebara drivmedel 2020.
Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh
år 2025 (0,02 g/kWh år 2014).
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh
år 2025 (2g/kWh år 2014).
Energieffektiviteten ska öka. Max 0,15 kWh/personkilometer
busstrafiken år 2025

Mål i trafikförsörjningsprogrammet, programperiod 2016-2025.
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Utsläpp av partiklar från busstrafik var 0,01
g/kWh under 2016, vilket är en förbättring
jämfört med 2014.
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik var
1,94/kWh under 2016, vilket är en liten
förbättring jämfört med 2014.
Energieffektiviteten var 0,27
kWh/personkilometer under 2016, vilket är en
förbättring jämfört med tidigare år.



Under programperioden ska regionen verka för en klimatsmart
och hälsosam arbetspendling för alla medarbetare.

Under 2016 beviljades Region Kronoberg
medel från Naturvårdsverket för ett
arbetspendlingsprojekt som ska genomföras
under 2017.

I regionens verksamheter sker många personresor och godstransporter. För att minska klimatpåverkan
och luftutsläpp från resor och transporter arbetar regionen bland annat för att öka användningen av
kollektivtrafik och resefria möten, leasa miljöbilar i bilpoolen samt att främja resor med cykel eller gång.
Region Kronoberg leasar gasbilar, etanolbilar och mindre dieselbilar. Regionen har en målsättning om
att 75 % av resorna med fordon från bilpoolen ske med förnyelsebart bränsle år 2018. Under 2016
genomfördes informationsinsatser för att öka tankningen av förnybara drivmedel. Trots detta ökade
inte andelen förnybara bränslen jämfört med föregående år utan andelen förnybart ligger kvar på 50
procent.
Antal körda kilometer med bilpoolsbilar och hyrbil var under året 1 454 319 km. Privat bil i tjänsten
användes 939 480 km. Det är en total minskning av användning av personbil i tjänsten med 12 procent
jämfört med år 2013. Samtidigt som bilanvändningen minskar ökar användingen av konferenser via
Skype eller video. Under 2016 genomfördes 3467 konferenser, vilket är ökning med 34 procent jämfört
med 2015. Att ersätta fysiska möten med möten på distans sparar tid, pengar och minskar
miljöbelastningen från resor.
Under hösten 2016 genomfördes en resvaneundersökning där anställda fick svara på hur de reser till
och från arbetet samt i tjänsten. Bil är det dominerande färdmedlet för både arbetspendling och
tjänsteresor. 50 procent arbetspendlar med bil, 36 procent tar cykel till och från arbetet medan andelen
som arbetspendlar med kollektivtrafik endast är 12 procent. Det finns potential att öka andelen resefria
möten då 40 procent i resvane-undersökningen svarar att de inte har någon erfarenhet av att använda
video- eller webbkonferenser.
Regionens linjetrafik använder 99 procent förnybara drivmedel vilket gav Region Kronoberg en första
plats i den nationella jämförelsen av andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken. Att kollektivtrafiken
har så hög andel förnybart är ett resultat av ett systematiskt arbete under flera år med att minska
busstrafikens miljöpåverkan. Stadstrafiken i både Växjö och Älmhult går på biogas och regiontrafiken
går till allra största delen på biodiesel.
Lustgas
Mål 2016-2018


Utfall 2016

arbetar regionen med att minska utsläpp av lustgas från
förlossningen genom läcksökning och upphandlingskrav.

Läcksökningar har genomförts under året.

Långsiktigt mål


År 2022 har utsläppen av lustgas minskat med 80 procent
jämfört med år 2013.

År 2016 var förbrukningen av lustgas
2813 kg.

Regionen arbetar för att minimera lustgasutsläppen eftersom lustgas har en negativ klimatpåverkan.
Under året har läcksökning och service genomförts av lustgasuttagen på avdelningarna. Region
Kronoberg har ett långsiktigt mål om att minska lustgasutsläppen med 80 procent. Målet kan nås
genom att en central destruktionsanläggning för lustgas kopplas till förlossningen på CLV i samband
med flytt av BB och förlossningsavdelningen år 2020-2021.
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Kemikalier
Mål
År 2018

Utfall 2016



har 70 procent av antalet produkter med utfasningsämnen
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2014 har 26 st. produkter
ersatts med mindre hälsoskadliga eller
miljöfarliga produkter vilket motsvarar
30 %.



har 25 procent av antalet produkter med riskminskningsämnen15
ersatts med mindre hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter
jämfört med år 2013.

Jämfört med 2013 har 46 st. produkter
med riskminskningsämnen ersatts vilket
motsvarar 17 %.

14

Att regionen arbetar med att byta ut och minska användningen av särskilt farliga ämnen har en positiv
påverkan på folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön.
Inom tandvården har man bytt ut två produkter med allergiframkallande och hormonstörande ämnen
och ersatt dessa med produkter utan hälsoskadliga ämnen. Ytterligare två produkter har fasats ut genom
att tillverkaren ändrat sammansättning. Inom laboratorieverksamheten har fokus fortsatt att varit på
produkter som vid exponering ökar risken för cancer eller påverkar förmågan att fortplanta sig, s.k.
CMR-produkter (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska). Mikrobiologen har under året
ersatt två CMR-produkter.
Antal år
2013

Antal år
2014

Antal år
2015

Antal år
2016

Totalt antal produkter med utfasnings16- och
riskminskningsämen17

195

162

152

152

Varav produkter med utfasningsämnen

87

72

60

61

Att totala antalet produkter med utfasnings- och riksminskningsämnen är oförändrat jämfört med 2015
beror delvis på att nya produkter tillkommit inom laboratorieverksamheten i samband med nytt
analysinstrument. Vid revideringen av miljöprogrammet höjdes målsättningen för antalet
utfasningsämnen som ska ersättas med mindre farliga produkter. Det kommer att krävas ett aktivt
utfasningsarbete om detta mål ska kunna nås.

Under året har även kemikalieutbildningar för personal inom barnhälsovården och mödravården
anordnats. Fokus har varit kemikalier i barns vardag respektive risker för gravida på arbetsplatsen.

6,7

Enligt Kemikalieinspektionen är utfasnings- och riskminskningsämnen hälso- eller miljöfarliga ämnen med egenskaper som
t.ex. cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, miljöfarliga, allergiframkallande eller giftiga. Samtliga
riskminskningsämnen kan inte fasas ut då vissa produkter inte går att ersätta i dagsläget.
16Ämnen

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
17 Ämnen som har mycket hög akut eller kronisk giftighet, mutagena kategori 2, allergiframkallande, miljöfarliga med
långtidseffekter eller potentiellt PBT/vPvB
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Miljöanpassad byggnation
Mål 2014-2018

Utfall 2016



ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras
i Byggvarubedömningen18 och prioriterade utfasningsämnen ska
undvikas så långt som möjligt.

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



ska regionens nybyggnationer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad19
med målsättningen om att nå minst silvernivå.

Nybyggda tandvården på Teleborg
certifierades enligt Miljöbyggnad, nivå guld.



ska större ombyggnationer som omfattar installationstekniska
system uppfylla relevanta krav enligt Miljöbyggnad.

Har ej genomförts under året.

Genom att välja material med mindre hälsopåverkan och ställa miljökrav på materialet vid ny- och
ombyggnation kan regionen minska mängden farliga ämnen i sina fastigheter. Detta bidrar till att främja
en god inomhusmiljö för alla medarbetare och patienter.
Folktandvåden Linné som byggdes på Teleborg under 2016 är Region Kronobergs första nybyggnation
som certifierades enligt Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är en kvalitetssäkring för att säkra låg
energianvändning, en god inomhusmiljö samt att miljö- och hälsovänliga byggvaror används.
Region Kronoberg har som målsättning att samtliga nybyggnationer i regionens regi ska sikta mot minst
silvernivå enligt Miljöbyggnad.
Livsmedel
Mål 2018

Utfall 2016



är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala
livsmedelskostnaden.

Andelen ekologiska livsmedel uppgick till
54 % av den totala livsmedelskostnaden.



är Kost och restauranger fortsatt KRAV20-certifierade.

Kost- och restauranger har fortsatt vara
KRAV-certifierade.



fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ.

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

Att regionen köper hållbara livsmedel bidrar till minskad spridning av kemiska bekämpningsmedel till
yt- och grundvatten och främjar den biologiska mångfalden.
Region Kronoberg har även i år 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 miljömålet
om att andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra 75 procent av den offentliga konsumtionen
av livsmedel år 2020.

Databas för miljöbedömning av byggvaror, https://www.byggvarubedomningen.se/
Certifieringssystem för byggnader, https://www.sgbc.se/
20 KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel.
18
19
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Läkemedel
Mål 2014-2018

Utfall 2016



minskar kassationen av läkemedel

År 2016 kasserades 4576 kg läkemedel i
regionen.



tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade
läkemedel

Miljöaspekter beaktas vid den årliga
revideringen av rekommenderade
läkemedel.



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



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

År 2018
1310 st. recept på fysisk aktivitet skrevs ut
under 2016.
Förskrivningen under året var 312
recept/1000 invånare.

Läkemedelskommittén följer kunskapsutvecklingen kring läkemedels miljöpåverkan och beaktar
miljöaspekter vid den årliga revideringen av rekommenderade läkemedel.
Under 2016 förskrevs 1310 recept på fysisk aktivitet vilket är 120 färre recept jämfört med år 2015. Två
tredjedelar av recepten förskrevs till kvinnor och recepten är jämnfördelad bland olika åldersgrupper.
Drygt hälften av recepten förskrivs på vårdcentralerna.
År 2016 var antibiotikaförsäljningen 312 recept/1000 invånare i Kronoberg vilket är samma siffra som
för år 2015. Det långsiktiga målet för hela landet är att förskrivningen av antibiotika inte ska överstiga
250 recept per tusen invånare och år. Strama Kronoberg (Strategigruppen för rationell
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) arbetar systematiskt med frågan på flera sätt,
bland annat genom uppsökande verksamhet i primärvården, kvartalsvisa utskick med
förskrivningssiffror på vårdcentralsnivå, seminarier för utbildningsläkare och information till
allmänheten om när antibiotika kan hjälpa.
Under året kasserades 4576 kg läkemedel vilket är en minskning med 9 kg jämfört med år 2014.
Produkter
Mål 2016-2018

Utfall 2016



genomförs en översyn av förbrukningsvaror med syfte att
identifiera varor som regionen kan minska användningen av,
alternativt ersätta med mindre miljöbelastande material. Utbyten
ska ske med bibehållen säkerhet för patienter och personal.

Under året genomfördes ingen översyn av
förbrukningsvaror med syfte att minska
miljöbelastande material.



ska 25 procent av textilerna, under avtalsperioden, vara
producerade av alternativa material med mindre miljöbelastning än
konventionell bomull.

Krav på hållbara fibrer har ställts i
textilupphandlingen som påbörjades 2016.
.

En stor del av de textilier som används i hälso- och sjukvården är av bomull. I den globala
bomullsodlingen används stora mängder bekämpningsmedel och vatten. För att minska miljöpåverkan
har regionen som målsättning att ersätta en del av textilierna med alternativa material med mindre
miljöbelastning än konventionell bomull. Krav på hållbara fibrer ställdes i upphandlingen av textilier
som påbörjades under 2016. Hur stor andel hållbara textilier som kommer upphandlas är inte klart när
denna redovisnings skrivs eftersom upphandlingen inte är avslutad.
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Upphandling
Mål 2016-2018

Utfall 2016



genomförs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) med hjälp av framtagna riktlinjer för miljöanpassad
upphandling.



används tillämpliga hållbarhetskrav från Upphandlingsmyndigheten
med flera i framtagandet av förfrågningsunderlag enligt lagen om
offentlig upphandling, lagen om valfrihet (LOV) och lagen om
upphandling i försörjningssektorn (LUF).

Upphandlingar genomförs enligt riktlinjer för
miljöanpassad upphandling.

Miljö- och hållbarhetskrav ställs i de flesta
upphandlingar.

Region Kronoberg arbetar för att upphandla varor och tjänster som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbara och som stöd i detta arbete används riktlinjer för miljöanpassad upphandling.
Under år 2016 har arbete med miljökrav eller uppföljning av krav genomförts i upphandlingar inom ett
flertal områden till exempel textil, tandvård, madrasser, värdetransporter, inkontinensprodukter,
livsmedel, möbler och upphandling av vård enligt lagen om valfrihet.
Region Kronoberg ställer även krav på leverantörer i upphandlingar enligt den nationella
uppförandekoden för etiskt och socialt ansvarstagande. Det innebär att leverantörerna ska garantera att
krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Kraven har en
direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer att arbeta under sunda förhållanden.
Avfall och återvinning
Mål 2018


Utfall 2016

är materialåtervinningsgraden21 minst 33 procent av den totala
avfallsmängden från regionens sjukhusfastigheter22.

År 2016 källsorterades 21 % av avfallet ut.

Mål 2016-2018


genomförs en översyn av inköpsrutiner och hanteringen av
kontorsmöbler med syfte att öka andelen möbler som återanvänds.

En översyn av hanteringen av möbler har
påbörjats under året.

I Region Kronoberg används stora volymer varor och förbrukningsmaterial vilket medför en stor
miljöpåverkan vid både tillverkning, användning och avfallshantering. Regionen arbetar aktivt för att
hushålla med resurser, källsortera avfall och omhänderta farligt avfall på ett säkert sätt. Under året
sorterades 21 procent av avfallet ut. Vid beräkningen av andel utsorterat avfall är inte utsorterat
matavfall medräknat. I den nationella jämförelsen av miljöarbetet i regioner och landsting blir siffran
för Kronoberg högre eftersom matavfall inkluderas i den statistiken.
Så når region Kronoberg målen
För att regionen ska ha ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete är det viktigt att miljö och
hållbarhet integreras tidigt i kvalitets- och utvecklingsarbete, i planerings- och styrningsfrågor samt att
miljöfrågorna är förankrade i budget och verksamhetsplaner. Alla medarbetares insats behövs för att
regionens miljöarbete ska bli framgångsrik
En förutsättning för detta är att medarbetarna är delaktiga, motiverade och har kunskap om miljö- och
hållbarhetsfrågor. Under 2016 togs en grundläggande, webbaserad miljöutbildning fram samt en
fördjupning om läkemedel och miljö avsedd för förskrivare.

21

Materialåtervinningsgrad exklusive matavfall från sjukhusfastigheter.

22

Centrallasarettet i Växjö, Ljungby lasarett och Sigfridsområdet.
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Mål 2016-2018


Utfall 2016

utbildas regionens anställda i miljö genom en webbaserad
utbildning.

Under 2016 har 943 personer genomfört
webbutbildningen i miljö.

Miljöarbete i samverkan
Under året bildades en ny regional plattform för miljö- och klimatfrågor i länet, Green Act Kronoberg.
Det är ett samarbete, mellan Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Sustainable
Småland och Länsstyrelsen i Kronoberg. Syftet med samarbetet är att öka takten i miljömålsarbetet och
vara en plattform för samverkan genom att involvera privata, ideella och offentliga aktörer. Genom
arbete i temagrupper byts erfarenheter mellan olika aktörer. Fokus i temagrupperna under de första
åren kommer att vara cirkulär ekonomi och transporter.
Nationell jämförelse av miljöarbetet
Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med landsting och regioner tagit fram sex
miljöindikatorer/nyckeltal för miljöarbetet som presenteras som Öppna jämförelser. Syftet med att
jämföra miljöarbetet är att stimulera landsting och regioner att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Jämförelsen som genomfördes 2016
baseras på resultat från 2015. I tabell 1 sammanfattas resultaten för Region Kronoberg och en
jämförelse görs med de nationella resultaten. Totalt placerade sig Kronoberg på en delad femteplats.

Miljöindikatorer, resultat och ranking Kronoberg 2016
Resultat 2016
Antibiotikaförskrivning (recept per 1000 invånare),
åldersstandardiserat
Ekologiska livsmedel (%)
2

Energianvändning lokaler (kWh/m BRA)

Bästa

Sämsta

Kronoberg

Ranking

229

345

285

13 av 21

49

17

49

1 av 21
6 av 21

150

244

189

Förnybar energi i kollektivtrafiken (%)

99

19

99

1 av 21

Klimatpåverkan från medicinska gaser (kg CO2/inv.)

1,3

5,1

5,1

21 av 21

Avfallsåtervinning inkl. matavfall (andel materialåtervinning)

44

15

30

9 av 21
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Barnbokslut 2016
Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs ansvar för att omsätta barnets rättigheter i
barnkonventionen.
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.
Barnets rätt till likvärdiga möjligheter till utbildning: Folkhälsan och social utveckling har
utvecklat ”Bryggan” vars funktion förväntas påverka skolnärvaro och måluppfyllelse utifrån barns egna
förutsättningar.
För att bidra till att fler ungdomar ska få gymnasiebehörighet och fullfölja sin gymnasieutbildning
har ”Plug in 2,0” arbeta vidare med och utveckla de områden som identifierats som framgångsfaktorer
i ”Plug in”.
Barnets rätt till likabehandling och hälsa: Folkhälsan och social utveckling har gjort utbildningsinsatser
kring jämställdhet, sexuell hälsa och normer riktad till ensamkommande flickor och pojkar boende på
hem för vård eller boende (HVB) i Kronobergs län.
Barnanpassad information och barnets delaktighet
Barn har rätt att vara delaktiga i frågor som berör deras liv, samt rätt till information som de kan förstå,
på ett enkelt och begripligt språk.
Barnets rätt till information: Region Kronoberg har intensifierat informationsarbetet för
skolskjutsberättigade elever under året. Detta har bl.a. genomförts via besök på flera av länets skolor
där nytt material används, t.ex. en ny lokalt producerad film.
AV-media har utbildat i media- och informationskunnighet och barns och föräldrars förhållande till
Internet. Ca 4000 elever och 2400 föräldrar har deltagit. I ett gemensamt projekt med Folkhälsan och
Social utveckling har 103 utbildningar genomförts som omfattat 1330 barn, pedagoger och föräldrar i
användningen av alternativa verktyg för att tillägna sig kunskaper.
AV-media har etablerat en webbplats som belyser Medie- och informationskunnighet för att elever ska
få ett etiskt förhållningssätt vid användning av sociala medier samt kunskap om lagar och regler.
Barnets rätt till delaktighet: Avdelningen för kunskap och lärande har under året genomfört ett stort
antal insatser för att öka delaktighet och inflytande för barn och unga med kognitiva svårigheter inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.
Region Kronoberg har under 2016 genomfört ett flertal enkätundersökningar för att ta reda på barns
och ungdomars åsikter:






Spridning av resultat och analys av enkätundersökningen kring barn och ungdomars hälsa och
levnadsvanor.
Fem fokusgruppsintervjuer av ungdomar 16-29 år har genomförts för att få kunskap om vilket
stöd unga behöver för att sluta röka. Resultatet används för att utveckla en modell/metod för
tobaksavvänjning anpassad till målgruppen.
Barn- och ungdomshabiliteringen har genomfört en enkätundersökning för föräldrar och barn
12-18 år med syfte att undersöka nöjdhet med habiliteringen utifrån olika perspektiv.
Region Kronobergs analys av resandet visar att 15–19-åringar använder kollektiva färdmedel
betydligt oftare än resenärer 20 år och äldre. Resorna sker till den största delen i form av
skolskjuts som bekostas av hemkommunen.
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Region Kronobergs kundmätningar bland regelbundna resenärer (d.v.s. de som reser minst en
gång/månad) visar att nöjdhetsvärdena för ungdomar mellan 15–19 år har ökat under 2016 till
att i år ligga i paritet med värdena för övriga resenärsgrupper:
Kundnöjdhet

Ungdomar 15-19 år

Totalt resultat

2015

2016

2015

2016

Nöjd kundindex

59 %

75 %

69 %

72 %

Nöjdhet senaste resan

77 %

86 %

83 %

83 %

Förarens bemötande

70 %

82 %

86 %

81 %

Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål har 2016 registrerat 78 ärenden som gäller
barn upp till 19 år (2015: 100 ärenden, 2014: 65 ärenden). Barnärenden motsvarar 7,8 procent av alla
ärenden (2015: 11,5 procent, 2014: 8 procent ). Ärenden inom vård och behandling är vanligast, följt av
ärenden som rör klagomål på kommunikation. Kontaktorsaken ser snarlik ut för vuxna.
Kontaktorsak barn och unga

% 2014

% 2015

% 2016

Vård och behandling

56,9

42

43

Kommunikation

21,5

35

32

3

14

8

Vårdansvar

4,6

2

7

Medicinsk dokumentation och sekretess

1,5

3

4

Administrativ hantering

7,7

1

4

3

2

1

1,5

1

3,8

Organisation och tillgänglighet

Ekonomi
Ej vald eller övrigt

Goda levnadsvillkor för barn och arbetet mot barn som far illa
Region Kronoberg ska verka för att barn ska ha goda och jämlika levnadsvillkor samt en trygg och
säker livsmiljö i Kronobergs län. Regionen har ett särskilt ansvar för att upptäcka och stödja barn som
far illa.
Barnets rätt till barnanpassad vård: Ögonkliniken har börjat använda Retcam för att öka kvalitet och
säkerhet vid undersökning och screening av prematura barn. De har även införskaffat i-pad och
synteser för barn. För att förbättra villkoren för barnen har ögonkliniken samarbetat med barn- och
ungdomskliniken för att genomföra vissa undersökningar av barn.
För att möta det ökade behovet av psykosocialt stöd har barn- och ungdomskliniken b.la. ökat
kuratorsresursen samt använt sig av bildstöd i kommunikationen med familjer som behöver det.
Neonatalavdelningens lokaler räcker inte till vilket leder till att sjuka nyfödda i många fall utsätts för en
riskfylld vårdmiljö, i andra fall transporteras till andra sjukhus för vård. Nyföddas rätt till likvärdig
tillgång till barnanpassad vård är inte tillgodosedd i Kronoberg i nuläget.
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Barnets rättigheter som närstående: Vuxenpsykiatrin har utvecklat en arbetsgrupp där barn som
anhöriga tas i beräkningen inom klinikens handlingsplan.
Föräldrars rätt till stöd i föräldrarollen: Barn- och ungdomshabiliteringen har utvecklat föräldragrupper
som stöttar och coachar föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
Region Kronoberg erbjuder stärkt stöd till barn och föräldrar inom missbruks- och beroendevården
genom utbildning och implementeringsstöd internt och till länets kommuner.
Barnets rätt till skydd från våld och övergrepp: Arbetet kring Barnahus i Region Kronoberg har under
året formaliseras och det finns nu två samordnare på plats. Syftet med Barnahus är att barn som
misstänks vara utsatta för brott, våld eller övergrepp får vara i en trygg, barnvänlig miljö under
utredningsprocessen.
Utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården har fokuserats till fyra prioriterade
frågor; avtal, rutiner för att förebygga och åtgärda missförhållanden i familjehem, umgängestöd och
uppföljning av placerade barn.
Barn- och ungdomshabiliteringen har tagit fram rutiner för skydd mot hot och våld, våld i nära
relationer och barn som far illa. Primärvårds- och rehabcentrum samt akutcentrum har tagit fram
checklistor för våld i nära relationer och barn som far illa.
Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och skydd mot tobak: Region Kronoberg har arbetat tillsammans
med Länsstyrelsen Kronoberg i det tobaksförebyggande arbetet med målet att minska tobaksbruket på
skolorna och få en trivsam och hälsofrämjande skolmiljö.
Barnets rätt till goda levnadsvillkor och bästa uppnåeliga hälsa: För att bidra till en ökad trygghet i
vardagen har barn- och ungdomshabiliteringen utvecklat barn- och ungdomsgrupper som stöttar och
coachar barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
Ögonkliniken har tagit fram information för föräldrar till barn som skelar, då behandlingen kräver stort
engagemang från föräldrar. Materialet är översatt till arabiska och somali.
Regional utveckling har arbetat med ökad medvetenhet kring digitala medier. Syftet har varit att barn,
unga och föräldrar ska få ett medvetet förhållningssätt till användningen av digitala medier för att
undvika ohälsa kopplat till skärmanvändningen.
Regional utveckling har under året samlat det länsgemensamma främjande, förebyggande och
åtgärdande arbetet under ”Barnens bästa i Kronoberg”.
Region Kronoberg har samordnat SKL-satsningen ”Barn och ungdomars psykiska hälsa” med de
aktörer som arbetar med barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa i länet.
Barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården: För att följa upp barnets rätt till likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvården mäts bl.a. vårdgarantin och andra nyckeltal för barn:
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Mål

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

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 %

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 %

78 %

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

>90 %

-

85 %

94 %

95 %

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

>60 %

-

63,4 %

63,2 %

57 %

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

90 %

99,6 %

97,9 %

97,2 %

95 %

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

90 %

-

29,6 %

90,3 %

58 %

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 %

81 %

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 %

73 %

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 %

45 %

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 %

12 %

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

95 %

-

89 %

96,5 %

95 %

Andel besökta årskurs 3 och 5 i skolan av
tandvården i det förebyggande arbetet för
förbättrad munhälsa.

100 %

-

>95 %

> 95 %

94 %

Nyckelaktivitet 2016

Tillgängligheten till vård på barn- och ungdomskliniken och barnakuten, samt till läkarbesök inom
primärvården är fortsatt god. Däremot har tillgängligheten till specialistvården, familjehälsan och barnoch ungdomspsykiatrin försämrats i förhållande till förra året. Inom specialistvården beror
försämringen till största del på läkarbrist inom Öron-näsa-hals-kliniken samt ortopedkliniken som har
många barnpatienter. Inom barn- och ungdomshälsan beror försämringen till största del på nya
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ansvarsområden som tagits över från BUP: barn med lättare till måttlig psykisk ohälsa samt asylsökande
och ensamkommande ungdomar. Den ökade mängden besök har inte kunnat backas upp av
motsvarande resursförstärkning. Inom barn- och ungdomspsykiatrin beror det försämrade läget främst
på personalbrist och avsaknaden av fungerande lösningar på en långvarig ansträngd arbetssituation.
Region Kronoberg som barnrättsbaserad verksamhet
I slutet av året antogs ”Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg”.
Policyn etablerar de mänskliga rättigheterna som grund för all vår verksamhet och som en naturlig del
av styrning och ledning. Policyn stärker därmed även det barnrättsbaserade arbetet.
Inför beslut som påverkar barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården tas barnrättsbaserade
beslutsunderlag fram. Dessa barnrättsbaserade beslutsunderlag har utvecklats under året:




Användandet av Facebook som informationskälla från barn- och ungdomshabiliteringen.
Inneliggande barnpatienter på Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö.
Den fortsatta samverkan kring akut sjuka barn mellan barnakuten, akutmottagningen och
vuxenpsykiatrins akutmottagning, utifrån nybyggnation av barnakuten.

Det har genomförts många kompetenshöjande insatser för att stärka det interna barnrättsbaserade
arbetet och yrkeskompetens kring barn och ungdomar:















Barn- och ungdomsklinikens utbildningsdagar ökade kunskapen om att möta barn och familjer
från andra kulturer, om skyldighet att orosanmälan när ett barn misstänks fara illa samt om
hedersrelaterat våld.
Vuxenpsykiatrin har haft föreläsning från polis och socialtjänst om deras arbete kring våld i
nära relationer. Dessutom har arbetet med våld i nära relationer, införandet av Freda-frågor
och att dokumentera på rätt sätt varit i fokus under året.
Utbildning i ”Förstärkt barn- och föräldraperspektiv” har genomförts vid två tillfällen.
Konferens ”Missbruk i familjen – hur ger vi nästa generation bättre förutsättningar?”
Från länet har alla kommuner deltagit i vårt utbildningsprogram ”Parenting Young Children”
(PYC) för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som syftar till att stärka
föräldrarnas förmågor till samspel med och omvårdnad av barnet.
Ögonkliniken har utbildat BVC-sköterskor och skolsköterskor i synkontroller av barn och
ögonpåverkan vid användandet av digitala medier.
Två utbildningsseminarier har genomförts där socialtjänsten i Växjö har delat med sig av sina
erfarenheter till övriga länets kommuner i metoden ” Att lära av fosterbarn”.
Utbildning i ”BRA-samtal” (Barns Rätt som Anhörig) har bedrivits i länet utifrån avdelningen
Folkhälsa och social utveckling, samt inom vuxenpsykiatrin.
”Föra barn på tal-utbildningen” har genomförts vid tre tillfällen inom vuxenpsykiatrin.
Föreläsningar om vikten av att uppmärksamma barn som närstående har genomförts på Växjö
bibliotek av vuxenpsykiatrin och Växjö kommun.
Studiecirklar för öppenvården i Växjö och Ljungby samt avdelning 11 har utveckla arbetet med
personcentrerad vård för barn, samt barns rätt till delaktighet och information.

Kommentarer till barnbokslutet
Detta barnbokslut fångar en del av den mängd aktiviteter inom Region Kronobergs olika
verksamhetsområden som bidrar till att stärka barnets rättigheter i länet. Barn och ungdomar har under
året haft möjlighet att uttrycka sina åsikter kring kollektivtrafiken, i relation till sin hälsa och
levnadsvanor samt på olika sätt inom hälso- och sjukvården. Det saknas fortsatt en övergripande plan
för att stärka barns och ungas deltagande och inflytande i de förtroendevaldas medborgardialog.
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Region Kronobergs olika verksamheter bidrar på en mängd sätt till att stärka barnets rätt till goda
levnadsvillkor. Det finns dock ett antal orosmoln när det gäller barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa
och likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård:






Situationen på Neonatalavdelningen med bristande och otillräckliga lokaler måste omgående få
en lösning som tillgodoser det nyfödda barnets rättigheter till livet, överlevnad och goda
förutsättningar för sin utveckling.
Situationen på BUP medför att barnets rätt till vård och behandling för psykisk ohälsa i stora
delar är satt ur spel. Den allvarliga effekt detta kan få för barnets fortsatta hälsa och utveckling
kräver förnyade tag för att få till stånd en fungerande verksamhet som tillgodoser barnets rätt
till bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården.
Utmaningen med att tillsätta vakanta tjänster inom hälso- och sjukvården är på inget sätt unikt
för Region Kronoberg. Effekten blir dock att rätten till bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvården inte kan tillgodoses för de barn som inte får ett läkarbesök,
utredning eller behandling i rimlig tid. Det långsiktiga strategiska arbetet med en hållbar
bemanning måste beakta barns särskilda utsatthet under barndomen, och att uteblivna hälsooch sjukvårdsinsatser kan få långtgående effekter på barnets fortsatta hälsa, även som vuxna.

Genom ”Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg” har arbetet med
barnets rättigheter synliggjorts i styrning och ledning, vilket är en styrka för det fortsatta
barnrättsarbetet. Satsningar på kompetensutveckling inom områden som på olika sätt berör barnets
rättigheter ökar kontinuerligt regionens barnrättskompetens. Barnrättsbaserade beslutsunderlag har
använts inom hälso- och sjukvården i begränsad omfattning vid övergripande verksamhetsförändringar
som påverkar barn. Barnrättsbaserade beslutsunderlag saknas dock fortsatt för politiska beslut som
påverkar barn och ungdomar i Kronoberg.
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Förvaltning av finansiella medel
Region Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som regionen
förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till 2 mdkr. Avkastningen i pensionsförvaltningen för
år 2016 är realt 3,0 procent, jämfört med målsättningen på 3 procent, och för
överlikviditetsförvaltningen 1,7 procent realt. Realiserad avkastning år 2016 i pensionsförvaltningen är
14 mnkr och i likviditetsförvaltningen 4 mnkr. Region Kronoberg har inte haft några banklån sedan
2001.
Marknadsanalys
År 2016 var ett relativt turbulent år på de finansiella marknaderna som präglades av politisk osäkerhet
med den brittiska folkomröstningen om utträde ur EU samt presidentvalet i USA. Året började precis
som föregående år slutade, med fallande börser, och därmed fortsatte den negativa trend som började i
slutet av mars 2015. I mitten av februari hade den svenska börsen fallit hela 14procent sedan årsskiftet.
Vid denna tidpunkt sänkte Riksbanken reporäntan till -0,50procent (från -0,35procent) samtidigt som
oljepriset bottnade på ca 26 USD/fat, ett prisfall med ca 77procent på 1,5 år.
Efter den svaga inledningen på året återhämtade sig marknaderna under våren innan blickarna vid
midsommar vändes mot folkomröstningen i Storbritannien. Börserna pressades inför omröstningen
och när utgången av valet var klar och det brittiska folket röstat för att lämna EU föll börserna kraftigt.
Lika överraskande som utfallet var i folkomröstningen, lika överraskande var marknadens reaktion efter
valet. Redan efter en vecka hade börserna återhämtat fallet. Börserna fortsatte att utvecklas positivt
under sommaren och hösten fram tills det amerikanska presidentvalet. Efter den överraskande vinsten
för Trump i presidentvalet fortsatte börserna att stiga på förväntningar om skattelättnader och andra
ekonomiska stimulanser.
Totalt steg den svenska börsen med 9,6procent under 2016 medan börserna globalt steg 16,2procent
räknat i svenska kronor. En stor del av värdeutvecklingen på utländska aktieplaceringar berodde
emellertid på att den svenska kronan försvagades (vilket ökar värdet på innehav i utländska aktier).
Kronan försvagades t.ex. hela 8procent mot amerikanska dollar. Långa räntor föll relativt mycket under
det första halvåret, från redan historiskt låga nivåer. Som lägst var räntan på en 10-årig svensk
statsobligation 0,05procent. De fallande långräntorna medförde att värdet på obligationer utvecklades
positivt trots de låga räntenivåerna. Under senhösten steg dock långa räntor 0,5procent och den 10åriga statsobligationen handlades vid årsskiftet på 0,55procent (ner 0,45procent jämfört med för ett år
sedan). Ett brett svenskt obligationsindex steg under 2016 med 2,6procent.
Region Kronobergs finansförvaltning
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten23 och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, 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)

2016

2015

-44

610

1 283

689

653

640

1 893

1 939

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

TABELL: Finansiella medel per 31 december, (mnkr)

23

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, § 151, reviderat 2014-04-29.
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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 2016 uppgår till 1 298 mnkr det är en minskning med 10 mnkr
jämfört med föregående år. Under året har överföringar gjorts från likviditeten till överlikviditeten för
att skapa avkastning samtidigt har koncernkrediten ökats.
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.
2016

2015

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

273

265

8

20 %

264

265

-1

37 %

Räntebärande
värdepapper

921

879

42

69 %

446

423

23

63 %

Likvida medel

139

139

0

10 %

1

1

0

0%

1 332

1 283

49

100 %

711

689

22

100 %

Totalt

TABELL: Överlikviditetsförvaltningen anskaffningsvärde och marknadsvärde 2016 och 2015
Under våren har regionen i omgångar satt av ytterligare ca 600 mnkr till överlikviditetsförvaltningen och
portföljens marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 1 332 mnkr (bokfört värde var 1 283 mnkr). Det
nya kapitalet har placerats i räntebärande värdepapper och portföljen bestod vid årets utgång av
80procent räntor samt 20procent i aktieindexobligationer med låg risk.
Utveckling under året
Fram till i slutet av sommaren utvecklades innehaven i räntebärande instrument väl och de hade i slutet
av augusti stigit med 4,2procent, men under årets sista månader föll värdet på dessa tillbaka något.
Samtidigt utvecklades värdet positivt på aktieindexobligationerna under hösten och vinter vilket
kompenserade för den svagare utvecklingen på ränteplaceringarna. Totalt sett steg portföljen med
3,1procent vilket kan jämföras med portföljens jämförelseindex, OMRX Bond, som steg 2,6procent.
Överavkastningen mot index på 0,5procent beror i första hand på en något högre kreditrisk i portföljen
jämfört med index, tillsammans med att innehaven i aktieindexobligationer steg mer än jämförelseindex.
Tillgångsslag
Nominella räntor
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

Index

Tillgångsavkastning 2016

Indexavkastning
2016

Differens jmf med
index

OMRX Bond

3,6 %

2,6 %

1,0 %

SIX PRX

2,7 %

9,6 %

-6,9 %

MCSI TR World

3,6 %

15,9 %

-12,3 %

OMRX Bond

3,1 %

2,6 %

0,5 %

TABELL: Överlikviditetsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index
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Pensionsförvaltning
Region Kronobergs pensionsförvaltning ska förvaltas på ett effektivt och säkert sätt. Totalt uppgår de
finansiella medlen inom pensionsförvaltningen till 653 mnkr. Avkastningen i pensionsförvaltningen för
år 2016 är 3,0 procent. Realiserad avkastning år 2016 är 14 mnkr jämfört med 26 mnkr år 2015.
Syftet med pensionsförvaltningen är att skapa en buffert för kommande pensionsutbetalningar och
därmed trygga långsiktiga pensionsåtaganden. Region Kronobergs pensionsmedelsförvaltning förvaltas i
enlighet med de regler och limiter som är angivna i reglementet för den finansiella verksamheten.
Marknadsvärdet på pensionsförvaltningen uppgick per den 31 december 2016 till 740 mnkr. Det är en
förbättring med 32 mnkr jämfört med 2015. Det motsvarar en avkastning på 3,0 procent realt.
Tillgångarna inom pensionsförvaltningen är bokförda som omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta
värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Nedanstående tabell visar
anskaffningsvärde och marknadsvärde för de olika tillgångsslagen:
2016

2015

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

Aktier

359

291

68

48 %

398

343

55

56 %

Räntebärande
värdepapper

333

315

18

45 %

216

203

13

31 %

Likvida medel

48

48

0

7%

94

94

0

13 %

740

653

86

100 %

708

640

68

100 %

Totalt

Marknadsvärde

Anskaff.värde

Orealiserad
vinst/förlust

Andel av
marknadsvärde(%)

TABELL: Pensionsförvaltningen anskaffningsvärde och marknadsvärde 2016 och 2015
Utveckling mot index
Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell visar
en jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets angivna jämförelseindex:
Index

Tillgångsavkastning 2016

Indexavkastning
2016

Differens jmf med
index

Nominella räntor

OMRX Bond

3,1 %

2,6 %

0,5 %

Realräntor

OMRX Real

6,4 %

7,2 %

-0,8 %

SIX PRX

7,8 %

9,6 %

-1,8 %

MCSI TR World

6,7 %

16,2 %

-9,5 %

Sammansatt jmf-index
enligt normalportföljnen

4,4 %

8,6 %

-4,2 %

Tillgångsslag

Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

TABELL: Pensionsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index
Pensionsportföljen har under 2016 gett en avkastning på 4,4procent. Det är betydligt svagare än ett
sammansatt jämförelse som steg med hela 8,6procent. Att portföljen gått sämre än index beror helt på
att risknivån i portföljen är klart lägre än index. Drygt halva aktieportföljen består av
aktieindexobligationer med kapitalskydd vilket ger en lägre risk, men på bekostnad av lägre förväntad
avkastning. Det har istället gjort det möjligt att totalt sett ha en högre aktieexponering till samma
risknivå. Rensat för skillnaden i risknivå ligger avkastningen snarare i linje med index.
Samtliga tillgångsslag har under 2016 gett positiv avkastning. Aktieplaceringarna har ökat ca 7procent i
värde och ränteplaceringarna har ökat med 3,9procent. Inte minst tack vare innehavet i realobligationer
som steg med 6,4procent på grund av fallande långräntor.
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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 2016 till 4 755 mnkr och fördelar sig enligt
nedanstående tabell:
2016

2015

131

121

Pensionsskuld avsättning

1 650

1 548

Pensionsskuld ansvarsförbindelse

2 974

3 070

Total Pensionsskuld

4 755

4 739

(Belopp i mnkr)

Avgiftsbestämd ålderspension

TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt, (mnkr)
Av tabellen ovan framgår att totala pensionsskulden ökat med 16 mnkr jämfört med föregående år.
Ansvarsförbindelsen har minskat med 96 mnkr samtidigt har pensionsskuldsavsättningen ökat med 102
mnkr.
Enligt kommunallagen ska Region Kronoberg använda eller placera sina pensionsmedel på ett sådant
sätt, att pensionsåtaganden kan infrias utan att det blir neddragning av verksamheten. Marknadsvärdet
av pensionsförvaltningen, som är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick vid
utgången av 2016 till 740 mnkr. Det täcker i dagsläget 16 procent av den nuvarande
pensionsförpliktelsen på 4 624 mnkr, exklusive kortfristig skuld. Tabellen nedan redovisar en samlad
bild av Region Kronobergs förvaltning av pensionsmedlen i förhållande till pensionsförpliktelserna de
senaste fem åren. Genom att följa det av fullmäktige antagna reglementet om hur pensionsmedel ska
förvaltas, utifrån riskperspektiv, uppföljning och kontroll följer Region Kronoberg kommunallagen.
Det är en utmaning för Region Kronoberg att klara av sina pensionsförpliktelser.
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Utveckling pensionsförpliktelse och
förvaltning,

2016

2015

2014*

2013*

2012*

(belopp i mnkr om inget annat anges)

Avsättningar för pensioner
Pensioner

1 328

1 246

1 142

1 052

862

Särskild löneskatt
Summa avsättning

322
1 650

302
1 548

277
1 419

255
1 307

210
1 072

Pensionsskuld

2 393

2 471

2 512

2 616

2 439

Särskild löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

581
2 974

599
3 070

609
3 121

635
3 251

592
3 031

Summa pensionsförpliktelser**

4 624

4 618

4 540

4 558

4 103

Ansvarsförbindelse

Bokfört värde finansiella placeringar

653

640

612

589

565

Procentandel av pensionsförpliktelserna

14 %

14 %

13 %

13 %

14 %

3 971

3 978

3 928

3 969

3 538

Marknadsvärde finansiella placeringar

740

708

690

618

579

Anskaffningsvärde finansiella placeringar
Mellanskillnad = orealiserad vinst/förlust

653
87

640
68

612
78

589
29

565
14

4,4 %

2,6 %

11,7 %

6,7 %

6,0 %

14

26

21

25

13

Resterande pensionsförpliktelse

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

*Värden för perioden 2011-2014 är exklusive Regionförbundet Södra Småland
**Här ingår inte avgiftsbestämd ålderspension som bokförts som kortfristigt skuld

TABELL: Utveckling av pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen
Soliditet
Region Kronobergs soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 32
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är samma som jämfört med 2015. Ju
större del som finansieras med egna medel (hög soliditet) desto mindre av det ekonomiska utrymmet
behövs tas till kapitalkostnader, det vill säga kostnader för att låna pengar, exempelvis räntekostnader.
Det blir istället större del över till löpande verksamhet, personalkostnader, material- och
underhållskostnader med mera.
Med hänsyn tagen till Region Kronobergs pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten
istället till minus 39 procent för 2016. Det är en förbättring jämfört med 2015 med 7 procentenheter.
Det är en nivå som indikerar en obalans i ekonomin av den långsiktiga betalningsförmågan. Det beror
på att Region Kronoberg idag belastas med kostnader både för nuvarande och gamla pensioner
samtidigt. Det ställer stora krav på prioriteringar som kan innebära en risk att resurserna till den
löpande verksamheten framöver måste ställas mot kapitalkostnader.
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Tabeller
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2015

2016
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Intäkter
Patientavgifter

161,0

170,9

-9,9

165,7

Såld vård inkl tandvård

624,3

608,6

15,6

584,1

Landstingsersättning

3 588,1

3 588,1

0,0

3 405,4

Övriga intäkter

1 323,0

1 200,3

122,7

1 194,0

Summa intäkter

5 696,3

5 567,9

128,5

5 349,2

-2 828,3

-2 872,3

44,0

-2 700,3

-153,8

-14,6

-139,3

-113,8

-2 982,2

-2 886,9

-95,3

-2 814,2

Köpt utomlänsvård

-627,6

-544,1

-83,5

-594,8

Läkemedel

-596,4

-606,8

10,4

-569,0

Medicinsk service

-300,4

-284,1

-16,2

-289,5

Medicinskt och övrigt
material
Övriga kostnader

-288,7

-265,8

-22,9

-276,0

-909,8

-892,3

-17,5

-902,0

-88,2

-88,8

0,7

-83,4

-5 793,3

-5 568,9

-224,4

-5 528,8

12,8

0,0

12,8

24,8

-84,2

-1,0

-83,1

-154,8

1,8

1,2

0,6

1,8

-1,0

-0,2

-0,8

-2,5

-83,4

0,0

-83,3

-155,4

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal
Summa bemanning

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

Not: *) Statligt bidrag för läkemedelsförmånen har fastställts och intäktsförts under
regiongemensam finansiering. Hälso- och sjukvården har tillförts 47 mnkr på helårsbasis
som ett internt bidrag. Med anledning av detta har budget för Övriga intäkter och Läkemedel justerats
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Ekonomiskt resultat per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

2016

2015

-1 977

2 466

-1 081

1 266

-897

1 200

708

-344

Barn- och kvinnocentrum

-19 192

-35 151

Kirurgicentrum

-43 669

-48 205

Medicincentrum

-17 621

-43 228

-4 809

-8 343

varav vårdval
varav rehab + övrigt
Akutcentrum

Medicinskt servicecentrum
Vuxenpsykiatri

-11 495

-24 045

Rättspsykiatri

1 248

-2 824

Tandvårdscentrum

2 234

32

-94 572

-159 643

-6 255

-21 769

4 639

942

Summa HS gemensamt

-1 616

-20 827

Projekt

12 838

25 066

-83 350

-155 404

Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

Summa HS totalt inkl projekt
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Trafiknämnd
Resultatuppföljning per bas/delenhet
2016
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Kansli

-26 141

-29 095

2 954

LTR Teknik och
omkostnader

-22 164

-23 317

1 153

LTR Marknadsföring

-8 102

-8 475

373

LTR Utredningsuppdrag

-1 213

-1 250

37

-109 880

-114 000

4 120

-59 186

-65 500

6 314

-920

-1 400

480

KTR Krösatåg Nord

-15 454

-18 180

2 726

KTR Krösatåg Syd

-31 421

-31 700

279

KTR Öresundståg

624

-11 060

11 684

-1 442

-1 700

258

0

0

0

-3 001

-4 000

999

-455

-455

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

-61

-61

0

Abonnerad skolskjuts

0

0

0

-278 815

-310 193

31 378

KTR Regiontrafik
KTR Växjö stadstrafik
KTR Älmhult stadstrafik

KTR Pågatåg
Vidarefakt tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Sjukreseadministration

Totalsumma

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Intäkter tkr
jan-dec
2016

Kostnader
tkr
jan-dec
2016

Jämförelse
%
Bokslut
2015

Jämförelse
%
Budget
2016

115 593

114 969

100,5 %

96,8 %

91,0 %

1 449

2 370

61,1 %

59,4 %

46,2 %

Regiontrafik buss

90 239

200 119

45,1 %

43,5 %

43,3 %

Växjö stadstrafik

41 976

101 162

41,5 %

39,3 %

37,6 %

Krösatåg Nord

12 832

28 286

45,4 %

41,4 %

40,4 %

574

2 016

28,5 %

25,9 %

23,6 %

12 000

43 420

27,6 %

23,8 %

23,9 %

274 663

492 342

55,8%

53,6%

51,9%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults stadstrafik

Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA

83

%
jan-dec
2016

Regional utvecklingsnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2016
Resultaträkning
Exkl. projekt (tkr)
Internt stöd

Utfall

Budget

Avvikelse

9 598

12 166

2 568

17 066

17 777

711

Kunskap och lärande

8 642

11 479

2 837

Folkhälsa och social
utveckling

5 836

6 351

515

Hållbar tillväxt

5 876

6 278

402

Totalsumma

47 017

54 052

7 035

Projektkontor
ekonomiskt stöd

Kulturnämnd
Resultatuppföljning för perioden
2016
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Administrativt stöd

-2 028

-2 767

739

Verksamhetsstöd

-50 157

-50 196

39

Totalsumma

-52 185

-52 963

778

Uppföljning budgeterade tjänster

Budgeterade
tjänster*

Utfall
tjänster**

Diff

4 228

4 061

-167

TN

77

72

-5

RUN/KN

69

63

-6

GRIMSLÖV

26

26

+/-0

RS

561

558

-3

4 960

4 780

-181

Nämnd
HSN

SUMMA

*Budgeterade tjänster är korrigerade för projekt- och övriga intäktsfinansierade tjänster
**Utfall tjänster, Heltidstjänst = närvarotimmar/1 753 tim

Tabellen och uppföljningen ovan bygger på vissa antaganden kring närvarotid för en heltidstjänst samt
schablonberäkning för ej ersatt frånvaro, vilket medför att det finns en viss osäkerhet i denna mätning.
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Särredovisnings Tandvården
Tandvårdens intäkter och kostnader
Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och ack. resultat, tkr inkl interna poster 1)
Verksamhetsgrenar

KU/KS/ Summa
MV 2) intäkter

Summa
kostnader

Resultat Resultat Kommentar resultathantering,
2016
2015
subventioner mm

Ackumulerat
resultat fr o m
2012

Folktandvården
Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Vuxentandvård
Allmäntandvård vuxna
Befolkningsansvar
Specialisttandvård
Uppsökande tandvård, nödvändig
tandvård till vissa äldre och
funktionshindrade och tandvård som ett led
i kortvarig sjukdomsbehandling)
Särskilda uppdrag
Forskning
ST-utbildning
Introduktion av nyutexaminerade
Nyrekrytering
Särskild ersättning till
specialisttandvårdsverksamhet
Övriga mindre projekt och uppdrag
Övriga mindre projekt och uppdrag

KU
KS
KS

41 944
7 046
27 351

48 154
2 600
29 510

-6 210
4 446
-2 159

-2 956
2 674
-5 406

KU
KS
KS
KU

88 042
950
25 170
15 993

88 857
59
23 214
14 969

-815
891
1 956
1 024

3 485
940
-635
1 682

KS
KS
KS
KS
KS

500
1 000
3 196
1 300
16 003

1 160
1 621
1 580
657
16 394

-660
-621
1 616
643
-391

66
-479
-92
95
319

KS
KU

22 102
17 775

19 201
18 162

2 902
-387

565
-224

268 372

266 137

2 234

Summa Folktandvård

32 Enheten har inget eget kapital

20 893

Huvudmannaskap
Huvudman - ex.vis beställarenhet

MV

6 791

1 016

5 775

5 257

Barn- och ungdomstandvård
Allmäntandvårdsersättning 3-19 år
Befolkningsansvar
Specialisttandvård

KU
KS
KS

51 093
8 300
736

49 902
7 966
607

1 191
334
129

-81
-20
-167

22 823

21 381

0
0
1 442

0
0
-1 489

89 743

80 872

8 871

358 115

347 009

Vuxentandvård
Specialistvård
KS
Befolkningsansvar
KS
Uppsökande tandvård, nödvändig
KU
tandvård till vissa äldre och
funktionshindrade , tandvård som ett led i
kortvarig sjukdomsbehandling och
tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning
Summa huvudmannaskap
Resultat
Resultat/summa konkurrensskyddad
Resultat/summa konkurrensutsatt

KS, MV
KU

3 500 Enheten har inget eget kapital

25 179

11 105

3 532

46 072

14 860
-3 755

3 116
417

34 107
11 965

1) År 2012 var första året Region Kronoberg redovisade tandvårdsverksamheten på denna detaljerade nivån. År 2015 är första året den ingår som en bilaga till årsredovisningen.
Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 2012 var första året som samtliga landsting/regioner skulle använda modellen.
2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet
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Produktionsstatistik inom Hälso och sjukvården.
Produktionsstatistik
Område.

2016

2015

2014

16 jmf 15

16 jmf 14

16 jmf 15

16 jmf 14

179 410

178 010

181 450

1 400

-2 040

1%

-1%

17 924

18 111

18 092

-187

-168

-1%

-1%

226 840

219 516

214 349

7 324

12 491

3%

6%

108 532

97 639

95 617

10 893

12 915

11%

14%

25 503

24 933

26 763

570

-1 260

2%

-5%

7 353

6 496

5 936

857

1 417

13%

24%

Primärvård – vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan
vårdgivare
Övrig primärvård och
rehabilitering
Sjukvårdsrådgivningen besvarade
samtal
Lasarettsrehab besök annan
vårdgivare
Rehabiliteringskliniken, totalt antal
besök
Rehabiliteringskliniken, antal
vårddagar.

3 744

4 039

3 878

-295

-134

-7%

-3%

Habilitering, totalt antal besök

12 538

12 764

12 888

-226

-350

-2%

-3%

21 372

21 097

20 515

275

857

1%

4%

163 768

165 156

161 971

-1 388

1 797

-1%

1%

- varav akutmottagningarna

49 684

49 081

47 471

603

2 213

1%

5%

- varav akut/oplanerade besök

10 199

10 039

10 094

160

105

2%

1%

- varav planerade återbesök

71 744

73 009

73 538

-1 265

-1 794

-2%

-2%

- varav planerade nybesök

32 141

33 027

30 868

-886

1 273

-3%

4%

130 522

125 043

122 095

5 479

8 427

4%

7%

57 269

53 541

48 949

3 728

8 320

7%

17%

113 050

119 515

119 116

-6 465

-6 066

-5%

-5%

Vårdtillfällen

25 112

26 145

25 811

-1 033

-699

-4%

-3%

Medelvårdtid

4,5

4,6

4,6

-0,1

-0,1

-2%

-2%

Operationer i SV

4 651

4 813

4 940

-162

-289

-3%

-6%

Förlossningar

2 260

2 061

2 045

199

215

10%

11%

varav barn födda

2 287

2 086

2 073

201

214

10%

10%

88,3

84,9

83,6

3,4

4,7

4%

6%

349,5

381,6

380,4

-32,1

-30,9

-8%

-8%

Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk öppenvård
Läkarbesök

Sjukv. behandling /besök annan
vårdgivare
Besök i dagsjukvård
Somatisk slutenvård
Vårddagar (vårdtid i dgr)

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
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Område. (jan-dec)

2016

2015

2014

16 jmf 15

16 jmf 14

16 jmf 15

16 jmf 14

Vuxenpsykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

17 705

16 708

18 544

997

-839

6%

-5%

Vårdtillfällen

1 624

1 557

1 478

67

146

4%

10%

Medelvårdtid

11,0

11,0

11,0

0,0

0,0

0%

0%

Beläggning i %

85,0

88,0

89,0

-3,0

-4,0

-3%

-4%

Disponibla vårdplatser

51,5

52,0

52,0

-0,5

-0,5

-1%

-1%

10 297

9 648

9 505

649

792

7%

8%

2 868

2 866

2 806

2

62

0%

2%

36 158

37 089

39 565

-931

-3 407

-3%

-9%

43 724

42 826

42 382

898

1 342

2%

3%

Beläggning i %

101,3

100,0

100,1

1,3

1,1

1%

1%

Disponibla vårdplatser

118,0

117,0

116,0

1

2

1%

2%

12 867

12 305

10 985

562

1 882

5%

17%

64

65

66

-1

-2

-2%

-3%

65 943

66 701

64 951

-758

992

-1%

2%

107 982

111 674

106 244

-3 692

1 738

-3%

2%

101 476

104 494

103 712

-3 018

-2 236

-3%

-2%

Röntgen CLV

69 951

73 165

73 065

-3 214

-3 114

-4%

-4%

Röntgen LLL

31 525

31 329

30 647

196

878

1%

3%

Mammografier

31 606

41 443

42 032

-9 837

-10 426

-24%

-25%

Kliniska fysiologiska analyser

14 371

16 380

15 490

-2 009

-1 119

-12%

-7%

4 434
801

4 142
130

3 997
134

292 671

437 667

7%

11%

36 832

37 761

36 019

-929

813

-2%

2%

302 435

282 188

261 678

20 247

40 757

7%

16%

27 728

28 054

27 286

-326

442

-1%

2%

Specialistvård.
Besök, läkare med vårdavtal.

7 327

8 311

10 935

-984

-3 608

-12%

-33%

Besök, läkare med ersättning
enligt lag.

15 434

15 806

15 311

-372

123

-2%

1%

3 939

4 528

5 222

-589

-1 283

-13%

-25%

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, netto exkl.
permissioner

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid / totalt arbetad tid i %
Antal behandlade patienter
Total patienttid, timmar
Medicinsk Service
Röntgen undersökningar

Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin (serologiska
analyser)
Mikrobiologiska analyser
Patologiska och Cytologiska
analyser/remisser
Privata vårdgivare

Delegerade besök hos
sjuksköterskor
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