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Det är dags att summera 2017 och vi kan konstatera att 
landstinget fortsätter att visa goda resultat och leverera 
en verksamhet som i stor utsträckning svarar upp mot in-
vånarnas förväntningar. 
 Alla medarbetare inom landstinget ska känna sig stolta 
över våra resultat och det arbete som har bedrivits under 
året. Särskilt stolta ska vi vara över den kultur av förbätt-
ringsvilja som vi tillsammans har skapat, där Varje dag lite 
bättre – kraften hos många vägleder oss. Vår gemensam-
ma strategi och uthålliga arbete ligger bakom många av 
våra goda resultat. Den ska vi fortsätta att värna om när 
vi snart går in i en ny epok och får ett nytt uppdrag – som 
Region Kalmar län.   
 Länets sjukhus fortsätter att ha starka ställningar i lan-
det. För andra året i rad rankades Västerviks sjukhus som 
bästa sjukhus i klassen landets mellanstora sjukhus av tid-
ningen Dagens Medicin. Också Oskarshamns sjukhus och 
Länssjukhuset i Kalmar hamnar högt i rankningen. Oskars-
hamn som trea bland mindre sjukhus utan förlossning och 
länssjukhuset som fyra i klassen med mellanstora sjukhus. 
Alla dessa tre utnämningar visar på ett väl fungerande 
sjukvårdssystem och det är något som alla landstingsverk-
samheter ska känna sig delaktiga i.
 Socialstyrelsen presenterade i början av 2018 rappor-
ten Öppna Jämförelser – En god vård? och även här visar 
landstinget goda resultat och placerar sig vid en helhets-
bedömning bland de främsta i riket. Rapporten visar ock-
så på en betydlig förbättring över tid inom svensk sjukvård 
vilket är glädjande. 
 Allmänhetens nöjdhet med Kalmar länstrafik har ökat 
vilket vi bedömer beror på den nya trafikstarten i augusti 
med nya bussar och kvalitetshöjning ombord. Resenärer-
nas nöjdhet visar under hösten även den en positiv trend.  
På folkhögskolorna fortsätter det viktiga arbetet med in-
tegration genom etableringskurser för nyanlända, språk-
kurser för nyanlända med vårdkompetens och den nya 
satsningen Svenska från dag ett. För första gången upp-
ger 90 procent av eleverna att de har möjlighet att påver-
ka sina studier på folkhögskolan vilket är mycket positivt. 
 Trots våra goda resultat måste vår strävan vara att fort-
sätta förbättra och utveckla vår verksamhet. Utmaningar 
finns och så ska det också vara. Tillgängligheten har för-
sämrats under året och detta är något vi måste ta på allvar 
och prioritera under kommande år. Som invånare i Kalmar 
län ska man känna sig trygg med att vården finns där när 
de behöver den, det är också en fråga om förtroende och 
där kan vi aldrig luta oss tillbaka. Digitalisering blir en allt 
viktigare strategi och här behöver vi ta större kliv för att 
möta invånarnas förväntningar och gå i takt med övriga 

samhället. Antalet besök på 1177 Vårdguiden fortsätter att 
öka, vilket visar att invånarna efterfrågar mer digital närvaro.  
 Omställningen till en mer nära och sammanhållen vård 
pågår och vi provar flera olika modeller och arbetssätt. I 
Oskarshamn liksom på den geriatriska mottagningen på 
länssjukhuset pågår arbete med att utveckla nya arbets-
sätt i nära samverkan med kommunen. Under året har 
förberedelser också gjorts för den nya lagen om effektiv 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
som förhoppningsvis kommer att fungera som en kataly-
sator för nya former av samarbeten. Nya vårdformer för-
väntas på sikt både ge mer nöjda och delaktiga patienter 
och en mer kostnadseffektiv hushållning av resurser. 
 Landstinget redovisar ett resultat på 187 miljoner kro-
nor för 2017 vilket är trettonde året i rad med ett positivt 
resultat. Nettokostnadsökningen uppgick samtidigt till 
3,4 procent. En god utveckling av skatter och utjämning 
samt en hög avkastning på pensionskapitalet är, i kombi-
nation med att 2016 års höga kostnadsutveckling har kun-
nat brytas, huvudorsakerna till det förbättrade resultatet 
jämfört med föregående år.
 Nästa år tar vi ett stort steg när vi övertar det regionala 
utvecklingsuppdraget och bildar Region Kalmar län till-
sammans med Regionförbundet. Arbete har pågått under 
hela 2017 för att förbereda oss för regionbildningen och 
under 2018 kommer detta att vara en av våra viktigaste 
frågor. Det är en spännande tid vi har framför oss, som 
en stark aktör kommer vi att kunna utveckla Kalmar län 
än mer. Hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och våra 
folkhögskolor är alla viktiga delar av den regionala utveck-
lingen och här ser jag många möjligheter till att ytterligare 
flytta fram länets positioner n

Ingeborg Eriksson  |  landstingsdirektör

Tillsammans för kvalitet, 
säkerhet och tillgänglighet
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Måluppfyllnad 2017
ENLIGT KOMMUNALLAGEN SK A KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER HA GOD EKONOMISK 

HUSHÅLLNING I SIN VERKSAMHET.FÖR LANDSTINGET I K ALMAR LÄN INNEBÄR DET ATT DE FINANSIELLA 

MÅLEN SK A VARA UPPFYLLDA OCH LANDSTINGET SK A UPPNÅ GODA VERKSAMHETSRESULTAT.

Under året har landstinget i Kalmar arbetat för att länets invånare 
ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges 
möjlighet till delaktighet och medverkan efter var och ens behov. 
Arbetet med värdegrund och bemötande har vidareutvecklats. 
Förtroendet för hälso- och sjukvården är högst i landet, både när 
det gäller hälsocentralerna och sjukhusen. 

När det gäller tillgången till vård är invånarna i Kalmar län bland de 
mest nöjda i landet. Förtroendet för hälso- sjukvården är högst i 
landet. Allmänhetens nöjdhet med kollektivtrafiken har ökat. Trafik-
starten i augusti, med bland annat nya bussar och kvalitetshöjning 
ombord, skapade en allmänt mer positiv bild av kollektivtrafiken. 

Medborgare och kund Nöjda invånare med hög livskvalitet

Landstinget i Kalmar län har under året arbetat för att uppnå en 
högkvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser. Landstinget har generellt sett 
god medicinsk kvalitet men fortsatt behov finns av förbättringsar-
bete inom bland annat förlossningsvården, vård i livets slutskede, 
stroke och hjärtinfarkt samt suicid. 

Landstingets arbete för en köfri vård har fortsatt och tillgänglighe-
ten är högt prioriterad. Vid nationella mätningar står sig resultaten 
väl i relation till andra landsting och regioner trots att tillgänglighe-
ten minskat under året. 

Landstinget har medverkat till att höja länets bildnings- och utbild-
ningsnivå och har också en viktig roll i integrationsarbetet. Lands-
tinget har bidragit till en levande kultur i hela länet genom att sam-
ordna, utveckla och verka för att den regionala kulturen når alla.

Verksamhet & process God hälsa hos invånarna
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År 2017 redovisas ett positivt resultat och de finansiella må-
len uppnås. Resultatet överskrider kravet på minst två pro-
cent av verksamhetens nettokostnad och samtliga investe-
ringar har finansierats med egna medel. Verksamhetsmålen 
är högt ställda och fullständig måluppfyllelse är därför ofta 
svår att uppnå. I nationella jämförelser står sig Landstinget i 

Kalmar läns resultat generellt sett väl, främst när det gäller 
kvalitet och ekonomi. 
 En sammanvägning av måluppfyllelsen för finansiella 
mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att 
Landstinget i Kalmar län har uppfyllt kravet på god ekono-
misk hushållning år 2017.

Landstinget har stolta och engagerade medarbetare med högt 
ställda mål. Medarbetarna anser att Landstinget i Kalmar län är en 
attraktiv arbetsgivare och antalet anställda ökade under året. 

Ur ett nationellt perspektiv är medarbetarengagemanget högt och 
ett fortsatt fokus ligger på att ha friska arbetsplatser med målet 
lägre sjukfrånvaro. 

Utmaningen är, liksom för andra landsting och regioner, att attra-
hera, rekrytera och behålla kompetens. Flera satsningar har gjorts 
för att få en mer hållbar kompetensförsörjning. 

Målen för ett utvecklande och tydligt chefskap som skapar förut-
sättningar för goda verksamhetsresultat uppnåddes.

Medarbetare
En attraktiv, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplats

Landstinget i Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av 
resurser. Den verksamhet som bedrivs ska vara ekonomiskt ansvars-
full, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med lägsta 
möjliga resursinsats. Under året uppnåddes ett positivt resultat och 
samtliga årets investeringar finansierades med egna medel, vilket 
ökade det egna kapitalet och de finansiella målen uppnåddes. 

I nationella jämförelser visar landstinget fortsatt hög kostnadsef-
fektivitet genom låga kostnader kombinerat med god medicinsk 
kvalitet. Det finns inte någon enkel definition eller mätvärde på vad 
som kan anses vara god hushållning, varken verksamhetsmässigt 
eller finansiellt. Bedömningen om god hushållning grundar sig dels 
på hur verksamheten utvecklats i förhållande till landstingsfullmäk-
tiges mål, dels på hur verksamhetens resultat förhåller sig till sek-
torn i övrigt.

Ekonomi God ekonomisk hushållning
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 Nöjda invånare med 
hög livskvalitet

Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgäng-
lighet och alla ska ges möjlighet till delaktighet och medver-
kan efter var och ens behov.

3.2 Landstingets mål
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Alla som kommer i kontakt med landstinget ska mötas med 
respekt och god service. Hög kvalitet, bra bemötande och 
god tillgänglighet ska genomsyra all verksamhet.
 Det övergripande arbetet med värdegrund och bemö-
tande, som bland annat innehåller Varje-dag-berättelser, 
har vidareutvecklats med nya filmer, skriftliga berättelser 
samt frågestöd för att stärka verksamheternas redan pågå-
ende arbete. Under året har utbildningar i bemötande ge-
nomförts inom flera verksamheter, bland annat inom Folk-
tandvården och Kalmar länstrafik.
 Värdegrundsarbetet har varit i fokus där bemötande 
diskuterats på bland annat chefsforum, introduktionsdag 
för nyanställda och i samband med medarbetardagar. De 
flesta resultat kring bemötande mäts per helår, men för lä-
nets folkhögskolor som följer upp sin verksamhet termins-
vis, upplever de studerande i hög utsträckning att de blir 
bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av både 
personal och andra elever. De upplever också i hög grad 
att de får rätt stöd för att nå sina mål och möjlighet till att 

påverka sina studier. För första gången uppger 90 procent 
av eleverna att de har möjlighet att påverka sina studier på 
folkhögskolan. Andelen deltagare som tycker att de nått 
sina mål har förbättrats under året och en hög andel av de 
studerande upplever att de får det stöd de behöver för att 
nå sina mål.

God service

God service och tillgänglighet till hälso- och sjukvård är 
angeläget för länets invånare och stärker förtroendet för 
landstinget. För att bibehålla den goda tillgängligheten på-
går ett ständigt förbättringsarbete.
 Landstingets senaste resultat från Hälso- och sjukvårds-
barometern är liksom tidigare mycket goda. Förtroendet 
för hälso- och sjukvården är högst i landet. Förtroendet 
för hälsocentralerna och för sjukhusen jämfört med övriga 
landsting/regioner placerar sig Kalmar bland topp tre. För-
troendet för 1177 är högre bland kvinnorna än hos männen 
i länet. Detta gäller både 1177 per telefon och 1177.se. Invå-
narna upplever mycket god tillgänglighet till den vård de 
behöver, och placeras som nummer ett i landet med något 
positivare upplevelse bland kvinnor än bland män. Samma 
sak gäller tillgången till hälsocentralerna. Tillgången till 
sjukhusen upplevs lika mellan könen som placerar lands-
tinget på en tredje plats i jämförelse med riket. Män anser 
i högre grad att vården ges på lika villkor. Totalt anser 61 
procent att det är behovet av vård som styr tillgången.
 73 procent av länets invånare skattar sin hälsa som god, 
vilket är samma resultat som föregående år. Kvinnors själv-
skattade hälsa har ökat något medan mäns har samma nivå 
som tidigare. Generellt sett skattar kvinnor sin hälsa lägre 
än män, vilket är i linje med riket i övrigt.
 Utvecklingen av e-tjänster fortsätter att öka invånarnas 
delaktighet i hälso- och sjukvården. Åldersgränsen för e-
tjänsten Journalen på 1177.se har under året sänkts från 18 
till 16 år enligt ett nationellt beslut, vilket är första steget i 
processen för enhetlig hantering av journalen i hela landet.
Landstinget har påbörjat ett försök att utveckla så kallade 
patientkontrakt tillsammans med Region Halland och Re-
gion Norrbotten. Patientkontraktet är en plan över inplane-

Bra bemötande och 
god service

ALLA SOM KOMMER I KONTAKT MED LANDSTINGET SK A MÖTAS MED RESPEKT OCH GOD SERVICE. 

GOD KVALITET, BRA BEMÖTANDE OCH GOD TILLGÄNGLIGHET SK A GENOMSYRA ALL VERKSAMHET.
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rade vårdinsatser som kan bidra till trygghet för patienten 
eftersom hen är med och utformar planeringen. Hälso- och 
sjukvården ska bistå patienten med att samordna samtliga 
vårdkontakter inom primärvård och specialiserad vård och 
ska säkerställa att den sammanlagda tiden för vård och be-
handling blir så kort som möjligt.
 En fast vårdkontakt kan skapa delaktighet och goda re-
lationer mellan hälso- och sjukvård och patient. Rutiner har 
skapats för att identifiera och erbjuda detta till personer 
med komplexa vårdbehov och en ökning av fast vårdkon-
takt kan noteras inom den psykiatriska vården.

Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och 
berikar människors liv och ska planeras så att den är så till-
gänglig som möjligt. Arbetet med att locka nya resenärer 
till kollektivtrafiken har under flera år byggt på att hitta bra 
och snabba trafikförbindelser. Invånarnas önskemål är en 
viktig del i arbetet med att utveckla trafiken.
 Allmänhetens nöjdhet med kollektivtrafiken har ökat un-
der 2017. Trafikstarten i augusti, med bland annat nya bus-
sar och kvalitetshöjning ombord, skapade en allmänt mer 
positiv bild av kollektivtrafiken. Nöjdheten hos resenärerna 
har minskat något sett över året men från och med somma-
ren syns en alltmer positiv trend. 
 För serviceresorna fortsätter den höga nöjdheten för 
både färdtjänst- och sjukresor. Det finns tendens till att 
nöjdheten sjunker i samband med större helger när efter-
frågan ökar på färdtjänst och riksfärdtjänst. Kvinnor är gene-
rellt sett betydligt mer positiva till kollektivtrafiken än män.
 Byggnationen av stråktrafiken har kunnat fullföljas och 
bidrar starkt till att antalet resande ökar. Utfallet visar en 
resandeökning på 2,3 procent, vilket betyder en fortsatt 
positiv utveckling. Andelen regelbundna resenärer är 27 
procent av länets invånare, 42 procent är sällanresenärer.

Öppen dialog med invånarna 

Landstinget ska kontinuerligt föra en god och öppen dia-
log med länets invånare. Patienter och närstående medver-
kar i allt högre grad i olika utvecklingsaktiviteter och i led-
ningssammanhang, till exempel i workshops, konferenser 
och vid arbete med riktlinjer inom ett flertal områden. Allt 
fler personer visar sitt intresse för att bidra till landstingets 
utveckling på olika sätt.
 I de länsgemensamma frågorna som hanteras av Läns-
gemensam ledning i samverkan för socialtjänst och an-
gränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län har 
patienter, närstående och brukare inflytande genom re-
presentation från länets Utvecklingsråd. Utvärdering av pa-

tienter och närståendes upplevelse av att medverka i dessa 
sammanhang har genomförts liksom utvärdering av med-
arbetares upplevelse när de anlitat patient eller närstående 
för medverkan. Resultatet visar på att medverkan är värde-
fullt för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Patient och 
närstående uppger att stödet i samband med medverkan 
är av stor vikt.
 En medborgardialog har genomförts i samband med 
landstingsfullmäktige. Dialogen hade temat framtidens 
hälso- och sjukvård och syftet var att få invånarnas syn-
punkter på primärvårdens ökade betydelse, behovet av 
mer vård i hemmet och digitaliseringens möjligheter med 
vård på distans. Sammanställningen av invånarnas svar gav 
deltagande politiker en bild över hur medborgarna tycker 
att sjukvården fungerar och hur de ser på framtiden. Totalt 
deltog ett 30-tal invånare.
 Under 2017 påbörjades också arbete med en invånarpa-
nel. En första frågeomgång har genomförts med frågor om 
e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, känsla och uppfattning 
av e-hälsa samt tillgänglighet till länets primärvård nu och i 
framtiden.

Nya sätt att möta hälso- och sjukvården

För att kunna erbjuda en vård som motsvarar patienternas 
behov och är mer kostnadseffektiv behövs nytänkande 
inom hälso- och sjukvården, en hälso- och sjukvård närmare 
invånaren och förutsättningar att möta invånaren på nya 
sätt. Förbättringsarbeten pågår både övergripande och 
inom specifika verksamheter för att flytta hälso- och sjuk-
vården närmare invånaren och skapa förutsättningar för in-
vånaren att möta vården på nya sätt. Samverkan sker med 
kommuner och övriga inblandade aktörer.
 Den geriatriska mottagningen på länssjukhuset har ar-
betat med att utveckla nya arbetssätt för en sammanhållen 
vård genom digital konsultation till övriga kliniker, primär-
vård och kommun. Införande av geriatriker på akutvårds-
avdelningen på länssjukhuset i Kalmar har varit lyckat och 
kommer att fortsätta. Samtidigt utökas antalet akutgeria-
triska vårdplatser. 
 Södra länet har i samverkan med akutmottagningen i 
Kalmar tagit fram en modell där patienter som besöker 
akutmottagningen, men inte bedöms ha behov av akut-
vård, erbjuds kontakt via hälsocentralen nästkommande 
dag. Modellen är utvärderad och nu pågår planering för att 
införa den i mellersta och norra länet under året.
 Ett projekt pågår kring tidig vårdplanering samt omvänd 
vårdplanering för de patienter som läggs in på sjukhus. 
Projektet sker i samverkan med kommun, ambulans och 
sjukhus. Vid inläggning kontaktar respektive läkare på häl-
socentralen avdelningsläkaren för en gemensam planering 
av vårdtiden för att samordna vården, diskutera vårdinsat-
serna både på sjukhus och tiden efter utskrivning. Projektet 
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utvärderas kontinuerligt med målsättningen att kunna im-
plementera de delar som är värdeskapande för patienterna 
till andra hälsocentraler.
 Nyttjandet av videomöten i vården ska öka, både mellan 
verksamheter och professioner samt med patienter. Smär-
tenheten har genomfört tester av videomöten med patien-
ter med gott resultat. Pilotprojekt har pågått på flera en-
heter inom primärvården där de i första hand har erbjudit 
återbesök via video.
 En digital hälsocentral är en befintlig fysisk hälsocentral 
som, utöver det traditionella utbudet, även erbjuder digi-
tala tjänster för att hantera olika typer av ärenden som inte 
kräver fysiskt besök, till exempel vissa typer av återbesök.  
Ett pilotprojekt har genomförts där hälsocentraler erbjudit 
återbesök via video vilket har resulterat i att dessa hälso-
centraler nu erbjuder sina patienter denna möjlighet. En 
utvärdering har gjorts med patienter, vårdpersonal och re-
ferensgrupp som är positiva till digitala möten som besöks-
form. Förslaget är nu att arbeta vidare med att breddinföra 

digitala vårdmöten i primärvården. Arbete pågår även för 
att testa konceptet inom slutenvårdens mottagningar.
 En virtuell hälsocentral är en enhet som hanterar ären-
den som inte kräver fysiskt besök, även vid första besöket. 
Koncept för en virtuell mottagning, digital rehabilitering, 
har tagits fram tillsammans med rehabiliteringen i söder 
och samrehabiliteringen. Konceptet kommer att imple-
menteras i verksamheterna under 2018. 
 Landstingets arbete med e-hälsa följer den nationella 
handlingsplanen. Arbetet med e-hälsa innebär både att 
standardisera utbudet, breddinföra tjänster och att ut-
veckla och införa nya digitala invånartjänster. Arbete pågår 
för att utveckla basutbudet på 1177 Vårdguiden och hand-
lingsplaner, som följer den digitala strategin som antogs 
2016, är framtagna under året.
 Breddinförande av digitala anmälningsskärmar sker på 
länets tre sjukhus samt inom psykiatrin. Anmälningsskär-
marna finns nu införda inom primärvården och tillgängliga 
för invånarna  n

Mål och mått

LANDSTINGETS MÅL  | NÖJDA INVÅNARE MED HÖG LIVSKVALITET

Självskattad hälsa

Invånarnas uppfattning om att de har 

tillgång till hälso- och sjukvård

Invånarnas förtroende för hälso- och 

sjukvården

Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp om hälsa och vård 

via telefon, 1177

Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp om hälsa och vård 

via webben, 1177.se

Invånarnas uppfattning om att vården 

ges på lika villkor

Invånarnas nöjdhet med KLT (Kolbar)

MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           

Hälsa på lika villkor

Hälso- och sjukvårds-

barometern

Hälso- och sjukvårds-

barometern

Hälso- och sjukvårds-

barometern

Hälso- och sjukvårds-

barometern

Hälso- och sjukvårds-

barometern

KLT (Kolbar)

73 %

(K 71 % M 76 %)

-

-

-

-

-

-

73 % 

(K 71 % M 76 %)

89 %

(K 91 % M 88 %)

73 %

(K 73  % M 72 %)

66 %

(K 69  % M 62 %)

63 %

(K 67 % M 58 %)

61 %

(K 58  % M 64 %)

40 %

(K 41 % M 39 %)

73 % 

(K 70 % M 76 %)

Ej jämförbart

då måttet ändrats

Ej jämförbart

då måttet ändrats

-

-

Ej jämförbart

då måttet ändrats

44 %

(K 45 %  M 42 %)

80 %

90 %

80 %

80 %

80 %

80 %

60 %
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MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           

LANDSTINGETS MÅL  | NÖJDA INVÅNARE MED HÖG LIVSKVALITET

Patienternas helhetsintryck - somatisk 

öppen- och slutenvård

Utfallet 2016 för öppenvården är 93 %. 

M 94 %, K 92 %

Utfallet 2016 för slutenvården är 91 %. 

M 93 %, K 89 %

Patienternas helhetsintryck - primärvård

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering – somatisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2016 för öppenvården är 84 %. 

M 83 %, K 84 % 

Utfallet 2016 för slutenvården är 75 %. 

M 74 %, K 75 %

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering – primärvård

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het – somatisk öppen- och slutenvård

Utfallet 2016 för öppenvården är 91 %. 

M 92 %, K 90 %

Utfallet 2016 för slutenvården är 89 %. 

M 91 %, K 87 %

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het - primärvård

Patienternas upplevelse av respekt 

och bemötande - somatisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2016 för öppenvården är 84 %. 

M 83 %, K 84 %

Utfallet 2016 för slutenvården är 75 %. 

M 74 %, K 75 %

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande – primärvård

Andel resenärer som är nöjda med 

senaste resan med kollektivtrafiken

Studerandes upplevelse och nöjdhet 

med utbildningen på folkhögskola

MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           

Nationell 

Patientenkät

Nationell 

Patientenkät

Nationell 

Patientenkät

Nationell 

Patientenkät

Nationell

 Patientenkät

Nationell 

Patientenkät

Nationell 

Patientenkät

Nationell 

Patientenkät

KLT (Kolbar)

Enkät 

folkhögskolorna

92 %

84 %

(K 83  % M 85 %)

80 %

81 %

(K 81 % M 83  %)

90 %

86 %

(K 86 % M 87  %)

88 %

88 %

(K 87 % M 879 %)

83 %

(K 84 % M 83 %)

-

-

86,5 %

(K 85,7 % M 87,6 %)

-

 

-

-

-

-

-

83 %

(K 84 % M 82 %)

-

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

-

-

-

-

-

-

-

 

-

75 %

(K 75 % (M 75 %)

92 %

 � Måtten från nationella patientenkäten inom psykiatrisk öppen och slutenvård håller på att utvecklas därför finns det inga resultat att redovisa

 � Resultaten för nationella patientenkäten inom somatisk öppen och slutenvård redovisas vartannat år
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God hälsa hos invånarna 
Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård 
med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska 
arbeta för att höja länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en väl-
fungerande kollektivtrafik och en levande kultur i hela länet.

3.3 Landstingets mål
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Främja hälsa 
LANDSTINGET SK A BLI EN ÄNNU STARK ARE OCH MER AKTIV SAMHÄLLSAKTÖR 

INOM FOLKHÄLSOFRÅGOR GENOM ATT SK APA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

ÖK AD FOLKHÄLSA OCH EN MER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.

Livsstilsmottagningarna har huvudsakligen inriktat sig på 
stöd till personer med risk för ohälsa men även allmänt före-
byggande arbete. Detta innebär främst tobaks-, kost- och 
alkoholrådgivning samt stöd till regelbunden fysisk aktivi-
tet. En handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete har 
tagits fram under året.
 Arbetet fortsätter med målet att Kalmar län ska vara 
tobaksfritt 2025. Implementering av metoden Tobaks-
fri utmaning pågår i länets gymnasieskolor och Tobaksfri 
Duo fortsätter på länets alla högstadieskolor. Under året 
tecknade 55 procent av högstadieeleverna kontrakt med 
en vuxen för tobaksfrihet. 83 procent uppger att de är to-
baksfria på högstadiet vilket är ett sämre resultat i relation 
till föregående år. Under 2017 har Samtal om tobak i sko-
lan genomförts för elevhälsa, fritidsledare och personal på 
hem för ensamkommande barn. Regionens ANDT-strategi 
(Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) är färdigställd och 
landstinget har ställt sig bakom, där medverkan i opinions-
bildningsprojektet Tobacco endgame finns med som en 

del. Fler tobaksanvändare utbildas inom landstingets olika 
verksamheter och fler tobaksfria miljöer planeras. Samar-
bete med tobaksavvänjarna inom sluten- och öppenvård 
pågår för att på bästa sätt ge stöd till svårt psykiskt sjuka 
som vill sluta röka.
 Arbetet med att stödja invånarna till mer fysisk aktivitet i 
vardagen fortsätter. Projektet Sund Smart Stark Senior har 
genomförts i Nybro och Kalmar kommun. Arbete pågår för 
att skapa nätverk mellan fysioterapeuter, hälsokoordinatö-
rer, hälsoinspiratörer i psykiatriförvaltningen, föreningsliv 
samt Linnéuniversitet för att stödja fler personer att bli fy-
siskt aktiva.
 Landstinget har tillsammans med andra aktörer genom-
fört Kom igång-aktiviteter på skolor i länet, för att inspirera 
skolelever till mer fysisk aktivitet. Enligt utvärderingen upp-
levde alla aktörer samverkan som positiv och något de ville 
utveckla. En inspirationsdag om fysisk aktivitet för länets 
skolpersonal, tjänstepersoner och politiker har genomförts 
där insatserna är ett första steg till en fortsatt samverkan 
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med länets skolor. Under 2017 har även ett samarbete med 
Linneuniversitetet inletts där studenter har gett livsstilsråd-
givning till medarbetare och familjer med koppling till Kom 
igång satsningen vilket kommer att fortsätta under 2018.
 Att förebygga och förhindra suicid och suicidförsök är en 
prioriterad fråga inom hela hälso- och sjukvården. Under 
2017 har ett arbete med en gemensam vårdprocess för sui-
cidnära personer påbörjats. Detta sker som ett landstings-
övergripande arbete där hälso-och sjukvården, psykiatrin, 
primärvården, närståendeorganisationer och 1177 Vård-
guiden medverkar. Även en plan för suicidprevention i det 
akuta läget håller på att tas fram. Flera insatser har gjorts 
för att höja kunskapen om psykisk ohälsa och suicid bland 
annat utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa. 
En länskonferens om suicidprevention har också anordnats.
 Folktandvården har fortsatt sitt preventiva arbete för att 
ge alla länsinvånare bättre förutsättningar för en god tand-
hälsa. Andelen kariesfria 19-åringar i Kalmar län har ökat 
stadigt från 24 procent år 2011 till 36 procent år 2017. Ge-
nerellt kan sägas att tandhälsan är god hos barn och ung-
domar men det finns grupper av individer som har sämre 
tandhälsa. Socioekonomisk tillhörighet är den faktor som 
har störst betydelse. Därför fokuserar Folktandvården på 
att hjälpa dessa grupper av individer att utveckla en bättre 
tandhälsa genom standardiserade vårdprogram. Särskild 
kraft ägnas åt vård till barn som lever under sviktande omsorg.
 Under året har flera satsningar gjorts på barn och ungdo-
mar, där daglig tandborstning i förskolorna fortsätter att in-
föras i alla länets kommuner. En plan för omhändertagande 
av sköra äldre har tagits fram och insatser i planen är bland 
annat äldreombud på allmäntandvårdskliniker och daglig 
fluorsköljning på äldreboenden. Folktandvården samarbe-
tar också med Studiefrämjandet i Kalmar för att sprida kun-
skap om tandhälsa till asylsökande och liknande insatser 
planeras för ensamkommande barn.

Jämställd och jämlik hälsa 
genom hela livet

Alla människor oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsut-
tryck, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, 
bostadsort, etnisk eller religiös tillhörighet ska ha lika rät-
tigheter och villkor samt uppleva ett likvärdigt bemötande 
inom landstingets verksamheter. Under 2017 har arbetet 
påbörjats med att skapa en jämlikhetskommission.
 Hälsa har blivit en allt viktigare och integrerad del i mot-
tagandet och introduktionen av asylsökande och nyan-
lända. Projektet Förbättrade levnadsvanor för asylsökande 
och nyanlända har avslutas och pilotprojektet Hälsostöd 
har genomförts. Resultatet visar en ökad självskattad hälsa 
i samtliga fyra grupper, ökad fysisk aktivitet och en ökad 
frekvens av tandborstning. Asyl- och flyktinghälsovården 
har även ett pågående arbete med att utbilda gymnasie-
elever i hälsa vid två skolor i Kalmar.

På folkhögskolorna har utbildningsprojektet kring mänsk-
liga rättigheter avslutats och utbildning har genomförts 
i samverkan med demokratiakademin, första hjälpen vid 
psykisk ohälsa samt HBTQ-frågor.

Hälsa för barn och unga

Landstinget ska arbeta för att främja barns hälsa, trygghet 
och utveckling. Ett av målen är att länets samtliga kommu-
ner och kommundelar ska ha en familjecentral, pågående 
projekt finns i Torsås, Emmaboda, Lindsdal, Mönsterås och 
Högsby.
 Utveckling av barn- och ungdomshälsan, första linjens 
hälso-och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa 
och deras vårdnadshavare, pågår i samverkan med länets 
kommuner och specialistpsykiatrin. Utvärdering visar att 
andelen patienter och familjer som är nöjda med sin kon-
takt på barn- och ungdomshälsan är mycket hög.
 Primärvården har drivit ett förbättringsarbete för att bätt-
re tillgodose barns behov av information, råd och stöd när 
en förälder blir sjuk. Arbetet har resulterat i ett stödmaterial 
som planeras att implementeras i övriga verksamheter.
 Regeringen har skjutit upp beslutet om att barnkonven-
tionen blir lag till januari 2020 och landstinget fortsätter att 
bevaka det nationella arbetet. Under året har en workshop 
om barns rättigheter genomförts och handlingsplanen för 
barns rätt och möjlighet att medverka är förankrad.

Kvinnors hälsa

Flera områden har identifierats inom kvinnosjukvården för 
att utveckla och förbättra förlossningsvården och kvinnors 
hälsa. Ett område är att öka antalet barnmorskor genom att 
låta sjuksköterskor vidareutbilda sig till barnmorska. Andra 
områden är till exempel arbete med att förebygga bäcken-
bottenskador vid förlossningar, motverka övervikt hos bli-
vande mödrar, amningsutbildning, utbildning av kontakt-
sjuksköterskor, utbildning av uroterapeut och kampanj för 
att komma till gynekologisk cellprovtagning.
 Inom primärvården planeras för stärkta insatser för kvin-
nors hälsa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden där 
ohälsotalet för kvinnor är fortsatt högt.

Hälsa för äldre 

För äldre som drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa är det 
viktigt med samordnade vård- och omsorgsinsatser. Inom 
ramen för Länsgemensam ledning i samverkan inom soci-
altjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kal-
mar län har ett flertal riktade insatser genomförts för mest 
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sköra äldre. Detta har bland annat inneburit förbättrade 
förutsättningar för en sammanhållen vård och ett fortsatt 
införande av hälsosamtal till personer över 75 år.
 Äldre med svåra och kroniska sjukdomar som vårdas 
inom den specialiserade vården har ofta behov av anpas-
sade öppenvårdsmottagningar och rådgivning. I Oskars-
hamn pågår ett projekt som innebär nya samverkansformer 
mellan sjukhus, primärvård och kommun. Ett bedömnings-
team har startats som vid korta dagliga videomöten tillsam-
mans gör både bedömning och planering. Gemensamma 
multiprofessionella team och hembesöksteam ska utvecklas.
 Andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar har 
minskat i jämförelse med motsvarande tidsperiod tidigare 
år. Resultatet påverkas av att både antalet oplanerade åter-
inskrivningar och antal vårdtillfällen har minskat. Även anta-
let fallolyckor hos personer 65 år och äldre har minskat. Ar-
betet med riskbedömningar och åtgärder för att förhindra 
fall fortsätter på länets sjukhus och hälsocentraler.
 Programmet för omsorg och vård till personer med de-
menssjukdom i Kalmar län har reviderats under 2017 och 
fortsätter utifrån de nya nationella riktlinjerna.

Tillbaka till arbete efter sjukdom

Invånare som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, sam-
ordnade och individanpassade insatser för att förbättra sin 
hälsa och kunna återgå i arbete. Landstinget arbetar för att 
en koordineringsfunktion finns på varje sjukskrivande en-
het och en uppdragsbeskrivning för rehabkoordinatorn är 
framtagen. Arbete pågår kontinuerligt för att alla koordina-
torer ska ges möjlighet att utföra sitt uppdrag enligt denna 
beskrivning. 

Psykisk ohälsa och smärta i rygg, nacke och axlar är en av 
de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Ett projekt pågår 
för att skapa effektivare flöden för patienter med smärta. 
Projektet bygger på gränsöverskridande samverkan och 
utgår från patientens behov. Medel har beviljats från Sam-
ordningsförbundet för att genomföra ett nytt länsövergri-
pande förhållnings- och arbetssätt mellan Landstinget och 
Försäkringskassan i syfte att minska ohälsan i länet och 
stärka individen i att ta egenansvar för sin hälsa och sitt väl-
mående.
 Sjukskrivningskollen är ett nytt digitalt stödprogram ut-
vecklat av landstinget som kan nås via 1177 Vårdguidens 
e-tjänster. Programmet fungerar som ett verktyg i rehabko-
ordinatorns arbete och riktar sig till patienter som sjukskrivs 
för psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta och 
som har arbetsgivare. Utbildningsinsatser kring program-
met pågår.

Kvalitet i hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvården ska utvecklas med fokus på kvalitet 
och ökat värde för patienten. Ändamålsenliga processer, 
kunnig personal och delaktiga patienter är grunden för en 
god vård med rätt kvalitet. Fokus ligger på att ytterligare 
förbättra de medicinska resultaten.
 För att skapa förutsättningar för en mer kunskapsstyrd 
och jämlik vård har landstinget tillsammans med övriga 
landsting och regioner beslutat att etablera ett samlat sys-
tem för kunskapsstyrning. Systemet ska omfatta samtliga 
förvaltningar och hela vårdkedjan samt utveckla uppfölj-
ningsarbetet.  Stödfunktioner ska användas på bästa sätt 
för att skapa ett optimalt ledningsstöd på olika nivåer och 
läkemedelsfrågorna ska också bättre integreras i den sam-
lade kunskapsstyrningen. I sydöstra sjukvårdsregionen på-
går ett projekt för att utveckla och anpassa dagens struk-
tur med koppling mot nationella och lokala system. Inom 
landstinget pågår också utvecklingsarbete för att dra störs-
ta möjliga nytta av det nationella och regionala arbetet 
samt för att säkra att länets behov påverkar arbetet i stort.  
Ett utvecklingsprojekt har varit arbetet med lokal tillämp-
ning av det Nationella kliniska kunskapsstödet för primär-
vård. I detta arbete samverkar primärvård och specialiserad 
sjukhusvård för att skapa tydliga överenskommelser inom 
cirka 360 olika sjukdomsområden. 
 Socialstyrelsen publicerar för andra året Öppna jämförel-
ser En god vård som visar att Kalmar län fortsätter att ligga 
bland de främsta i riket när det gäller att erbjuda god vård 
till länets invånare. Rapporten är indelad i avsnitt kring till 
exempel tillgång till vård, om vården bidrar till att hålla oss 
friska och om hälso- och sjukvården bidrar till en god vård.
 Landstinget i Kalmar län utmärker sig positivt främst när 
det gäller tillgång till vård, om hälso- och sjukvården bidrar 
till en hållbart god vård, kvalitet och kostnader. Inom medi-
cinsk kvalitet placerar sig Kalmar län bland de bästa inom 
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områdena förekomsten av trycksår, oplanerade återinskriv-
ningar, diabetesvård och läkemedelsbehandling av äldre. 
Fortsatt förbättringsarbete behövs inom områden som 
bristningar vid förlossning bland förstföderskor, slutenvård 
i livets slutskede, dödlighet i stroke och hjärtinfarkt samt 
suicid.
 För andra året i rad rankas Västerviks sjukhus som bästa 
sjukhus i klassen landets bästa mellanstora sjukhus av tid-
ningen Dagens Medicin. Oskarshamn utnämndes som trea 
bland mindre sjukhus utan förlossning och länssjukhuset i 
Kalmar som fyra i klassen med mellanstora sjukhus.
 I januari 2018 kommer Betalningsansvarslagen att för-
ändras till ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård”. Lagen innebär bland annat att ansvar 
för kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering 
flyttas från slutenvården till öppenvården. Ett omfattande 
arbete med att implementera nya arbetssätt och en över-
enskommelse samt praktiska anvisningar har arbetats fram 
tillsammans med länets kommuner. I primärvården har 
funktionen vårdsamordnare inrättas med uppgiften att 
samordna vården för de patienter som har behov av stöd. 
Fast vårdkontakt ska erbjudas liksom en samordnad indivi-
duell plan vid utskrivning från sjukhus.
 Under året har nya nationella riktlinjer bearbetats och 
konsekvensanalyser har gjorts för demens, depression och 
ångest, stroke, schizofreni och sjukdomsförebyggande me-
toder. Slutversion av riktlinjerna för demens, depression 
och ångest publicerades i slutet av året.
 Robotassisterad titthålskirurgi är en metod som ökat på-
tagligt under senare år, främst vad gäller operationer vid 
prostatacancer men också inom kirurgi och gynekologi. In-
förandet har gått enligt plan och de första operationerna 
har genomförts.
 Specialistpsykiatrin har under året haft fokus på bättre 
vård och mindre tvångsvård för vuxna och med målet att 
minska behovet av tvångsvård för barn och unga. Ett utred-
ningsarbete samt en förberedelsefas runt självvald inlägg-
ning när det gäller patienter med självskadebeteende har 
genomförts under året. 
 E-remisser är ett sätt att skicka digitala remisser inom 
och utanför landstinget. Arbetet med e-remiss sker i Sydös-
tra sjukvårdsregionen och pilot har genomförts under 2017 
på hermatologiklinikerna i Region Jönköping, Region Öst-
ergötland och landstinget. De digitala remisserna har visat 
sig ge stor nytta och breddinförande planeras till 2018.
 Ett projekt för att forma en länssamordning inom ge-
netikområdet har startat under året. Projektet utgår från 
Centrum för hjärtsjukvård i den regionala samverkan.

Sveriges säkraste hälso- och sjukvård

Arbetet med att erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjuk-
vård fortsätter. Vid senaste mätningen av trycksår hade 
landstinget ett av de bästa resultaten i landet. 5,5 procent 

av de inneliggande patienterna hade trycksår vid mät-
ningen i oktober 2017. Av dessa var 2,2 procent sjukhus-
förvärvade vilket är den lägsta uppmätta siffran någonsin, 
bland kvinnor var andelen 0,5 procent och bland män 4,1 
procent.  Utbildningsfilmer har tagits fram genom ett sam-
arbete mellan Regionförbundet, landstinget och länets 
kommuner som nu sprids för att öka kunskaperna.
 Årets nationella mätning av följsamheten till hygienruti-
ner visar ett försämrat resultat jämfört med tidigare mät-
ningar, särskilt när det gäller desinfektion innan patientkon-
takt. Även i jämförelse med riket ses en försämring.  
 Däremot följer drygt nio av tio klädreglerna på ett bra 
sätt. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner visar på 
en liten minskning från 5,4 procent 2016 till 5 procent 2017. 
Förändringar sker långsamt över flera år och påtagliga 
förändringar under enstaka månader beror framför allt på 
förändringar av vårdplatser, operativ verksamhet och infek-
tionsförekomst i samhället.
 Landstingets förskrivning av antibiotika minskade från 
313 till 309 recept per 1000 invånare under året. Den totala 
förskrivningen inom Hälsoval ligger i princip oförändrat 
jämfört med året innan. Antibiotikaanvändningen inom 
slutenvården ligger på en oförändrad nivå sedan två år till-
baka. Antalet vårdplatser har minskat under denna period 
men detta verkar inte påverkat förskrivningen av recept 
inom slutenvården. Inom tandvården fortsätter använd-
ningen att minska, vilket kan kopplas till förbättringsarbe-
ten inom både offentlig och privat tandvård.

Tillgänglighet

Landstingets arbete för en köfri vård har fortsatt och till-
gängligheten är högt prioriterad. Vid nationella mätningar 
ligger landstinget fortsatt högt i relation till andra landsting 
och regioner när det gäller att erbjuda en tillgänglig vård 
för länets invånare.
 Besöken på 1177 Vårdguiden på webben fortsätter att 
öka och besöken ökade med 19 procent jämfört med förra 
året. Antalet inloggningar ökade med 61 procent och 102 000 
länsinvånare är nu anslutna till e-tjänsterna.
 Andelen telefonsamtal till 1177 Vårdguiden som besva-
rats inom nio minuter har försämrats sedan föregående år. 
En del av förklaringen är flera vakanta tjänster som nu är till-
satta och bedömningen är att tillgängligheten kommer att 
öka allt eftersom. Samverkan med åtta andra landsting och 
regioner på vardagar dagtid samt nattetid fortsätter med 
bra resultat. Arbete pågår för att utveckla samverkan med 
fler landsting även kvällstid och helger, där behov finns av 
att förbättra tillgängligheten. Samverkan med andra lands-
ting är påbörjad för att ta del av deras förbättringsarbeten.
Inom folktandvården har köerna ökat något vilket bland an-
nat beror på vakanser samt ökad sjukfrånvaro. Arbetsmiljön 
har varit i fokus genom satsningar på frisknärvaro, utveck-
lande av lagarbete och på att rekrytera och behålla medar-
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betare. Därutöver pågår en genomlysning av sjukfrånvaron. 
 Landstinget når inte målet att 80 procent ska erbjudas 
operation eller behandling inom 60 dagar i den speciali-
serade hälso- och sjukvården och detsamma gäller första-
besök inom 60 dagar. För att förbättra tillgängligheten har 
insatser gjorts inom bland annat ögon-, öron-näsa-hals- 
samt smärtverksamheten. Åtgärderna har inneburit att fler 
läkare, sjuksköterskor och audionomer har anställts liksom 
att vårdprocesserna har effektiviserats. Detta bedöms ge 
varaktig effekt från och med våren 2018.
 Generellt sett ligger psykiatrin bra till när det gäller målet 
att 90 procent ska få ett förstabesök inom 30 dagar till barn- 
och ungdomspsykiatrin. Målet uppnås under åtta av årets 
tolv månader. Tid till fördjupad utredning och behandling 
inom barn- och ungdomspsykiatrin har varit svår att hålla, 
dock ses en tydlig förbättring från oktober och fram till års-
skiftet.

Ännu bättre cancervård 

Standardiserade vårdförlopp för cancer följer den nationel-
la utvecklingen och ledtiderna har förbättrats inom flertalet 
av dem. Sedan starten för två år sedan har 28 standardise-
rade vårdförlopp inom cancer införts. Över 5 200 patienter 
har hittills ingått i något förlopp. Standardiserade vårdför-
lopp är sammanfört med landstingets processarbete inom 
cancer och sker i samverkan med Regionalt Cancercentrum 
Sydöst. Enligt den senaste Nationella patientenkäten är pa-
tienterna som utretts inom ett standardiserat vårdförlopp i 
vårt län bland de mest nöjda i landet. Landstinget får högre 
betyg än riket inom samtliga sju indikatorer.

Arbetsfördelningen på lokal och sjukvårdsregional nivå 
går enligt plan och visar att samordningen är god mellan 
sjukhus i länet och regionen. För samtliga standardiserade 
vårdförlopp införda 2015-2017 är införandefasen passerad 
och det återstår arbete med att skapa robusthet i varje en-
skilt vårdförlopp samt att validera data. Under hösten har 
landstinget genomfört en utvärdering av införandet till-
sammans med Linneuniversitetet.
 Arbetet med cancerrehabilitering har startat inom ra-
men för Regionalt Cancercentrum Sydöst. En kartläggning 
av nuläget i Landstinget i Kalmar län är genomförd och en 
handlingsplan finns framtagen. Arbete pågår för att bibe-
hålla och utveckla det etablerade nätverket som samlar 
länets kontaktsjuksköterskor. Utvecklingen av fysiska och 
digitala mötesplatser för cancerpatienter och närstående 
pågår och under våren 2018 kan invånarna i länet bjudas till 
en första träff.
 Från och med januari 2017 opereras alla patienter i länet 
med rectum- och njurcancer i Kalmar. Parallellt ska 50 pro-
cent av alla patienter med coloncancer opereras i Västervik. 
Dessutom pågår förberedelser för att utveckla Västerviks 
sjukhus till ett njurstencentrum under kommande år.

Utveckling i hela länet 

Den 1 januari 2019 övertar landstinget det regionala utveck-
lingsansvaret i Kalmar län och slås samman med regionför-
bundet. Arbete pågår för att förbereda för regionbildning-
en. En politisk styrgrupp och en övergripande styrgrupp 
med tjänstepersoner är tillsatta och arbete pågår inom ett 
antal delområden. Ett förslag på politisk organisation be-
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slutades på landstingsfullmäktige i november.
 En ny regional utvecklingsstrategi är framtagen och be-
slut väntas under våren 2018. Den ska ge den övergripande 
färdriktningen för hur Kalmar län ska utvecklas och många 
aktörer runt om i länet har deltagit i framtagandet.
 En ny kulturplan ska tas fram och arbetet har startat ge-
nom uppföljning av nuvarande plan tillsammans med kul-
turverksamheter, föreningar och kommuner. Kulturnämn-
den har träffat alla länets kommuner för dialog, dessutom 
har öppna dialoger genomförts för intresserade invånare. 
Fördjupningsmöten har genomförts i samverkan med kul-
turverksamheter, kommuner, länsstyrelsen och civilsamhäl-
let. Målet är att en ny Kulturplan ska antas av landstingsfull-
mäktige i maj 2018.
 För att tydliggöra de olika arkivens förutsättningar har en 
inventering gjorts och en handlingsplan har tagits fram.   
 Även en förstudie för Unika historiska Kalmar och Öland 
har gjorts, vilken bland annat visar på behovet av samord-
ning för att stärka kulturarvsberättelserna och utveckla be-
söksmålen.
 Planeringen för nya lokaler för Byteatern Kalmar Länstea-
ter fortskrider parallellt med planeringen för det utökade 
uppdraget. Enligt planen ska lokalerna vara klara i mars 
2019. Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs ett 
dansprojekt där Byteatern är regional aktör för Kalmar län.

Integration och mångfald  

Genom att erbjuda utbildning i sjukvårdssvenska vid lands-
tingets folkhögskolor och språkpraktik inom hälso- och 
sjukvården, har landstinget gett förutsättningar för nyan-
lända att snabbare kunna få sin utländska läkarlegitimation 
godkänd. Flera olika verksamheter har varit involverade 
vilket bidragit till att satsningen varit väldigt framgångsrik. 
Vid årsskiftet har 16 läkare genomfört eller genomför sin prov-
tjänstgöring. Av dessa har fyra gått vidare till ST-tjänstgöring.
 Sedan satsningen startade har ett 80-tal nyanlända med 
utländsk sjukvårdsutbildning deltagit. Tillsammans med 
Region Kronoberg har landstinget även anordnat en förbe-
redande kurs för de läkare som ska skriva medicinska kun-
skapsprov. Diskussioner förs även med Kliniskt träningscenter 
(KTC) för ett liknande upplägg för sjuksköterskor.

Höjd utbildningsnivå

Verksamheten på folkhögskolorna ska bidra till att höja 
bildnings- och utbildningsnivån i länet och har också en 
viktig roll i integrationsarbetet. Dels genom en bredd av 
utbildningar, men också i samverkan med kommuner och 
frivilligorganisationer och med verksamhet på asylboen-
den och kulturmöten på skolorna. Inför läsåret 2017/2018 

minskade ansökningarna till allmän kurs och högre andel 
sökande kunde antas till utbildningen. Av verksamheten 
inom folkbildningsanslaget är 40 procent allmänna kurser. 
Fler läser idag på en nivå som motsvarar grundskolan.
 Folkhögskolorna erbjuder Studiemotiverande folkhög-
skolekurser, SMF, för deltagare som saknar gymnasiekom-
petens och står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna 
har sedan möjlighet att studera vidare på allmän kurs. I 
samverkan med arbetsförmedlingen genomförs också eta-
bleringskurser för nyanlända som innehåller studier i svens-
ka och samhällsorientering. Språkkurser inom satsningen 
Svenska från dag ett har drivits på två av länets asylboen-
den med målet att stärka svenska språket och kunskaperna 
om samhällslivet. 
 Vid senaste mätningen hade 87,5 procent av de som av-
slutat sin yrkesutbildning arbete sex månader efter avslu-
tad utbildning. För medicinska sekreterare var resultatet 
100 procent och för fritidsledare 90 procent. Från YH-ut-
bildningen för behandlingspedagoger är samtliga 19 delta-
gare i förvärvsarbete eller egenföretagare.

Hållbar utveckling 

Miljö- och hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del i 
all verksamhet. Arbetet har under året fortsatt utifrån mål i 
hållbarhetsprogrammet med fokus på att främja hälsa, fö-
rebygga förorening och förbättra resurshantering.
 Arbetet med att minska antibiotikaförskrivning och mil-
jö- och hälsoskadliga kemikalier har fortsatt. Under augusti 
övergick busstrafiken i länet till 100 procent förnyelsebara 
bränslen, biogas och HVO, en viktig omställning i syfte att 
nå målet om att bli en Fossilbränslefri Region.
 Andelen ekologiska råvaror har ökat något och utsor-
tering av matavfall har introducerats på fler hälsocentraler 
och tandvårdskliniker. Energieffektivisering av byggnader 
och system har fortsatt enligt fastställd energiplan med 
goda resultat.
 Under året har även arbetet med att ta fram en verksam-
hetsplan inom miljö och hållbarhet för 2018-2020 genom-
förts. Arbetet har involverat många medarbetare och av-
stamp har gjorts i Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. 
Verksamhetsplanen 2018-2020 kommer ersätta hållbahets-
programmet.

Det säkra landstinget

Under hösten 2017 genomfördes en stor regional kärn-
kraftövning i länet. Inför övningen utbildades och övade 
medarbetare som ingår i landstingets Särskilda sjukvårds-
ledning på regional och lokal nivå. Uppföljning av övningen 
har genomförts och utveckling av arbetet fortgår. 
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Flertalet åtgärder har genomförts under året i linje med 
de förbättringsförslag som följde av den säkerhetsrevision 
som genomfördes 2016. Översyn av policy, riktlinjer och ar-
betet med interna revisioner har genomförts och förtydli-
gats. Under 2018 planeras interna revisioner med fokus på 
hot och våld. 

En kollektivtrafik för alla

En väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för utveckling 
av geografiska områden. Målsättningen på 50 procents 
självfinansieringsgrad för kollektivtrafiken uppnåddes inte 
under året utan den uppgick till 43 procent, vilket innebär 
samma nivå som förra året. Arbetet med att höja självfinan-
sieringsgraden bygger på långsiktiga åtgärder inom trafik-
utveckling och trafikstyrning, biljett- och betalsystem samt 
marknadsföring för att locka fler resenärer att resa kollektivt.
 Punktligheten för busstrafiken är beroende av bland an-
nat väderlek och vägarbeten. Under året har utfallet legat 

på en bra nivå trots att den stora ombyggnaden av E22 
söder om Kalmar påverkat både stadstrafiken och lands-
bygdstrafiken runt Kalmar. Tågen har generellt en bra 
punktlighet till slutstation, trots stora arbeten på Södra 
Stambanan som påverkar punktligheten för Öresundstå-
gen. Krösatågen har den i länet bästa punktligheten på när-
mare 99 procent av tågen i rätt tid plus fem minuter.
 Kollektivtrafikstrategi 2050 har tagits fram och är beslu-
tad av landstingsfullmäktige. Strategin tillsammans med 
trafikförsörjningsprogrammet som tagits fram parallellt, 
utgör en strategiplan för länet. Kollektivtrafikstrategi 2050 
är ett strategiskt dokument med tydliga restidsmål som 
kommer att vara vägledande för framför allt den länsöver-
skridande trafikutformningen. Arbetet har varit nära knutet 
till framtagandet av den regionala transportplanen och den 
regionala utvecklingsstrategin för att skapa bred samsyn 
och gemensamma mål för länet. Färdplan 2020 innehåller 
de aktiviteter som återstår för att trafiken ska bli helt fossil-
bränslefri. Under 2017 har en utredning gjorts som behand-
lar hur länets tågfordon kan förnyas och hur fossilfrihet kan 
nås i tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan.
 Ett projekt pågår för att ta fram framtida biljett- och be-
tallösningar, med digitalisering av alltfler tjänster efterfrå-
gar kunden oftare sömlös betalning för till exempel kollek-
tivtrafikresor. Projektet sker tillsammans med Kronoberg, 
Jönköping och Halland.
 Starten av det nya trafikavtalet för linjetrafik och skolresor 
har fungerat väl. Drygt 360 nya fordon sattes i trafik i au-
gusti och samtliga fordon var tillgänglighetsanpassade. All 
trafik i det nya avtalet är fossilfri och fordonen drivs på bio-
gas eller syntetisk diesel.
 En utredning om trafik- och pristaxor har genomförts 
med två syften: prisdifferentiering i syfte att sprida ut resor 
i rusningstrafik och att få fler så kallade sällanresenärer att 
åka mer frekvent. Utredningen ledde bland annat fram till 
att på prov införa ett förmånligt seniorkort för ålderspen-
sionärer som är 65 år och äldre. Kortet införs 1 januari 2018 
och ska utvärderas efter 2 år. Utredningen mynnade även ut 
i uppdraget att införa ett förenklat mobilt betalsystem.
 Arbetet med att utveckla hållplatserna pågår och har un-
der året breddats till att innefatta fler delar, detta för att få 
ett helhetsgrepp över hur alla hållplatser, stationer och by-
tespunkter ska se ut och utvecklas.
 Kalmar länstrafik har tecknat en överenskommelse med 
kommunerna när det gäller nyttjande av ledig kapacitet i 
regional kollektivtrafik för att genomföra kulturresor. Resorna 
bokas av skolorna och det nya avtalet har fungerat under 
hösten 2017, utvärdering planeras till våren 2018 n
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SOMATISK VÅRD 

Antal besök 2016 2017 Antal Procent

Länssjukhuset i Kalmar    

  Läkare 152 139 147 317 -4 822 -3,2%

  Sjukvårdande behandling 252 435 251 134 -1 301 -0,5%

Oskarshamns sjukhus    

  Läkare 24 600 23 584 -1 016 -4,1%

  Sjukvårdande behandling 8 583 8 789 206 2,4%

Västerviks sjukhus    

  Läkare 82 458 80 766 -1 692 -2,1%

  Sjukvårdande behandling 178 387 165 086 -13 302 -7,5%

Totalt 698 602 676 676 -21 927 -3,1%

varav  kvinnor 400 650 388 022 -12 628 -3,2%

varav män 297 952 288 654 -9 299 -3,1%

varav nybesök 124 345 123 879 -466 -0,4%

  

Förändring
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SPECIALISTPSYKIATRISK VÅRD 

Antal besök 2016 2017 Antal Procent

Allmänpsykiatri vuxna    

   Läkare 21 213 20 186 -1 027 -4,8%

   Sjukvårdande behandling 72 093 71 864 -229 -0,3%

BUP/Åtstörningsenhet    

   Läkare 4 429 4 120 -309 -7,0%

   Sjukvårdande behandling 20 355 20 376 21 0,1%

Rättspsykiatri    

   Läkare 37 37 0 0,0%

   Sjukvårdande behandling 414 411 -3 -0,7%

Totalt 118 541 116 994 -1 547 -1,3%

varav kvinnor 65 743 67 009 1 266 1,9%

varav män 52 798 49 985 -2 813 -5,3%

varav nybesök  3 186 3 019 -167 -5,2%

 

Förändring

PRIMÄRVÅRD  

Antal besök 2016 2017 Antal Procent

Landstingets enheter    

   Läkare 249 351 248 664 -687 -0,3%

   Sjukvårdande behandling 195 900 187 106 -8 794 -4,5%

Privata enheter    

Läkare 68 933 70 139 1 206 1,7%

Sjukvårdande behandling 23 921 24 816 895 3,7%

Totalt 538 105 530 725 -7 380 -1,4%

varav kvinnor 292 471 291 127 -1 344 -0,5%

varav män 245 634 239 598 -6 036 -2,5%

varav nybesök  196 786 184 880 -11 906 -6,1%

  

Förändring

Verksamhetstal
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MEDELVÅRDTID I DAGAR

Medelvårdtid 2016 2017 Procent

Somatisk vård

Sjukhus    

   Kalmar 3,8 3,8 0,0%

   Oskarshamn 4,1 4,2 2,4%

   Västervik 3,3 3,2 -3,0%

Totalt 3,7 3,7 0,0%

Specialistpsykiatrisk vård     

Verksamhetsområde    

   Allmänpsykiatri vuxna 9,3 9,4 1,1%

BUP/Ätstörningsenhet 5,0 5,4 8,0%

Rättspsykiatri 101,3 105,2 3,8%

Totalt 38,5 40,0 3,9% 

  

Förändring

HÖGSPECIALISERAD VÅRD

Antal patienter 2016 2017 Antal Procent

Enligt avtal med Region Östergötland

   Slutenvård 1 893 1 945 52 2,7%

   Läkarbesök öppenvård 3 797 3 984 187 4,9%

Totalt 5 690 5 929 239 4,2%

Vård utanför avtal med Region Östergötland 

   Slutenvård 674 697 23 3,4%

   Läkarbesök öppenvård 820 889 69 8,4%

Totalt 1 494 1 586 92 6,2%

 

  

Förändring

TANDVÅRD 

Antal behandlade patienter 2016 2017 Antal Procent

Folktandvård 

   Patienter med landstingsstöd 5 555 6 313 758 13,6%

   Patienter i åldern 3-21 år* 25 105 25 271 166 0,7%

   Patienter behandlade inom specialist- och 

   sjukhustandvården 10 618 10 840 708 6,7%

Totalt 41 278 42 424 1 632 4,0%

* 2016 avser åldrarna 3-19 år    

Privat tandvård      
Patienter med landstingsstöd (togs över i  2 006 1 025 -981 -48,9%
Folktandvårdens regi 2017) 

Patienter i åldern 3-21 år (höjdes från 19 år till 21 år 2017) 3 690 4 159 469 12,7%

Patienter behandlade inom specialist- och  0 0 0 0,0%
sjukhustandvården

Totalt 5 696 5 184 -512 -9,0%

 

 

Förändring
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FOLKHÖGSKOLOR | KURSVECKOR

 2016 2017 2016 2017 Antal Procent

Folkhögskolekurser inkl. uppdrag 29 190 29 425 853 841 -12 -1,4%

Yrkeshögsskoleutbildningar 6 028 2 996 151 86 -65 -43,0%

Totalt 35 218 32 421 1004 927  

 

Förändring
Antal veckor uttryckt 
i helårsstuderandeAntal veckor

KOLLEKTIVTRAFIK | ANTAL RESOR

 2016 2017 Antal Procent

Total antal resor 10 963 400 10 300 000 -663 400 -6,1%

Förändring

FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

 2016 2017 Antal Procent

Totalt antal resor färdtjänst 274 544 275 524 980 0,4%

Totalt antal resor ersatta som sjukresor 299 466 296 903 -2 563 -0,9%

Färdmedel vid sjukresa    

   Upphandlade fordon 144 044 138 659 -5 385 -3,7%

   Egen bil 52 299 48 618 -3 681 -7,0%

   Buss 102 311 108 843 6 532 6,4%

   Tåg 779 752 -27 -3,5%

   Flyg 33 31 -2 -6,1%

    

Förändring
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Mål och mått

LANDSTINGETS MÅL  | GOD HÄLSA HOS INVÅNARNA

Andel tobaksfria elever i högstadiet 

(åk 7-9)

Andel invånare i länet som använder 

tobak dagligen

Andel kariesfria 19-åringar

Antal fallskador äldre (per 100 000 inv. 

65 år och äldre som vårdats på sjukhus.)

Antal antibiotikarecept (per 1000 

invånare)

Relativ femårsöverlevnad vid cancer-

sjukdom

Överlevnad efter hjärtinfarkt

Andel trycksår – sjukhusförvärvade

Vårdrelaterade infektioner

Äldresjukvård - oplanerade återinlägg-

ningar inom 30 dagar

Tillgänglighet – 1177-samtal som 

besvaras inom 9 minuter

Kontakt med primärvården samma dag

Tid till läkarbesök inom 5 dagar i 

primärvården

Förstabesök i den specialiserade hälso- 

och sjukvården inom 60 dagar (psykiatri 

och hälso- och sjukvård)

Folktandvården

Folkhälso-

myndigheten

Folktandvården

Folkhälso-

myndigheten

Cancerregistret, 

Socialstyrelsen

Patientregistret och 

dödsorsaksregistret, 

Socialstyrelsen

Punktprevalens-

mätning två gånger 

per år

Landstingets

 infektionsverktyg

Landstingets journal-

system, Cosmic

Primärvårds-

förvaltningens statistik

Statistik från hälsoval

Statistik från hälsoval

Vantetider.se

Vantetider.se

83 %

21 % (2016)

(K 13 % M 29 %)

36 %

(K 37 % M 34 %)

2204

fallskador

309 recept

 

59,4 % (2011-2015)

(K 60,5  % M 58 %)

71,7 % (2014-2016)

(K 73,5 % M 71 %)

3,8 %

(K 3,6 % M 3,9 %)

4,99 %

12,6  %

48 %

97 %

78 %

71 %

 86 % 

20 % (2015)

(K 12 % M 28 %)

35 %

(K 31 % M 33  %)

-

313 recept

54,7% (2006-2010)

(K 57,4  % M 52,2 %)

70,8 % (2013-2015)

(K 72,5 % M 70,2  %)

 

3,2 %

(K 3 % M 3,4 %)

5,38 %

12,4 %

66 %

97 %

80 %

78 %

85%

22 % (2014)

(K 13 % M 31 %)

32 %

(K 30 % M 33 %)

-

323 recept

-

70,8 %

3,5 %

(K 2,8 % M 4,2 %)

-

13,4 %

67 %

 98 %

81 %

80 %

100 %

10 %

40 %

2000

fallskador

250 recept

65 %

(Målvärdet 

justerat då 

måttet ändrats 

nationellt)

75 %

0 %

7 %

9  %

95 %

100 %

100 %

80 %

MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           
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MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           

LANDSTINGETS MÅL  | GOD HÄLSA HOS INVÅNARNA

Operation/behandling inom 60 dagar i 

den specialiserade hälso-och sjukvården

Andel patienter med total vistelsetid 

under 4 timmar på akutmottagningar

Förstabesök inom 30 dagar till barn- 

och ungdomspsykiatrin

Fördjupad utredning/ behandling inom 30 

dagar vid barn- och ungdomspsykiatrin

Andel vuxna som får kallelse till all-

mäntandvården i tid (med maximalt 6 

månaders försening)

Busstrafiken ska hålla tidtabellen med 

maximalt 3 minuters avvikelse

Andel av befolkningen som reser med 

kollektivtrafik minst en gång per månad

Mängden koldioxidutsläpp inom 

landstinget

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad

Andel studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas all-

männa kurser

Antal besök inom regionalt kulturutbud

Antal besök av barn och unga (0-18 år) 

inom regionalt kulturutbud

Vantetider.se

Uppgifter registreras 

i akutliggaren i 

samband med besök 

på akutmottagning

    

Vantetider.se

Vantetider.se

Folktandvården

Hogias trafiklednings-

system

KLT (Kolbar)

Klimatbokslut som 

följer Green House 

Gas (GHG) Protocol 

Standard (global 

standard för koldioxid-

beräkningar)

Landstingets ekonomi-

system

Inrapportering från 

respektive folkhögsko-

las administration

Kulturdatabasen

Kulturdatabasen

74 %

81 %

89 %

55 %

85 %

77 %

27 %

(K 29 % M 20 %)

-

43 %

67 %

-

-

79 %

82 %

94 %

86 %

-

76 %

30 %

(K 29 % M 30 %)

8269 ton

43 %

69 %

228 325

75 177

81 %

Ej jämförbart då 

måttet ändrades

  från 3 h till 4

    

 96 %

79 %

-

77 %

34 %

(K 35 % M 32 %)

8800 ton

42 %

-

222 602

70 850

80 %

80 %

90 %

80 %

90 %

80 %

40 %

7000 ton

50 %

75 %

300 000

100 000

MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           

 � Data tillgängligt först 2019 för måttet ”Andel invånare med fysisk aktivitet, 30 min/dag”
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En attraktiv, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplats

 Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjlig-
heter och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart 
arbetsliv med engagerade medarbetare.

Landstingets mål
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Personal- och
kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning har därför varit ett 
fortsatt prioriterat område. Förslag och åtgärder från den 
beslutade personal- och kompetensförsörjningsstrategin 
har börjat att förverkligas, som till exempel introduktionsår 
och mentorskap för sjuksköterskor. Det påbörjade arbetet 
med införandet av ett IT-stöd för personal- och kompetens-
försörjning har fortsatt liksom erbjudande om heltid.
 Landstinget arbetar både på kort och lång sikt med att 
minska beroendet av inhyrd personal. Den särskilda tidsat-
ta handlingsplanen tillsammans med en nationell strategi 
för att minska kostnaderna i syfte att skapa ett oberoende 
senast den 1 januari 2019 har gett en kostnadsminskning. 
Landstinget fortsätter att minska kostnaderna i förhållande 
till 2016 med cirka 8 procent.
 Vård- och omsorgscolleges arbete har börjat få en po-
sitiv påverkan på framtida personalförsörjning. Arbetet 
med att få fler lärandeenheter/utbildningsavdelningar för 
studenter har gett resultat och inom flera förvaltningar har 
praktikplatser för gymnasieelever anordnats. Satsningen 
på nyanlända med sjukvårdskompetens fortsätter, där folk-
högskolorna svarar för utbildning i sjukvårdssvenska och 
verksamheterna för språkpraktik. Detta har gett resultat 
med ett antal läkare som påbörjat anställning inom lands-
tinget. Landstingets planering för läkarutbildningen fortgår 
med bland annat iordningsställande av utbildningslokaler.

Rekrytering till en attraktiv arbetsplats 

Planering pågår med åtgärder för att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla svårrekryterade personalgrupper. 
Särskilt riktade rekryteringsinsatser till vissa grupper har 
prövats. För de flesta personalgrupper är en utvecklad 
samverkan med olika lärosäten en nyckelfaktor i rekryte-
ringen till en attraktiv arbetsplats. 
Besök på arbetsförmedlingar, mässor på skolor och univer-
sitet har genomförts. En utbildningscentral har sin verksam-
het i nya lokaler vid Vimmerby hälsocentral. Tillsammans 
med Vårdförbundet i Kalmar län har landstinget enats i en 
avsiktsförklaring kring gemensamma och långsiktiga mål 
för att klara en framtida personal- och kompetensförsörjning.
 Insatser inom en rad områden som lönebildning, ar-

betstider, mentorsstöd-och utbildning, en utvärdering av 
utbildningsanställningar, en modell kring ett introduktions- 
och påbyggnadsår för sjuksköterskor och stimulans för kar-
riärutveckling under hela yrkeslivet har påbörjats.

Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter  
Diskussioner har påbörjats i syfte att förstärka löneutrym-
met mot svårrekryterade personalgrupper. Arbetet för att 
alla medarbetare ska fortsätta att involveras och utbildas i 
förbättringsarbetet Varje dag lite bättre fortgår genom att 
ett tolfte förbättringsprogram startade under hösten.
 Andelen heltidsanställda på grundtjänst har ökat under 
en lång period. Inom projektet Erbjudande om heltid är det 
framförallt undersköterskor som har sökt om heltidserbju-
danden och som påbörjat heltidsanställningar. Projektet är 
indelat i två etapper och från den 1 januari 2018 kan samt-
liga medarbetare inom landstinget med ofrivilliga deltider 
ansöka om heltidserbjudanden. Sedan projektet startade 
sker all annonsering efter tjänster med en kompletterande 
text om att landstinget erbjuder heltidstjänst till de som söker.

Utveckla och behålla medarbetare 

Medarbetardagar, utbildningar och olika chefsforum med 
syfte att stärka medarbetar- och chefskapet har under året 
genomförts. Förvaltningarnas arbete med värdegrunds-
frågan har fortsatt, till exempel med lag- och teamutveck-
lingsdagar.
 I arbetet med nyanlända med vårdutbildning erbjuds 
språkutbildning och praktik. Landstingets satsning på ny-
anlända med utländsk sjukvårdsutbildning har gett resultat. 
 Tio läkare har genomfört/genomför sin provtjänstgöring 
varav flera gått vidare till ST-tjänstgöring. Den nya Kompe-
tensportalen samlar utbildningar på ett mer överskådligt vis. 
 I arbetet med Kompetensportalen har nästa fas med 
kompetensplanering påbörjats. Inom Kliniskt träningscen-
trum utvecklas portalens innehåll. Kliniskt träningscentrum 
erbjuder all bland annat vårdpersonal samt studerande en 
möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper 
inför möten med patienter.
 Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig förut-
sättning för att landstinget ska utvecklas och effektiviseras. 

GOD BEMANNING MED RÄTT KOMPETENS ÄR EN FÖRUTSÄTTNING 

FÖR ATT KUNNA BEDRIVA EN BRA VERKSAMHET. 
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Satsning på utvecklingsinsatser för chefer som Chefsdagar, 
Gröna kortet och utbildningen Utvecklande ledarskap, In-
direkt ledarskap och lagutveckling som en del i chef- och 
ledarskapsstrategin har fortsatt. För att säkerställa tillgång-
en på chefer arbetar landstinget systematiskt och långsik-
tigt med chefsförsörjning. Ett sjätte chefstraineeprogram 
med 24 deltagare har startat. Programmet bygger bland 
annat på landstingets ledarsyn och gemensamma värde-
grund. En arbetsgrupp ser över förutsättningar för chef och 
ledarskapet tillsammans med en översyn av chefsriktlinjen.  
 Ett tillvaratagande av erfarenheterna från arbetet med 
Arbetsmiljöverkets tillsyn av förstalinjechefernas arbete har 
påbörjats. I medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten visa-
des en mycket stark förbättring kring medarbetarens upp-
levelse av chefens sätt att leda.

Effektivare resursutnyttjande 

Projektet Bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvår-
den som har haft som syfte att belysa yrkesroller, vårdnära 
service, digitalisering samt att följa patientens väg i vården 
har under året överlämnats till att vara en del i verksamhe-
ternas ordinarie arbete. Projektet har visat på flera effekti-
viseringsmöjligheter inom det vårdadministrativa arbetet.  
 Arbete pågår sedan något år tillbaka kring ett än mer 
effektivare resursutnyttjande. Nya arbetsformer och flexi-
bla arbetssätt är några punkter i den framtida strategiska 
personalförsörjningen och där är arbetet med e-hälsa och 
digitalisering en viktig del. Ökat användande av 1177 Vård-
guidens e-tjänster, där man bland annat kan läsa sin journal, 
förnya recept, och få kontakt med sin hälsocentral, är andra 
exempel på förbättrade arbetssätt.

En hälsofrämjande arbetsplats 

Landstingets strategiska hälsofrämjande arbete handlar 
om att tillvarata och stärka de möjligheter som finns i ar-
betsmiljön i organisationen. Samverkan med Landstings-
hälsan och de fackliga parterna är viktig för att bygga hälsa. 
 Landstingshälsans och arbetsplatsernas arbete syftar 
till att hitta friskfaktorer och främja en god arbetsmiljö för 
att motverka sjukskrivningar på arbetsplatserna. Andelen 
medarbetare som erhållit friskvårdsbidraget har ökat till 
48,3 procent. Hälsoenkäter och hälsoprofilbedömningar 
genomförs och är exempel på proaktiva insatser. 
 Landstinget följer den nationella trenden med en av-
stannad sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron för 2017 är 
5,4 procent, att jämföra med 5,5 procent för 2016. Kvinnors 
sjukfrånvaro minskade och männens ökade. Ökning av 
sjukfrånvaron finns inom Primärvårdsförvaltningen, Psykia-
triförvaltningen och de Centrala verksamheterna. Övriga 
förvaltningar har en minskad eller oförändrad sjukfrånvaro.  

 Inom de förvaltningar som har högre sjukfrånvaro har 
man arbetat med en djupare analys av frånvaron för riktade 
åtgärder och insatser. Insatser från den partsgemensamma 
handlingsplanen för friskare och hälsosammare arbets-
platser med målet att minska sjukfrånvaron har påbörjats. 
I planen finns förslag om ökade åtgärder vid rehabilitering 
vid sjukdom och olycksfall – nya vägar tillbaka samt förslag 
om att ta tillvara medarbetarnas engagemang och stimu-
lera till eget ansvar. Arbetet med att förverkliga den nya 
uppdragsbeskrivningen med förslag på dimensionering för 
Landstingshälsan har påbörjats. Utbildning i den nya före-
skriften kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
har fortsatt. 
 Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmil-
jöarbetet visade på att en översyn behöver göras när med-
arbetare från en verksamhet jobbar på en annan verksam-
hets arbetsplats.
 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten som genom-
fördes under hösten har presenterats på arbetsplatserna. 
Ett fortsatt arbete med att analysera och ta fram hand-
lingsplaner har påbörjats. Resultatet från enkäten pekade 
på mycket goda resultat men också att ett fortsatt arbete 
med målkvalitet, delaktighet och arbetsbelastning är nöd-
vändigt. I enkäten svarade medarbetarna bland annat på 
frågor kring motivation, styrning och ledarskap. Dessa tre 
dimensioner bildar ett index för Hållbart medarbetaren-
gagemang (HME). HME har ökat i jämförelse med tidigare 
års mätningar. Samtliga dimensioner har ökat sitt värde. 
Andelen medarbetare som i enkäten svarade positivt på 
påståendet ”Jag är stolt över att arbeta inom Landstinget i 
Kalmar län” har ökat i jämförelse med tidigare mätningar  n
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Mål och mått

        

Sjukfrånvaro i procent 2013  2014 2015  2016 2017     

Ackumulerad sjukfrånvaro 4,23  4,42 5,01  5,44 5,40

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 1,00  0,93 1,51  1,69 1,76

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 2,30  2,63 2,95  3,36 3,31

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,53  1,49 1,71  1,69 1,75

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,42  2,37 2,58  2,67 2,63      

         

         

Sjukfrånvaro |  %   Kvinnor      Män    Samtliga

  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

0-29 år  3,35 3,92 3,88 5,06 4,24 2,44 2,21 2,65 2,67 2,87 3,15 3,54 3,58 4,52 3,93

30-49 år  4,47 4,78 5,33 5,47 5,72 2,17 2,26 2,39 2,35 2,35 3,93 4,17 4,62 4,71 4,91

50-  5,18 5,41 6,06 6,78 6,58 2,89 2,65 4,26 4,70 4,98 4,69 4,83 5,69 6,35 6,25

Samtliga  4,72 5,00 5,53 6,04 5,94 2,53 2,43 3,22 3,38 3,50 4,23 4,42 5,01 5,44 5,40

SJUKFRÅNVARO  |  MEDARBETARE

LANDSTINGETS MÅL  |  EN ATTRAKTIV, UTVECKLANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS

Medarbetare som i medarbetarenkä-

ten uttrycker stolthet över att arbeta i 

Landstinget i Kalmar län

Sjukfrånvaron inom landstingets alla 

verksamheter

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME)- Motivation, ledarskap och 

styrning

Andel medarbetare som har heltids-

tjänst i landstinget

MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           

Landstingets 

medarbetarenkät

Landstingets 

personal- och löne-

administrativa system

Landstingets 

medarbetarenkät

Landstingets 

personal- och löne-

administrativa system

81 %

5,4 %

(K 5,9 % M 3,5 %)

79 

 

83 %

(K 80 % M 93 %)

-

5,4 %

(K 6 % M 3,4 %)

-

-

67 % 

5 %

(K 5,5 % M 3,2 %)

76

(K 76 M 76)

-

75 %

4,2 %

80

(indexvärde)

90 %
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God ekonomisk 
hushållning 

Landstinget ska ha en kostnadseffektiv hushåll-
ning av resurser. Den verksamhet som lands-
tinget bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, 
hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska 
nås med lägsta möjliga resursinsats.

Landstingets mål

        

Sjukfrånvaro i procent 2013  2014 2015  2016 2017     

Ackumulerad sjukfrånvaro 4,23  4,42 5,01  5,44 5,40

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 1,00  0,93 1,51  1,69 1,76

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 2,30  2,63 2,95  3,36 3,31

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,53  1,49 1,71  1,69 1,75

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,42  2,37 2,58  2,67 2,63      

         

         

Sjukfrånvaro |  %   Kvinnor      Män    Samtliga

  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

0-29 år  3,35 3,92 3,88 5,06 4,24 2,44 2,21 2,65 2,67 2,87 3,15 3,54 3,58 4,52 3,93

30-49 år  4,47 4,78 5,33 5,47 5,72 2,17 2,26 2,39 2,35 2,35 3,93 4,17 4,62 4,71 4,91

50-  5,18 5,41 6,06 6,78 6,58 2,89 2,65 4,26 4,70 4,98 4,69 4,83 5,69 6,35 6,25

Samtliga  4,72 5,00 5,53 6,04 5,94 2,53 2,43 3,22 3,38 3,50 4,23 4,42 5,01 5,44 5,40

MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           



34

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning uppnås genom att verksam-
heten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt med en stabil finansiering som grund.
 En stark och uthållig ekonomi är en förutsättning för att 
även i framtiden kunna ge medborgarna en god hälso- och 
sjukvård och övrig service. En av hörnpelarna i en stark 
och uthållig ekonomi är att kostnadsutvecklingen är under 
kontroll och att det varje år genereras tillräckligt stora över-
skott för att landstinget ska klara framtida investeringar och 
pensionsåtagande. För att säkra god hushållning ur ett fi-
nansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås.

Respektive års resultat ska uppgå till minst två procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Resultatet för 2017 uppgår till 2,5 procent och resultatmålet 
uppnås. Den genomsnittliga resultatnivån för den senaste 
femårsperioden är 1,3 procent. År 2013 belastades resul-
tatet av höga finansiella kostnader beroende på att den så 
kallade RIPS-räntan sänktes vilket innebar en omvärdering 
av pensionsskulden. Exkluderas denna post är den genom-
snittliga resultatnivån 1,9 procent.

Investeringarna ska finansieras med egna medel
Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett 
resultat som tillsammans med avskrivningar täcker årets 
investeringar, nyckeltalet som används benämns självfinan-
sieringsgrad. Om nyckeltalet uppgår till 100 procent eller 
mer innebär det att samtliga investeringar har kunnat skat-
tefinansieras och landstinget har inte behövt använda sina 
likvida medel. För 2017 uppnås en självfinansieringsgrad på 
127 procent och målet uppfylls. Sett över en femårsperiod 
är självfinansieringsgraden 122 procent.

Omvärldsanalys

Ekonomiska förutsättningar
Konjunkturen har under året förstärkts trots att den svenska 
ekonomin inte vuxit så snabbt som tidigare utfall och prog-
noser visat. Det är framförallt nettoexporten som dragit 
ned tillväxttakten under 2017. Den höga investeringstakten 
har dämpats något vilket bidragit till att den totala tillväxt-
takten inte blev så hög som förväntats. Bostadsbyggandet 
är nu på en så hög nivå att det är svårt att höja den ytterli-
gare och en begränsande faktor är de tilltagande svårighe-
terna att få tag på lämplig arbetskraft. Trots den svagare 
investeringstakten är det ändå just investeringarna som 
växer snabbast under åren 2016 till 2018. Därutöver bidrar 
både hushållens och offentliga sektorns konsumtion till att 
hålla uppe tillväxten. Den snabbare tillväxt som nu förvän-
tas i Europa är relativt måttlig så draghjälpen från utlandet 
blir inte heller så stor framöver. BNP beräknas växa med 2,6 
procent både under 2017-2018, dvs. något långsammare än 
under 2016. Den något svagare utvecklingen gäller dock 
inte antalet arbetade timmar eller lönesumman, där prog-
nosen tvärtom innebär en lite starkare utveckling. Det inne-
bär en fortsatt ökning av det reala skatteunderlaget 2017 
och 2018. Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrå-
gan på landstingets tjänster, dels storleken på skatteintäk-
ter, generella statsbidrag och skatteutjämning då bidrag 
från systemet för kommunalekonomisk utjämning baseras 
på invånarantalet. Den 31 december 2017 hade Kalmar län 
243 536 personer, vilket är en ökning med 1 235 personer 
jämfört med föregående år. I Kalmar län är 24,4 procent av 
befolkningen över 65 år att jämföra med 19,8 procent för riket.

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSK A EKONOMIN

Årlig procentuell förändring 2016  2017  2018  2019

BNP*  3,2  2,6  2,6 1,4

Arbetade timmar*  2,0  1,6  1,2 -0,4

Arbetslöshet nivå  6,9  6,7  6,2 6,4

Timlön  2,4  2,6  3,1 3,4

KPI  1,0  1,8  1,8 2,3

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: EkonomiNytt, SKL december 2017  
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Finansiell analys

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva lands-
tingets finansiella styrka och klargöra om landstinget, ur 
finansiell synvinkel, har en god ekonomisk hushållning. Den 
finansiella analysen bygger på fyra viktiga aspekter: det fi-
nansiella resultatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden 
samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Mer in-
formation om siffror och tabeller som hänvisas till i nedan-
stående analys finns under rubriken Finansiella rapporter.

Resultat och kapacitet

Resultat
Resultatet för 2017 visar ett överskott, det vill säga intäk-
terna överstiger kostnaderna, med 187 Mkr, vilket är 42 Mkr 
bättre än budgeterat. Förvaltningarna uppvisar ett under-
skott på 224 Mkr medan landstingsgemensamma poster 
för pensioner med mera samt skatteintäkter och finans-
netto ger ett budgetöverskott på 265 Mkr. I resultatet ingår 
en jämförelsestörande intäkt med 16 Mkr avseende ändrad 
redovisningsprincip för statsbidraget till en kvalitetssäker 
och effektiv sjukskrivnings- och rehabprocess (se avsnit-
tet Redovisningsprinciper). Föregående års resultat visade 
ett plus med 82 Mkr. En god utveckling av skatter och ut-
jämning samt en hög avkastning på pensionskapitalet är, i 
kombination med att 2016 års höga kostnadsutveckling har 
kunnat brytas, huvudorsakerna till det förbättrade resulta-
tet jämfört med föregående år.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Avstämning mot kommunallagens balanskrav görs i ba-
lanskravsutredningen. Här reduceras eller tillförs årets 
resultat ett antal poster som inte härrör från den löpande 
verksamheten. Efter justering för vinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar uppgår resultatet efter balanskravs-

justeringar till 186 Mkr. Av årets resultat avsätts 38,5 Mkr till 
resultatutjämningsreserven. Avsättningen är möjlig genom 
att landstinget uppnått såväl resultatmålet på 2 procent 
som målet att investeringarna ska finansieras med egna 
medel. Syftet med resultatutjämningsreserven är att på 
ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda 
tider och sedan använda medlen för att täcka underskott 
som uppstår till följd av lågkonjunktur. Sista raden i balans-
kravsutredningen, balanskravsresultatet, uppgår efter av-
sättningen till 147 Mkr. Efter årets avsättning är resultatut-
jämningsreserven under eget kapital 145 Mkr. 

Verksamhetens intäkter och kostnader
Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämfö-
relse med föregående år.
 Verksamhetens intäkter uppgår till 1 420 Mkr, vilket inne-
bär en minskning med 3,3 procent. De största intäktspos-
terna utgörs av patientavgifter, trafikintäkter, försäljning av 
hälso-och sjukvård till andra landsting/regioner samt rik-
tade statbidrag. Huvudorsaken till minskningen är att an-
talet asylsökande sjunkit, vilket medfört att ersättningarna 
från Migrationsverket för asyl- och flyktinghälsovården är 70 
Mkr lägre. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar 
uppgår till 8 685 Mkr, en ökning med 2,2 procent.
 Förvaltningarnas lönekostnader exklusive sociala avgif-
ter visar en ökning med 3,2 procent. Ökningen till följd av 
2017 års löneavtal beräknas till 2,9 procent, vilket indikerar 
en volymökning med 0,3 procent. Ett annat mått på volym-
ökningen är antal arbetade timmar som ökar med 0,7 pro-
cent. Att volymen mätt i arbetade timmar ökar mer beror 
bland annat på att arbetstiden för kategorin överläkare/
specialistläkare har minskat medan arbetstiden för ST-läka-
re, som har lägre lön, har ökat. Detsamma gäller för sjukskö-
terskor som minskat sin arbetstid medan undersköterskor, 
som har lägre lön, har ökat. Den genomsnittliga kostnaden 
per arbetad timme har därmed minskat och följden av det-
ta blir att lönekostnadsökningen blir lägre än vad som kan 
förväntas utifrån förändringen av antalet arbetade timmar. 
Nedbrutet på förvaltningsnivå finns relativt stora variatio-
ner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppvisar en i runda 
tal oförändrad nivå, medan IT-förvaltningen ökat arbetade 
timmar med 4 procent.
 Kostnaden för uppräkning av pensionsskulden har mins-
kat med 17 procent beroende på att högre inkomstbasbe-
lopp ger färre och lägre förmånsbestämda pensioner 2017.
 Utbildning och övriga personalkostnader minskar med 8 
procent, främst beroende på lägre kostnader för kurser och 
konferenser. En orsak är att införandet av Cosmic R8.1 tagit 
mycket tid och resurser i anspråk, vilket gett mindre tid för 
andra utbildningsinsatser.
 Kostnadsminskningen för bemanningsföretag uppgår till 
8 procent. Minskningen återfinns inom den specialiserade 
vården medan primärvården visar en ökning. Sett till perso-
nalkategori är det sjuksköterskor som uppvisar den största 
minskningen medan kategorin läkare har ökat något. Kost-
nadsminskningen har de senaste månaderna visat en avta-
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gande trend. Den totala kostnaden uppgår till 154 Mkr, att 
jämföra med 166 Mkr för 2016.
 Den köpta högspecialiserade vården utanför länet visar 
en kostnadsökning med 2,8 procent. Den största ökningen 
återfinns inom rättspsykiatrin där fler patienter i kombina-
tion med färre egna platser medfört ökat behov av utplace-
ring i andra landsting/regioner. Exklusive rättspsykiatrin blir 
ökningen av den köpta vården 1,4 procent. Kostnaderna 
inom ramen för regionsamarbetet med Östergötland ökar 
med 6 procent, vilket är något högre än den avtalsmäs-
siga ökningen. En orsak till detta är nivåstruktureringen av 
vissa cancerdiagnoser. Somatisk slutenvård efter remiss på 
övriga sjukhus har minskat betydligt eftersom det var flera 
dyra patienter med behov av högspecialiserad vård under 
föregående år. Denna typ av kostnader är svåra att förutse 
och kan variera mycket mellan åren.
 Läkemedelskostnaderna visar en låg ökning med 2,2 
procent. Till stor del beror den relativt låga ökningen på 
högre läkemedelsrabatter, exklusive rabatterna uppgår 
ökningen till 3,8 procent. Ökningen beror bl a på nya can-
cerläkemedel samt preparat inom grupperna immunsup-
pressiva (begränsning av immunsystemets funktion vid 
transplantationer och autoimmuna sjukdomar) och antikoa-
gulantia (blodförtunnande). Hepatit C-läkemedel har nära 
nog halverats. Pressade priser har gjort att nya nationella 
behandlingsriktlinjer öppnar även för behandling av lind-
rigare hepatit C-fall, vilket kan påverka kostnaderna under 
kommande år. Lägre kostnader uppvisas också för doshan-
teringen på grund av nytt avtal. Enligt den träffade över-
enskommelsen om läkemedelsförmånerna får landstinget 
bara tillgodoräkna sig 70 procent av 2017 års läkemedelsra-
batter medan resterande 30 procent tillfaller staten.
 Övriga kostnader för material och tjänster m m ökar med 
2,4 procent. De största kostnadsökningarna återfinns inom 
sjukvårdsartiklar och medicinskt material, IT-utrustning 
samt dataprogram och licenser. Nytt telefoniavtal med-
för en kostnadsminskning för samtliga förvaltningar inom 
gruppen Tele- och IT-kommunikation.

Finansnetto
Bokslutet visar ett positivt finansnetto med 98 Mkr, vilket är 
83 Mkr bättre än budget. Finansiella intäkter avser avkast-
ning på pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns Pen-
sionskapitalförvaltning AB (KLP). Avkastningen beräknas 
årligen till fyra procent, vilket motsvarar 60 Mkr. Pensions-
kapitalet visar även i år en fortsatt god utveckling, vilket har 
gett en avkastning på 142 Mkr. Landstingets räntekostna-
der, som blir 2 Mkr högre än budgeterat, består av den år-
liga ränte- och basbeloppsuppräkningen av pensionsskulden.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Landstingets intäkter i form av skatter, kommunalekono-
misk utjämning och generella statsbidrag uppgår till 7 354 
Mkr, vilket innebär en ökning med 5 procent och ett bud-
getöverskott med 101 Mkr. Nettokostnadsökningen för 

landstingets verksamheter är 3,4 procent, vilket motsvarar 
ett underskott mot budget med 142 Mkr. Relationen mellan 
intäktsutveckling och kostnadsutveckling är viktig att följa 
för en långsiktigt stabil ekonomi. Såväl 2016 som 2017 är re-
lationen positiv.
 Den rådande högkonjunkturen i svensk ekonomi har 
bidragit till att skatteunderlaget utvecklats bättre än den 
prognos som låg till grund för budgeten. Landstingsskat-
ten uppvisar en ökning med 4,4 procent, som motsvarar ett 
budgetöverskott på 36 Mkr. Även utjämningen har utveck-
lats positivt och ökar med 10 procent, vilket ger ett över-
skott mot budget på 24 Mkr.
 Den i maj träffade överenskommelsen avseende statens 
bidrag till läkemedelsförmånen 2017 innebär att lands-
tinget erhåller ett bidrag på 667 Mkr. För läkemedel för 
behandling av hepatit C ingår i beloppet ett bidrag på 70 
procent av den beräknade kostnaden. Liksom tidigare år 
innehåller överenskommelsen även en vinst- och förlustdel-
ningsmodell som ska tillämpas om de faktiska kostnaderna 
avviker med mer än tre procent från de överenskomna bi-
dragsbeloppen. I överenskommelsen ingår också en för-
delning av den återbäring som landstingen erhåller i form 
av läkemedelsrabatter, som innebär att 70 procent av åter-
bäringen ska tillfalla landstingen och 30 procent ska tillfalla 
staten. Landstingens kostnader för läkemedel mot hepatit 
C har varit betydligt lägre än vad som avtalats och vinst/
förlustdelningsmodellen medför för Kalmars del en minsk-
ning av läkemedelsbidraget med 3 Mkr. När det gäller läke-
medelsrabatterna har i bokslutet bokförts en nedjustering 
av bidraget med 7 Mkr, vilket motsvarar den andel på 30 
procent som tillfaller staten. Efter dessa regleringar uppgår 
läkemedelsbidraget till 657 Mkr, vilket innebär en ökning 
med 6,7 procent och ett överskott mot budget på 42 Mkr.
 Under rubriken generella statsbidrag ingår, förutom lä-
kemedelsbidraget, ökade resurser till välfärden, till den del 
som avser fördelning utifrån mottagande av flyktingar. Res-
terande del av den så kallade välfärdsmiljarden fördelas ef-
ter befolkningsandel och ingår i den kommunalekonomiska 
utjämningen. Landstingets totala resurstillskott uppgår till 
83 Mkr.
 För att nå landstingets resultatmål på 2 procent får inte 
nettokostnaderna överstiga 98 procent av skatteintäkter, 
utjämning och generella statsbidrag. Av tabellen nedan 
framgår att de totala nettokostnaderna uppgick till 97,5 
procent av intäkterna, vilket betyder att resultatmålet uppnås.

NETTOKOSTNADSANDEL

% 2013 2014 2015 2016 2017

Verksamhetens 
nettokostnader 94,9 95 96,3 96,4 94,9

Avskrivningar 3,9 4,0 4,1 3,9 3,9

Finansnetto 2,3 -1,6 -1,3 -1,5 -1,3

Nettokostnadsandel  101,1 97,4 99,1 98,8 97,5
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Investeringar
Landstinget har tagit beslut om stora ny- och ombyggna-
tioner de kommande åren. Det avser bland annat lokaler för 
specialistpsykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik men 
också lokaler för läkarutbildning på Länssjukhuset i Kalmar, 
gemensamma landstingslokaler i Emmaboda samt energi- 
och teknikinvesteringar.
 Arbetet med lokaler för specialistpsykiatrin pågår i Kalmar 
och i Oskarshamn där första spadtaget togs under sensom-
maren, däremot är tidplanen i Västervik mer osäker. Om-
byggnationen för läkarutbildningen fortsätter och är nu inne 
i etapp 3 som omfattar ombyggnation för kliniskt tränings-
center där inflyttning beräknas till april 2018. De ombyggda 
lokalerna för sjukhusadministration, forskningsenhet och lä-
karutbildningens administration är färdigställda och inflytt-
ning skedde i början av sommaren.
 Under året har nya lokaler för Folktandvården samt om-
byggnation för vuxenpsykiatrimottagning i Vimmerby tagits 
i bruk. På Länssjukhuset i Kalmar har rivning skett av en del 
byggnader som passerat den tekniska livslängden och tom-
ställd mark kommer att användas för parkering. Nybyggna-
tion av ambulansstation i Ålem avslutades i december och 
invigdes officiellt i januari 2018. Planering och genomföran-
de av projekt inom beslutad energiplan fortsätter.
 Investeringarna 2017 uppgick till 373 Mkr, vilket är betyd-
ligt lägre än beräknat. När det gäller fastighetsinvestering-
arna så är den största förklaringen tidsförskjutningar i pla-
nerade projekt. Den rådande marknadssituationen, med 
en överhettad byggmarknad, innebär få anbud och brist på 
resurser med rätt kompetens. Investeringsutgifter för inven-
tarier blev lägre framförallt på grund av förskjutningar i upp-
handlingsprocessen. Landstingets investeringar under året 
består främst av återinvestering när det gäller röntgen- la-
boratorie- och medicinteknisk utrustning samt ambulanser, 
tekniska hjälpmedel, IT-utrustning.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på landstingets långsiktiga finansiel-
la handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna 
som finansieras med egna medel. För att skapa långsiktigt 
stabila förutsättningar bör soliditetsmålet över tid utveck-
las positivt så att tillgångarna är större än skulderna. Soli-
diteten kan beskrivas enligt blandmodellen, med enbart 
pensionsåtagande intjänade från och med 1998, eller enligt 
fullfonderingsmodellen då samtliga pensionsåtagande in-
klusive ansvarsförbindelsen ingår.
 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil den se-
naste femårsperioden och uppgår även i årets bokslut till 
38 procent. Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen upp-
går till -27 procent. Mellan åren 2013-2017 innebär det en 
förbättring med 24 procentenheter, vilket till största delen 
förklaras med att ansvarsförbindelsen minskat samtidigt 
som det egna kapitalet stärkts. Genomsnittlig soliditet en-
ligt fullfonderingsmodellen för samtliga landsting var före-
gående år -34 procent.

Risk och kontroll

Likviditet
Landstingets likviditet ska vara tillräcklig för att kunna hålla 
en god betalningsberedskap. Vid årets slut uppgick de lik-
vida medlen till 1 341 Mkr, vilket är en ökning från 2016 med 
204 Mkr.
 Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av likvida 
medel fördelat på den löpande verksamheten, investe-
rings- och finansieringsverksamheten. Kassaflödet är 159 
Mkr högre än upprättad kassaflödesbudget vilket fram-
förallt förklaras av en betydligt lägre investeringsnivå än 
beräknat. Andra faktorer som påverkat årets kassaflöde är 
ett bättre resultat samt högre avkastning på pensionskapi-
talet och lägre kostnader för avsättning till pensioner. Båda 
dessa poster ingår i resultatet men påverkar inte likviditeten.
 Kassalikviditeten är en indikation på landstingets kort-
siktiga betalningsförmåga. När kassalikviditeten är större 
än 100 procent innebär det att de kortfristiga skulderna 
kan betalas direkt under förutsättning att de kortfristiga 
fordringarna kan omsättas lika snabbt. En oförändrad eller 
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad 
eller förbättrad soliditet är ett tecken på att landstingets 
totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Kassalik-
viditeten uppgick vid årsskiftet till 124 procent, vilket skall 
jämföras med 120 procent föregående år.

Placerade pensionsmedel
Under året har ytterligare 50 Mkr avsatts till pensionsme-
del som placeras via Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning 
AB. Mer information om bolaget finns under rubriken Före-
tag, stiftelser och kommunalförbund. Utvecklingen på den 
finansiella marknaden är viktig då upp- och nedgångar direkt 
påverkar landstingets ekonomi. Under året har bokförda 
ränteintäkter, vinster/förluster och utdelningar påverkat  

G
O

D
 E

K
O

N
O

M
IS

K
 H

U
S

H
Å

L
L

N
IN

G

0

100

200

300

400

500

NETTOINVESTERINGAR  |  MKR

2013                     2014                        2015                      2016                      2017

333                    262                      273                    211                     318                     373



38

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 7  |  L A N D S T I N G E T  I  K A L M A R  L Ä N 

resultatet positivt med 142 Mkr. Börsåret slutade med ned-
gångar, men sett över året har aktiemarknaden liksom tidi-
gare år utvecklats positivt. Stark konjunktur, låga räntor och 
geopolitiska nyheter har satt sin prägel på marknaderna. 
 Den svenska börsens utveckling, inklusive utdelningar, 
har bidragit till att de förvaltade tillgångarna har utvecklats 
positivt och marknadsvärdet har ökat med 6,09 procent, 
motsvarande jämförelseindex var 4,92 procent. Vid årets 
slut uppgår marknadsvärdet till 1 789 Mkr, vilket är 138 Mkr 
över anskaffningsvärdet. Aktieandelen som enligt place-
ringspolicyn inte får överstiga 60 procent, uppgår till 56,3 
procent av den totala portföljen.

Pensionsåtagande
Landstingets totala pensionsåtagande uppgår vid årets 
slut till 6 453 Mkr och består av tre delar; pensioner som 
är bokförda som avsättning och till största delen består av 
den förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbe-
stämda ålderspensionen som är bokförd som kortfristig 
skuld och pensioner intjänade före 1998 som finns under 
ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden räknas som nuvär-
det av alla framtida utbetalningar och riktlinjerna som styr 
hur pensionsskulden ska beräknas finns beskrivna i RIPS 17. 
Under en femårsperiod har åtagandet ökat med 3,5 procent.
 Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då 
beloppet för värdesäkringen varit högre än summan av 
utbetalningarna. Sedan år 2014 har dock utbetalningarna 
varit större än värdesäkringen vilket innebär att ansvarsför-
bindelsen successivt minskar.
 När det gäller avsättningen är det intjänande av den för-
månsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen som 
ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. Här är 

    T.o.m 2016 2017  T.o.m 2017     

Avsättning för pensioner    2 157,3 170,6 2 327,9

Avgiftsbestämd ålderspension   163,6 5,2 168,8

Ansvarsförbindelser   4 101,5 -144,8 3 956,7

Totalt pensionsåtagande   6 422,4 31,0 6 453,4

   

Placerade pensionsmedel   

-bokfört värde    1 458,6 192,3 1 650,9

-marknadsvärde   1 638,0 150,7 1 788,7

   

Återlånade medel =   

Totala pensionsförpliktelser ./. Marknadsvärde placerade pensionsmedel   4 784,4 -119,7 4 664,7

   

Placerade pensionsmedel   

Marknadsvärde ./. Bokfört värde   179,4 -41,6 137,8

Realisationsvinster/-förluster under året    93,3 

Realiserad och orealiserad avkastning på placerade pensionsmedel   100,6 

 

   

 

          

UPPLYSNING OM PENSIONSÅTAGANDE OCH PENSIONSMEDEL

INKLUSIVE LÖNESK ATT  |   MKR  

RESULTAT PENSIONSFÖRVALTNING  |  MKR
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inkomstbasbeloppet en avgörande faktor för hur högt in-
tjänandet blir. Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är 
berättigade till förmånsbestämd ålderspension.
Marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen upp-
gick vid utgången av 2017 till 1 789 Mkr. Det täcker 28 
procent av det nuvarande pensionsåtagandet. Medel för 
resterande pensionsåtagande återlånas av landstinget till 
investeringar och den löpande verksamheten.

Borgensåtagande
Landstingets borgensåtagande uppgår till 531 Mkr, varav 525 
Mkr avser finansiering av tåg. Resterande åtagande avser bor-
gensförbindelser för lån till Stiftelsen Kalmar läns museum.

Verksamhetens resultat

Sammanfattning
Landstingets förvaltningar redovisar totalt en negativ bud-
getavvikelse på 224 Mkr där huvuddelen av underskottet 
finns inom den somatiska vården och primärvården. Kost-
nadsutvecklingen i landstingets verksamheter uppgår till 
4,4 procent vilket är i nivå med föregående år. Kostnaderna 
för inhyrd personal sjunker och det är en måttlig kostnads-
ökning för köpt vård och läkemedel. Vårdförvaltningarnas 
kostnader och intäkter minskar också som en direkt följd av 
att antalet asylsökande minskat kraftigt sedan föregående 
år. I syfte att stärka landstingets ekonomi och skapa balans 
i förvaltningarnas budgetar har under året samtliga förvalt-
ningar fått ett förnyat uppdrag att ta fram planer för redu-
cering av kostnader på kort och lång sikt. Förvaltningarna 
har också uppdrag att ta fram egna planer för digitalisering 
kopplat till landstingets digitala strategi. Uppföljning av 
planerna sker kontinuerligt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
redovisar ett underskott i förhållande till budget på 199 
Mkr och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3 procent.
Jämfört med föregående år blev det en låg kostnadsök-
ning för köpt vård vilket till största delen förklaras med 
lägre kostnader för vård utanför regionsamarbetet med 
Östergötland. Variationen är stor mellan åren och förra 
året belastades av flera dyra patienter med behov av hög-
specialiserad vård. Inom regionsamarbetet har arbetet 
med nivåstrukturering, som innebär att komplicerade åt-
gärder vid vissa cancerdiagnoser koncentreras till ett fåtal 
ställen per sjukvårdsregion, påverkat årets kostnader.
 Läkemedelskostnaderna ökar med 3 procent och det 
är framförallt cancerläkemedel och biologiska läkemedel 
som ökar. Intäkterna har minskat vilket beror på ett mins-
kat antal asylsökande under året som ger lägre ersättning-
ar från Migrationsverket.
 Förvaltningens ekonomi påverkas även av utvecklingen 
från slutenvård till öppenvård samt en bättre anpassning 
av vårdplatser som påverkar samtliga kostnader. Nya 

vårdformer förväntas på sikt ge en mer kostnadseffektiv 
hushållning av resurser och bidra till att nå det ekono-
miska målet. Utvecklingen förutsätter ett nära samarbete 
med primärvård och kommuner för att processerna ska bli 
effektiva.

Primärvårdsförvaltningen 
redovisar ett underskott mot budget motsvarande 42 
Mkr där huvuddelen kan hänföras till verksamheten inom 
hälsovalsuppdraget. Hälsovalsbudgeten har inför 2017 
förstärkts med hänsyn tagen till befolkningsökning dvs. 
antalet listade på länets hälsocentraler. Den huvudsakliga 
förklaringen till det negativa resultatet är de ökade kost-
naderna för inhyrd personal och läkemedel men också på 
ökad handledning av nya medarbetare. Förvaltningen har 
under flera år haft stort fokus på rekrytering och kompe-
tensförsörjning men många åtgärder är långsiktiga såsom 
utökningar av AT-, ST-läkare och utlandsrekryteringar. 
Hyrläkarkostnaderna har ökat med 8 procent i jämförelse 
med föregående år.
 Personalkostnaderna för sjuksköterskor har ökat med 
9 procent, varav hälften av ökningen skett under sista 
tertialet. Ökningen är en direkt följd av förberedelser av 
införandet av 2018 års lag om samverkan vid utskrivning, 
som bland annat innebär ett utökat ansvar för primärvår-
den i samband med patienters utskrivning från slutenvård. 
Kostnadsökningen är finansierad först i 2018 års ersättnings-
system, varför ökningen påverkar årets resultat negativt.
 Primärvårdsförvaltningens verksamhet utom hälsovals-
uppdraget består av barnhälsovård, sjukvårdsrådgivning, 
asyl- och flyktinghälsovård, psykologverksamhet samt 
verksamheten för barn- och ungdomars psykiska ohälsa. 
Verksamheten redovisar ett mindre underskott som kan 
hänföras till bland annat ökade kostnader för provtag-
ningar och tolkkostnader.

Psykiatriförvaltningen 
redovisar ett underskott mot budget på 6 Mkr som beror 
på ett fortsatt behov av att anlita bemanningsföretag men 
också på ökade kostnader för köpt vård och läkemedel.  
  Underskottet har minskat sedan föregående år och 
nettokostnadsutvecklingen uppgår till 0,6 procent. De 
långsiktiga satsningarna på kvalitetshöjningar och god 
tillgänglighet i vården ställer stora krav på rätt kompetens 
och rätt bemanning. Vakansläget är fortsatt bekymmer-
samt och har tillsammans med en ökad sjukfrånvaro med-
fört svårigheter gällande bemanningen. Stort fokus ligger 
på att rekrytera egen personal och minska beroendet av 
inhyrd personal. Psykiatriförvaltningen har under många 
år fått statliga stimulansmedel för utveckling av vården.  
  Dessa är liksom tidigare år väldigt betydelsefulla för 
verksamhetens drift.

Folktandvården 
redovisar ett negativt resultat mot budget på 5 Mkr. Det 
beror bl.a. på hög sjukfrånvaro och vakanser, men även på 
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ökad handledning av nya medarbetare. Intäkterna påver-
kades också av att flera tandläkare med lång arbetslivser-
farenhet slutade under första halvåret. Även asylintäkter-
na minskade och förväntningarna var att istället kunna ta 
emot fler revisionspatienter. Så blev dock inte fallet delvis 
på grund av prioritering av barn- och frisktandvårdspati-
enter men även på att nya medarbetare kommit in i orga-
nisationen. De nya åldrarna för fri tandvård medförde att 
besöken ökade med 1 200 fler patienter mellan 20-21 år.

Bildning- och kulturförvaltningen 
redovisar en positiv budgetavvikelse på 2 Mkr. Två av 
landstingets folkhögskolor beviljades inför 2017 inte fort-
satta yrkesutbildningar, vilket bl.a. genererade lägre stats-
bidrag. De har nu anpassat sina personalkostnader och 
övriga kringkostnader. Inom kulturområdet hålls budgete-
rade ramar utan avvikelser.

Kalmar Länstrafik 
redovisar ett utfall i nivå med budget. I augusti 2017 på-
börjades en ny avtalsperiod för busstrafiken i Kalmar län. 
I stort har tidplanerna för fordonsbyte och teknikinstalla-
tioner följts.

IT-förvaltningen 
redovisar ett underskott mot budget motsvarande 6 Mkr. 
Förvaltningen har under 2017 arbetat för att lägga en 
grundnivå för framtida digitalisering. Denna basplatta 
innebär hög säkerhet och tillgänglighet, vilket har inne-
burit mycket nedlagd tid, investeringar och gett en högre 
kostnadsnivå än tidigare.

Landstingsservice 
redovisar ett överskott på 4 Mkr som i huvudsak återfinns 
inom bygg och förvaltarenheten där en stor positiv avvi-
kelse beror på lägre kapitalkostnader på grund av senare-
läggning av investeringar. 
 Samtidigt redovisas ett underskott inom kostverk-
samheten där förvaltningen tillsammans med hälso- och 
sjukvårds- och psykiatriförvaltningen har ett uppdrag att 
bland annat utvärdera dimensioneringen av verksamheten. 
Under året har en del förändringar genomförts som inne-
burit ändrat behov av måltidsvärdar på vissa avdelningar.

Centraladministrerad verksamhet 
redovisar ett överskott för landstingsdirektörens stab och 
den övriga verksamheten vilket bl.a. beror på outnyttjade 
särskilda anslag, lägre kostnader för läkemedel samt va-
kanta tjänster.

Verksamheten inom hälsovalsuppdraget 
redovisar ett underskott som främst beror på ökade er-
sättningar för ST-läkare men även ökade jourkostnader 
och köpt vård.

Intern kontroll

Granskningar har skett enligt den internkontrollplan som 
fastställts av landstingsstyrelsen. Kontrollplanen för 2017 
omfattar sju landstingsgemensamma kontroller samt ett 
antal specifika kontroller per förvaltning.
 Nyttjandet av bemanningsbolag ska ske mot upphand-
lade bolag enligt avtal. Främsta orsaken till noterade av-
vikelser beror på att bolagen inte kunnat leverera i den 
omfattning som verksamheten avropat.
 Kontroll har gjorts för att se om de anställdas saldon för 
flex- eller årsarbetstid ligger inom den ram som förvalt-
ningen har att förhålla sig till. Vidare har kontroll gjorts om 
det är vanligt förekommande att medarbetare får inarbe-
tad tid utbetalt i pengar. Resultat och avvikelser av dessa 
två moment kommer att hanteras av HR-enheten.   
 En utökad kontroll har gjorts av att utanordningslistorna 
i lönesystemet signeras av ansvarig chef. Resultatet visar 
att en fortsatt granskning är motiverad och återkoppling 
till verksamheterna görs löpande.
Inom KLT har ersättning till entreprenör i förhållande till 
avtal och trafikändringar kontrollerats. Utfallet av gransk-
ningen har fungerat väl och den interna kontrollen har för 
avsikt att stärkas ytterligare då de implementeras i plane-
rings- och uppföljningssystemen.
 Gällande direktupphandling har granskning gjorts av 
ny rutin för upphandlingsuppdrag som skickas in till upp-
handlingsavdelningen. Inga avvikelser är noterade och ru-
tinen förefaller fungera utmärkt.
 Kontroll har även gjorts av rutinerna kring ändrade le-
verantörer i ekonomisystemet. Granskningen visar på att 
rutinerna efterföljs och att enskilda personer inte ansvarar 
för hela kedjan, vilket möjliggör god intern kontroll.
 Uppföljning och förebyggande arbete görs ett par 
gånger per år inom någon del av kurser, konferenser och 
representation. Under året har det gjorts kontroller av att 
namn på deltagare eller väldefinierad grupp står angivet i 
anknytning till verifikationen när det gäller kurs och konfe-
renser. Resultatet visar att det endast vid ett fåtal tillfällen 
behövs kompletterad information.
 Under året har även landstingets introduktionspaket för 
nya chefer uppdaterats. Syftet är att cheferna ska få ak-
tuell och god kännedom om ekonomin och de styrdoku-
ment landstinget använder sig av  n
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Mål och mått

LANDSTINGETS MÅL  | GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Respektive års resultat ska uppgå till 

minst 2 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning

Investeringar ska finansieras med egna 

medel

MÅTT                                          MÅLVÄRDE       UTFALL              UTFALL              UTFALL              KÄLLA
                                                      2017             2017                  2016                 2015           
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   2017 2016  2017        

Verksamhetens intäkter  Not 1 1 420,4 1 469,5 1 230,3

Verksamhetens kostnader  Not 2 -8 399,1 -8 222,2 -8 062,6

Avskrivningar  Not 3 -286,0 -273,1 -290,0

Verksamhetens nettokostnader   -7 264,7 -7 025,8 -7 122,3        

      

Skatteintäkter  Not 4 5 495,8 5 262,7 5 460,0

Utjämning och generella statsbidrag   Not 5 1 858,3 1 740,4 1 792,8

Resultat före finansnetto   89,3 -22,6 130,5       

      

Finansiella intäkter  Not 6 161,7 138,3 61,0

Finansiella kostnader  Not 7 -64,2 -33,3 -46,4

Resultat före extraordinära poster   186,8 82,4 145,1      

Extraordinära intäkter  

Extraordinära kostnader  

ÅRETS RESULTAT  Not 8 186,8 82,4 145,1

Noter till resultaträkning | Mkr              

      

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Patientavgifter hälso- och sjukvård    123,9 124,0

Patientavgifter tandvård    134,1 138,6

Trafikintäkter    405,0 386,5

Försäljning hälso- och sjukvård    205,8 215,0

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    47,9 51,9

Försäljning utbildningsverksamhet    11,2 11,6

Försäljning medicinska tjänster    27,0 18,4

Försäljning övriga tjänster    94,0 94,4

Försäljning material och varor    19,1 20,5

Specialdestinerade statsbidrag  *)   299,8 355,5

Övriga erhållna bidrag    38,5 38,7

Realisationsvinster     0,2 0,3

Övriga intäkter    14,0 14,1

Summa verksamhetens intäkter   1 420,4 1 469,5 1 230,3       

      

*)  Specificering av större statsbidrag      

 Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården - Professionsmiljard  23,1 22,9

 Bildningsverksamhet   64,1 63,9

 Kulturverksamhet   30,5 29,1

 Asylsjukvård   46,9 119,2

 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabprocess   49,9 38,8

 Kalmar länstrafik   21,0 21,0

 Psykisk hälsa   14,5 9,8

 Cancervård SVF   9,8 17,2

 Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   19,1 16,9

 Palliativregistret   3,5 4,9

 Patientkontrakt   6,2  
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   2017 2016  2017        

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner    -2 869,4 -2 783,2

Sociala avgifter    -892,8 -864,7

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -584,4 -593,3

Övriga personalkostnader    -63,7 -69,4

Köpt vård Hälsoval    -135,8 -129,4

Köpt vård utanför länet    -545,7 -531,0

Trafikentreprenadkostnader   -833,8 -809,0

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -82,5 -87,6

Bemanningsföretag    -152,8 -166,1

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -102,4 -112,3

Läkemedel inom förmånen (recept)   -597,7 -557,2

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -213,9 -231,0

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -423,4 -413,3

Lämnade bidrag    -136,1 -136,9

Lokal- och fastighetskostnader    -170,2 -166,5

Energikostnader    -54,9 -58,5

Förbrukningsinventarier/material    -79,0 -61,8

Reparation/underhåll inventarier    -38,1 -31,8

Sjukresor    -63,3 -70,9

Transport-, rese- och fraktkostnader    -72,3 -77,8

Tele- och IT-kommunikation, post    -35,5 -42,8

IT-program och licenser    -32,5 -22,0

IT-tjänster    -101,7 -95,5

Konsultkostnader    -16,0 -17,5

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -33,7 -30,6

Övriga tjänster    -20,7 -16,5

Realisationsförluster    -1,5 -1,0

Övriga kostnader   -45,2 -44,5

Summa verksamhetens kostnader    -8 399,1 -8 222,2 -8 062,6          

      

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens intäkter       

    Ändrad redovisningsprincip för statsbidraget till en kvalitetssäker och effektiv 

    sjukskrivnings- och rehabprocess   16,1

 

Summa jämförelsestörande poster i verksamhet   16,1                                       

      

      

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR
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   2017 2016  2017     

Operationell leasing      

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

  Inom 1 år       

 Telefoniutrustning   -10,1 -3,0

 Fordon   -2,6 -2,1

 Övrigt   -1,7 -1,6

  Senare än 1 år men inom 5 år       

 Telefoniutrustning   -29,9 -0,2

 Fordon   -1,7 -1,7

 Övrigt   -1,2 -1,8

  Senare än 5 år        

      

Not 3 Avskrivningar    

Planmässiga avskrivningar      

     Markanläggningar och byggnader   -149,9 -140,9 -160,6

     Maskiner och inventarier   -136,1 -132,1 -129,4

Summa planmässiga avskrivningar   -286,0 -273,1 -290,0     

Nedskrivningar      

Summa avskrivningar   -286,0 -273,1 -290,0     

      

Not 4 Skatteintäkter    

Preliminära kommunalskattemedel   5 512,5 5 278,4 5 421,0

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   -25,1 -23,5 39,0

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår   8,3 7,8 

Summa skatteintäkter   5 495,8 5 262,7 5 460,0     

      

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag     

Inkomstutjämningsbidrag    1 089,4 1 012,3 1 062,0

Kostnadsutjämningsbidrag   146,5 136,1 147,5

Regleringsbidrag/-avgift   -95,7 -113,2 -93,5

Bidrag för läkemedelsförmånen   656,5 615,4 615,0

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning utifrån mottagande av flyktingar  61,6   61,8

Extra resursförstärkning     24,1 

Tillfälligt bidrag för mottagning av flyktingar     65,6    

Summa utjämning och generella statsbidrag   1 858,3 1 740,4 1 792,8     

      

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter   2,3 1,3 1,0

Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar   1,1   

Övriga finansiella intäkter   0,2 0,2 

Pensionsförvaltning      60,0

   Avkastning på aktier och obligationer   51,1 48,7 

   Vinster vid försäljn av aktier och obligationer   107,0 83,8 

   Återföring av nedskrivning av kortfristiga placeringar     4,4 

   Övriga finansiella intäkter        

Summa finansiella intäkter   161,7 138,3 61,0    

     

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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   2017 2016  2017      

Not 7 Finansiella kostnader    

Räntekostnader   -0,1 -0,1 

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -47,1 -12,5 -45,0

Övriga finansiella kostnader   -1,2 -1,0 -1,4

Pensionsförvaltning        

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -13,7 -17,8 

   Orealiserade förluster på aktier och obligationer        

   Övriga finansiella kostnader   -2,1 -1,9 

Summa finansiella kostnader   -64,2 -33,3 -46,4        

   

Not 8 Årets resultat    

Årets resultat enligt resultaträkningen   186,8 82,4 145,1

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid      

  försäljning av anläggningstillgångar   -1,2 -0,3 

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet        

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet        

+ Orealiserade förluster i värdepapper        

- Justering för återföring av orealiserade förluster      

  i värdepapper      -4,4 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    185,6 77,7 145,1      

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   -38,5   

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv        

Balanskravsresultat   147,1 77,7 145,1      
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   2017 2016      

Den löpande verksamheten          

Årets resultat   186,8 82,4

Justering för av- och nedskrivningar        

Avskrivningar   286,0 273,1

Nedskrivningar        

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster        

Förändring pensionsavsättning   170,6 160,6

Förändring övriga avsättningar   -1,4 -0,1

Realisationsvinst/förlust   1,6 1,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   643,7 517,0     

       

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -192,2 -167,2

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   24,8 -26,5

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   -0,4 -1,6

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   101,9 34,8

Medel från den löpande verksamheten   577,8 356,5      

        

Investeringsverksamhet          

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -373,3 -319,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,4 1,7

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar        

Försäljning av immaterialla anläggningstillgångar        

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar        

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0,3       

Medel från investeringsverksamheten   -372,6 -317,8         

     

Finansieringsverksamheten          

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   1,0 0,1

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar   -2,2   

Medel från finansieringsverksamheten   -1,1 0,1      

       

       

Årets kassaflöde   204,0 38,8      

Likvida medel vid årets början   1 137,2 1 098,3

Likvida medel vid årets slut   1 341,2 1 137,2         
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   2017 2016      

Den löpande verksamheten          

Årets resultat   186,8 82,4

Justering för av- och nedskrivningar        

Avskrivningar   286,0 273,1

Nedskrivningar        

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster        

Förändring pensionsavsättning   170,6 160,6

Förändring övriga avsättningar   -1,4 -0,1

Realisationsvinst/förlust   1,6 1,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   643,7 517,0     

       

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -192,2 -167,2

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   24,8 -26,5

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   -0,4 -1,6

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   101,9 34,8

Medel från den löpande verksamheten   577,8 356,5      

        

Investeringsverksamhet          

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -373,3 -319,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,4 1,7

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar        

Försäljning av immaterialla anläggningstillgångar        

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar        

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0,3       

Medel från investeringsverksamheten   -372,6 -317,8         

     

Finansieringsverksamheten          

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   1,0 0,1

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar   -2,2   

Medel från finansieringsverksamheten   -1,1 0,1      

       

       

Årets kassaflöde   204,0 38,8      

Likvida medel vid årets början   1 137,2 1 098,3

Likvida medel vid årets slut   1 341,2 1 137,2         

  

   2017 2016      

Tillgångar                                      

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  Not 9 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar       

Mark och byggnader  Not 10 2 093,1 1 991,6

Maskiner och inventarier  Not 11 497,7 513,8

Finansiella anläggningstillgångar        

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  Not 12 44,4 44,8

Långfristiga fordringar  Not 13 14,3 12,2

Summa anläggningstillgångar   2 649,6 2 562,4      

        

Omsättningstillgångar        

Förråd   20,8 20,4

Fordringar  Not 14 456,7 481,5

Kortfristiga placeringar  Not 15 1 650,9 1 458,6

Kassa och bank   1 341,2 1 137,2

 Summa omsättningstillgångar   3 469,6 3 097,8      

      

SUMMA TILLGÅNGAR   6 119,2 5 660,2

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder          

      

Eget kapital  Not 16  

Årets resultat   186,8 82,4

Resultatutjämningsreserv   145,1 106,6

Övrigt eget kapital   2 001,3 1 957,4

Summa eget kapital   2 333,2 2 146,4     

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner  Not 17 2 327,9 2 157,2

Andra avsättningar  Not 18   1,4

Summa avsättningar   2 327,9 2 158,6      

        

Skulder        

Långfristiga skulder  Not 19 4,7 3,6

Kortfristiga skulder  Not 20 1 453,4 1 351,5

Summa skulder   1 458,1 1 355,1     

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   6 119,2 5 660,2

       

Ansvarsförbindelser          

Pensionsförpliktelser som inte upptagits        

bland skulderna eller avsättningarna  Not 21 3 956,7 4 101,5

Borgensåtaganden  Not 21 531,4 509,8
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   2017 2016     

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   26,3 26,3

Årets investeringar   0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   26,3 26,3     

      

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -26,3 -26,3     

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar   0,0 0,0     

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 207,8 4 049,2

Årets investeringar, genomförda   121,6 158,5

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Nedskrivningar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   4 329,4 4 207,8    

      

Ingående pågående investeringsvärden   124,4 105,7

Årets utgifter   251,4 177,1

Årets genomförda   -121,6 -158,4

Omklassificeringar       

Utgående pågående investeringsvärden   254,2 124,4    

      

Ingående avskrivningar   -2 340,5 -2 199,6

Årets avskrivningar   -149,9 -140,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar      

Utgående avskrivningar   -2 490,4 -2 340,5     

Utgående bokfört värde Mark och byggnader   2 093,1 1 991,6     

      

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   803,2 759,8

Årets investeringar   61,1 47,3

Årets försäljningar/utrangeringar   -16,7 -3,9

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   847,5 803,2     

      

Ingående avskrivningar   -530,9 -464,6

Årets avskrivningar   -73,3 -70,0

Årets försäljningar/utrangeringar   15,8 3,7

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -588,5 -530,9    

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur   259,1 272,3    
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   2017 2016     

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   26,3 26,3

Årets investeringar   0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   26,3 26,3     

      

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -26,3 -26,3     

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar   0,0 0,0     

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 207,8 4 049,2

Årets investeringar, genomförda   121,6 158,5

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Nedskrivningar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   4 329,4 4 207,8    

      

Ingående pågående investeringsvärden   124,4 105,7

Årets utgifter   251,4 177,1

Årets genomförda   -121,6 -158,4

Omklassificeringar       

Utgående pågående investeringsvärden   254,2 124,4    

      

Ingående avskrivningar   -2 340,5 -2 199,6

Årets avskrivningar   -149,9 -140,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar      

Utgående avskrivningar   -2 490,4 -2 340,5     

Utgående bokfört värde Mark och byggnader   2 093,1 1 991,6     

      

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   803,2 759,8

Årets investeringar   61,1 47,3

Årets försäljningar/utrangeringar   -16,7 -3,9

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   847,5 803,2     

      

Ingående avskrivningar   -530,9 -464,6

Årets avskrivningar   -73,3 -70,0

Årets försäljningar/utrangeringar   15,8 3,7

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -588,5 -530,9    

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur   259,1 272,3    

     

       

   2017 2016      

Not 11 Maskiner och inventarier, fortsättning

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   71,6 77,0

Årets investeringar   9,2 8,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -7,9 -13,5

Omklassificeringar          

Utgående anskaffningsvärde   72,9 71,6     

      

Ingående avskrivningar   -53,8 -56,8

Årets avskrivningar   -8,6 -8,9

Årets försäljningar/utrangeringar   7,5 11,9

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -55,0 -53,8     

        

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel   18,0 17,7     

      

Övriga maskiner och inventarier        

Ingående anskaffningsvärde   632,8 560,2

Årets investeringar   51,6 86,8

Årets försäljningar/utrangeringar   -8,1 -14,3

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   676,3 632,8     

      

Ingående avskrivningar   -408,9 -369,0

Årets avskrivningar   -54,1 -53,3

Årets försäljningar/utrangeringar   7,4 13,3

Omklassificeringar         

Utgående avskrivningar   -455,7 -408,9      

        

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier   220,6 223,8      

      

Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier totalt   497,7 513,8      

        

Not 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter    

Bostadsrätter, 3 st   0,2 0,4

Aktier i      

-Kalmar läns Trafik AB   7,0 7,0

-Samtrafiken Sverige AB   0,1 0,1

-Kust till Kust   0,0 0,0

-Öresundståg AB   0,1 0,1

-Svenskt Ambulansflyg   0,2 0,2

-Transitio AB   1,0 1,0

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

-Kalmar läns Beställningscentral AB   0,1 0,1

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

-Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag   34,2 34,2

-Inera AB   0,0 0,2

Summa    44,4 44,8     

        

      

FORTSÄTTNING NOTER BALANSRÄKNING  |  MKR

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 7  |  L A N D S T I N G E T  I  K A L M A R  L Ä N 



52

   2017 2016       

Not 13 Långfristiga fordringar    

Lån till Kalmar kommun (länsmuseum)   12,2 12,2

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   2,2 0,0

Summa   14,3 12,2      

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   83,3 70,2

Momsfordringar   60,3 58,1

Statsbidragsfordringar   116,7 102,6

Preliminär avräkning skatt   0,0 18,4

Interimsfordringar   192,8 229,1

Övriga fordringar   3,6 3,2

Summa   456,7 481,5     

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   876,6 767,9

-Räntebärande värdepapper   727,3 619,7

-Likvida medel   46,9 71,1

Summa   1 650,9 1 458,6     

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.      

      

Aktier         

Anskaffningsvärde   876,6 767,9

Marknadsvärde    1 007,1 946,2

Ej bokförd värdeökning   130,5 178,3

        

Obligationer         

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   727,3 619,7

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   734,6 620,7

Ej bokförd värdeökning   7,3 1,1

Bokförd värdeminskning        

  

Fullständig förteckning över landstingets innehav finns tillgänglig på landstingets kansli.       

Not 16 Eget kapital    

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2017 med 5 Mkr.      

         

Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 157,2 1 996,7

Pensionsutbetalningar   -38,2 -32,4

Nyintjänad pension   142,3 160,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning   34,2 7,9

Förändring löneskatt   33,3 31,4

Övrigt   -1,0 -6,7

Summa   2 327,9 2 157,2     
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   2017 2016       

Not 13 Långfristiga fordringar    

Lån till Kalmar kommun (länsmuseum)   12,2 12,2

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   2,2 0,0

Summa   14,3 12,2      

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   83,3 70,2

Momsfordringar   60,3 58,1

Statsbidragsfordringar   116,7 102,6

Preliminär avräkning skatt   0,0 18,4

Interimsfordringar   192,8 229,1

Övriga fordringar   3,6 3,2

Summa   456,7 481,5     

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   876,6 767,9

-Räntebärande värdepapper   727,3 619,7

-Likvida medel   46,9 71,1

Summa   1 650,9 1 458,6     

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.      

      

Aktier         

Anskaffningsvärde   876,6 767,9

Marknadsvärde    1 007,1 946,2

Ej bokförd värdeökning   130,5 178,3

        

Obligationer         

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   727,3 619,7

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   734,6 620,7

Ej bokförd värdeökning   7,3 1,1

Bokförd värdeminskning        

  

Fullständig förteckning över landstingets innehav finns tillgänglig på landstingets kansli.       

Not 16 Eget kapital    

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2017 med 5 Mkr.      

         

Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 157,2 1 996,7

Pensionsutbetalningar   -38,2 -32,4

Nyintjänad pension   142,3 160,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning   34,2 7,9

Förändring löneskatt   33,3 31,4

Övrigt   -1,0 -6,7

Summa   2 327,9 2 157,2     
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   2017 2016       

Not 17 Avsättning för pensioner, forts      

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

       

Specifikation - Avsatt till pensioner       

Särskild avtalspension   1,3 2,5

Förmånsbestämd kompletterande pension   1 800,2 1 661,6

Ålderspension   56,1 55,1

Pension till efterlevande   14,8 15,4

Visstidspension   1,1 1,4

Löneskatt   454,5 421,2

Summa avsatt till pensioner   2 327,9 2 157,2      

Visstidspension betalas ut till två f.d. politiker       

      

Not 18 Andra avsättningar    

Ingående avsättning   1,4 1,5

Miljösanering Kalmar Kungsljuset 3   -1,4 -0,1

Utgående avsättning    1,4     

        

Not 19 Långfristiga skulder      

Långfristig förutbetald intäkt   4,7 3,6

Summa   4,7 3,6      

      

Not 20 Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   570,6 480,6

Statsbidragsskulder   15,7 14,1

Interimsskulder   784,0 773,1

varav        

- preliminär avräkning skatt   40,2 23,5

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   135,9 131,7

- semesterlöneskuld   285,3 275,0

- okompenserad jour   51,1 47,6

- övertidsskuld   24,5 24,5

- arbetsgivaravgifter   72,8 70,3

- särskild löneskatt   41,7 39,1

- övriga interimsskulder   132,5 161,4

Skatteskulder och övr löneavdrag   70,0 67,3

Övrigt   13,1 16,4

Summa    1 453,4 1 351,5    
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   2017 2016       

Not 21 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   4 101,5 4 243,1

Pensionsutbetalningar   -169,0 -154,0

Nyintjänad pension   -2,2 42,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning   80,0 33,7

Ändring av försäkringstekniska grunder   24,4 0,0

Förändring löneskatt   -28,3 -28,0

Övrigt   -49,7 -35,4

Utgående pensionsförpliktelse   3 956,7 4 101,5     

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

      

Borgensförbindelser      

Transitio AB*)   525,4 503,8

Stiftelsen Kalmar läns museum**)   6,0 6,0

Summa borgensförbindelser   531,4 509,8      

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER   4 488,1 4 611,3      

        

*) Landstinget har, LF 2007-02-28, ingått solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende     

finansiering av spårfordon. Per 2017-12-31 har 2,6 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Landstinget i Kalmar läns     

åtagande till den del som Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2017-12-31 till 525,4 Mkr.    

     

**) Landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Landstingets     

åtagande per 2017-12-31 uppgår enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Landstinget förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun,     

LF 2014-10-14, att se till att Kalmar Läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt     

7 kap. 1 § stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgår per 2017-12-31 till 14,7 Mkr.     

    

Landstinget ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger    

den premie som landstinget har haft att erlägga för varje år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen.      

År 2017 uppgår premien till 33,7 Mkr.        
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   2017 2016       

Not 21 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   4 101,5 4 243,1

Pensionsutbetalningar   -169,0 -154,0

Nyintjänad pension   -2,2 42,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning   80,0 33,7

Ändring av försäkringstekniska grunder   24,4 0,0

Förändring löneskatt   -28,3 -28,0

Övrigt   -49,7 -35,4

Utgående pensionsförpliktelse   3 956,7 4 101,5     

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

      

Borgensförbindelser      

Transitio AB*)   525,4 503,8

Stiftelsen Kalmar läns museum**)   6,0 6,0

Summa borgensförbindelser   531,4 509,8      

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER   4 488,1 4 611,3      

        

*) Landstinget har, LF 2007-02-28, ingått solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende     

finansiering av spårfordon. Per 2017-12-31 har 2,6 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Landstinget i Kalmar läns     

åtagande till den del som Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2017-12-31 till 525,4 Mkr.    

     

**) Landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Landstingets     

åtagande per 2017-12-31 uppgår enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Landstinget förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun,     

LF 2014-10-14, att se till att Kalmar Läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt     

7 kap. 1 § stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgår per 2017-12-31 till 14,7 Mkr.     

    

Landstinget ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger    

den premie som landstinget har haft att erlägga för varje år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen.      

År 2017 uppgår premien till 33,7 Mkr.        

 

         

    

   

     

     
        

  2017 2016 2015 2014 2013      

Utgifter     

Immateriella anläggningstillgångar               

Mark     0,1  1,1  

Markanläggningar   12,1  3,8  1,7  

Till- och ombyggnation   78,8  79,1  69,9  102,4  122,8

Nybyggnation   143,2  77,6  21,5  6,1  1,9

Reinvestering   17,3  16,6  17,5  17,1 

Summa Byggnader och mark   251,4  177,2  111,7  125,6  124,7    

Medicinteknisk apparatur   61,1  47,3  66,8  92,5  68,7

Tekniska hjälpmedel   9,2  8,1  10,2  9,0  8,9

Övriga inventarier   51,6  86,9  52,1  65,9  59,8

Summa Inventarier 121,9 142,3 129,1 167,4 137,4    

Summa utgifter 373,3 319,5 240,8 293,0 262,1    

     

Inkomster     

Byggnader och mark       -30,0  -19,0 

Inventarier   -0,4  -1,7  -0,2  -1,0  -0,5

Summa inkomster -0,4 -1,7 -30,2 -20,0 -0,5         

Nettoutgift 372,9 317,8 210,6 273,0 261,6    

  

INVESTERINGSREDOVISNING  |  MKR
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Projekt                                                                               Investeringsram/      Investering            Budget              Ivestering

                                                                          totalkalkyl             t o m 2017               2017                     2017

   

Länssjukhuset i Kalmar

- ny- och ombyggnad för OP, UVA/IVA m m 538,9 531,6 7,7 10,9

- nybyggnad för specialistpsykiatri 917,0 70,3 80,1 50,7

- ombyggnad för läkarutbildning 77,9 26,2 44,4 19,3

- ombyggnad av serverhall 18 B 12,9 12,6 0,3 0,3

- ny reservkraft serverhall 7,2 0,0 7,0 0,0

- renovering av behandlingsbadet 14,0 13,8 1,2 0,2

- parkering (rivning) 10,4 10,0 7,8 6,8

Oskarshamns sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 166,9 46,0 10,5 41,5

Västerviks sjukhus    

- ny- och ombyggnad vårdavd/mott 279,4 279,4 1,2 2,2

- program för specialistpsykiatri 3,7 2,9  1,5

- nybyggnad för specialistpsykiatri 1 269,8 11,5 93,6 11,4

Vimmerby    

- ombyggnad för öppenvårdspsykiatri 27,6 24,8 4,0 7,4

- nybyggnad  för FTV 21,8 20,8 6,5 7,5

Ölands folkhögskola, nybyggnad kök/matsal 30,7 30,8 7,8 0,2

Emmaboda, nybyggnation LT-lokaler  116,7 45,7 30,0 38,7

Ålem, nybyggnation ambulansstation 8,9 7,8 7,7 6,1

Gemensamt    

Teknik investeringar 79,2 31,8 28,7 13,4

Energiplan 2012-2020 91,1 49,5 12,3 7,4

Reinvestering planerat underhåll 17,1 17,2 17,1 17,2

Opecificerade fastighetsförbättringar 2017 5,2 3,0 5,2 3,0

Ej med i investeringsram LP 2017-2019    

- Ej avslutade tidigare beslutade projekt 127,4 125,4  3,2

Summa 3 823,8 1 361,1 373,1 248,9

Inom HSF:s röntgenplan 16,8 16,8 0,9 1,6

Inom LTS investeringsram 0,9 0,9 0,9 0,9

Summa  3 841,7 1 379,1 374,9 251,4    

     

SPECIFIK ATION ÖVER BYGGNADSPROJEKT  |   MKR

SPECIFIK ATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP  |  MKR 

                                                         Budget              Investering 

Inventarier                                         2017                    2017

 

Röntgenplan  36,1 16,9

Laboratorieplan  30,2 7,1

Ambulanser  11,2 10,4

Robot  14,8 13,8

IT-utrustning  28,5 24,9

Tekniska hjälpmedel  10,5 9,2

Medicinteknik  47,2 24,1

Ospecificerade inventarier  23,1 15,3

Summa inventarier 201,6 121,7         

I budgeten ingår 45 Mkr som avser överfö-

ring från 2016 enligt beslut LF 170531 samt  

-10 Mkr som avser del av budgeterad ut-

rustning i samband med byggprojekt som 

bokförts som driftskostnad.
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Projekt                                                                               Investeringsram/      Investering            Budget              Ivestering

                                                                          totalkalkyl             t o m 2017               2017                     2017

   

Länssjukhuset i Kalmar

- ny- och ombyggnad för OP, UVA/IVA m m 538,9 531,6 7,7 10,9

- nybyggnad för specialistpsykiatri 917,0 70,3 80,1 50,7

- ombyggnad för läkarutbildning 77,9 26,2 44,4 19,3

- ombyggnad av serverhall 18 B 12,9 12,6 0,3 0,3

- ny reservkraft serverhall 7,2 0,0 7,0 0,0

- renovering av behandlingsbadet 14,0 13,8 1,2 0,2

- parkering (rivning) 10,4 10,0 7,8 6,8

Oskarshamns sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 166,9 46,0 10,5 41,5

Västerviks sjukhus    

- ny- och ombyggnad vårdavd/mott 279,4 279,4 1,2 2,2

- program för specialistpsykiatri 3,7 2,9  1,5

- nybyggnad för specialistpsykiatri 1 269,8 11,5 93,6 11,4

Vimmerby    

- ombyggnad för öppenvårdspsykiatri 27,6 24,8 4,0 7,4

- nybyggnad  för FTV 21,8 20,8 6,5 7,5

Ölands folkhögskola, nybyggnad kök/matsal 30,7 30,8 7,8 0,2

Emmaboda, nybyggnation LT-lokaler  116,7 45,7 30,0 38,7

Ålem, nybyggnation ambulansstation 8,9 7,8 7,7 6,1

Gemensamt    

Teknik investeringar 79,2 31,8 28,7 13,4

Energiplan 2012-2020 91,1 49,5 12,3 7,4

Reinvestering planerat underhåll 17,1 17,2 17,1 17,2

Opecificerade fastighetsförbättringar 2017 5,2 3,0 5,2 3,0

Ej med i investeringsram LP 2017-2019    

- Ej avslutade tidigare beslutade projekt 127,4 125,4  3,2

Summa 3 823,8 1 361,1 373,1 248,9

Inom HSF:s röntgenplan 16,8 16,8 0,9 1,6

Inom LTS investeringsram 0,9 0,9 0,9 0,9

Summa  3 841,7 1 379,1 374,9 251,4    

     

  2017 2016 2015 2014 2013      

Utdebitering     

Kalmar län 11,37 11,37 11,37 11,37 10,87

Genomsnitt i riket 11,36 11,35 11,29 11,20 11,11

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr 7 354 7 003 6 604 6 338 6 028

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -7 265 -7 026 -6 629 -6 276 -5 950

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, % 5,0 6,0 4,2 5,1 3,3

Nettokostnadsutveckling, % 3,4 5,4 6,2 4,1 4,5

     

Finansnetto 98 105 87 99 -139

     

Årets resultat, Mkr 187 82 62 161 -62

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr 186 78 39 127 133

     

Eget kapital, Mkr 2 333 2 146 2 064 2 002 1 840

     

Likviditet, Mkr 1 341 1 137 1 098 1 075 830

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 124 120 118 113 112

     

Nettoinvesteringar, Mkr 373 318 211 273 262

     

Avgiftsbestämd ålderspension 169 164 153 148 142

Pensionsavsättning intjänade from 1998 2 328 2 157 1 997 1 839 1 715

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 3 957 4 101 4 243 4 317 4 378

Totala pensionsförpliktelser 6 453 6 422 6 393 6 304 6 235      

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 38 38 38 38 37

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -27 -35 -41 -44 -51

     

Antal invånare per 31/12 243 536 242 301 237 679 235 598 233 874

Andel 65 år och äldre i Kalmar län, % 24,4 24,3 24,4 24,2 23,9

Andel 65 år och äldre i riket, % 19,8 19,8 19,8 19,6 19,4

     

     

Antal årsarbetare per 31/12 6 133 6 130 6 021 5 906 5 744

    

FEM ÅR I SAMMANDRAG

SPECIFIK ATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP  |  MKR 

                                                         Budget              Investering 

Inventarier                                         2017                    2017

 

Röntgenplan  36,1 16,9

Laboratorieplan  30,2 7,1

Ambulanser  11,2 10,4

Robot  14,8 13,8

IT-utrustning  28,5 24,9

Tekniska hjälpmedel  10,5 9,2

Medicinteknik  47,2 24,1

Ospecificerade inventarier  23,1 15,3

Summa inventarier 201,6 121,7         
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  2017 2016   2017 2016       

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -4 225,4 -4 060,0 -198,6 -189,3

Primärvårdsförvaltningen  -212,9 -190,8 -42,0 -29,1

Psykiatriförvaltningen  -486,1 -474,5 -6,0 -13,3

Folktandvården  -83,4 -63,5 -5,0 6,2

Bildnings- och kulturförvaltningen  -116,2 -109,7 2,3 2,8

Kalmar länstrafik  -567,6 -552,3 0,5 2,1

IT-förvaltningen  -25,5 -27,5 -5,9 -4,3

Landstingsservice Not 1 -248,6 -237,3 3,7 -8,1

Centraladministrerad verksamhet Not 1 -1 194,4 -1 127,9 25,4 26,0

  Varav      

  - Landstingsdirektörens stab Not 1 -141,5 -131,5 19,6 21,4

  - Förtroendevalda  -35,2 -34,8 0,2 -0,1

  - Beställd vård Not 1 -854,9 -808,0 -3,9 -9,6

  - Övrigt Not 1 -162,7 -153,6 9,5 14,3

Landstingsrevisionen  -2,4 -3,3 2,1 1,1

Summa för förvaltningarna  -7 162,5 -6 846,8 -223,5 -205,8          

    

Finansiering  7 349,4 6 929,2 265,3 182,7

Totalt för landstinget  186,8 82,4 41,8 -23,0        

      

Not 1      

Värden för  2016 är anpassade till 2017 års organisation       

Organisationsändringar:       

* Fr o m 2017 överfördes Sektionen för hållbar utveckling från 

Landstingsservice till Landstingsdirektörens stab   

* Fr o m 2017 överfördes Läkarutbildningen från Övrigt till 

Landstingsdirektörens stab

* Fr o m 2017 överfördes Landstingets tandvårdsstöd, Barntandvård 

och Privata specialister  från Övrigt till Beställd vård       

 

        

    

      

     

     

RESULTATREDOVISNING FRÅN FÖRVALTNINGARNA  |  MKR

  

Nettokostnader                    Avvikelse mot budget
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Verksamhetsgrenar                                                                                                                  

Folktandvården      

      

Barn- och ungdomstandvård      

Allmäntandvårdsersättning 3-21 år KU 48 536 45 101 3 435 -818

Särskilt befolkningsansvar KS 4 027 4 648 -621 0

Befolkningsansvar jour KS 232 379 -147 -138

Specialist- och sjukhustandvård KS 37 298 33 926 3 372 1 176

       

Vuxentandvård      

Allmäntandvård vuxna KU 159 790 163 608 -3 818 4 018

Befolkningsansvar jour KU 2 419 2 540 -121 -63

Specialist- och sjukhustandvård KU 65 487 67 045 -1 558 3 989

Uppsökande tandvård KU 2 455 2 586 -131 602

Nödvändig tandvård till vissa äldre och 

funktionshindrade och tandvård som ett led i 

sjukdomsbehandling KU 17 790 21 593 -3 803 -2 414

 

Särskilda uppdrag      

ST-utbildning KS 1 400 2 577 -1 177 -842

Introduktion av nyutexaminerade KS 4 788 4 387 401 637

Övriga projekt och uppdrag KS 2 000 2 538 -538 129

Övriga projekt och uppdrag KU 2 610 2 591 19 73

Övriga projekt och uppdrag KS 4 125 4 125 0 0

Tolkkostnader KU 500 741 -241 -97

Läkemedelsförmånen KU 1 400 1 490 -90 -5 

Summa Folktandvård  354 857 359 875 -5 019 6 247 5 043  

1) År 2011 var första året Landstinget i Kalmar län 

redovisade tandvårdsverksamheten på denna 

detaljerade nivå. Från och med 2016       

ingår den som en del av 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      

      

 

     

TANDVÅRDENS INTÄKTER 

OCH KOSTNADER 

SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSGREN EFTER 

FÖRDELNING, ÅRETS RESULTAT OCH ACK. RESULTAT, 

TKR INKLUSIVE INTERNA POSTER 1)   

 KU/KS/
MV 2

Summa 
intäkter

Resultat 
2017

Summa 
kostnader

Resultat 
2016

Ack 
resultat 

from 2011
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Det innebär att:
 �  intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 

de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
landstinget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt,

 �  fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas 
inflyta,

 �  tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvär-
de där inget annat anges,

 �  periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed,

 � värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det läg-
sta av verkligt värde och anskaffningsvärde

Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och lands-
ting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om: 
”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 
procent eller mer av landstingets totala skatteintäkter och 
generella statsbidrag, eller om andelen av koncernföreta-
gens 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 landsting-
ets resultat- och balansräkning. En beskrivning av verksam-
heten i landstingets samtliga bolag finns under rubriken 
Företag, stiftelser och kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser eller 
transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga 
att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan fö-
rekommande och överstiger 10 Mkr. Jämförelsestörande 
poster särredovisas i not till resultaträkningen..

Intäkter
Skatteintäkter
Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den be-
skattningsbara inkomsten intjänats. I årets redovisning in-
går den definitiva slutavräkningen för 2016 och en preliminär 
slutavräkning för år 2017. Den preliminära slutavräkningen 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2. 
Båda posterna särredovisas i not till resultaträkningen.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-
ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssys-

temet i posten utjämning och generella statsbidrag. De re-
dovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de 
redovisas vid utbetalning. Specialdestinerade statsbidrag 
avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet el-
ler ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen 
tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De 
kräver i regel någon form av motprestation och återrappor-
tering. De periodiseras i normalfallet till den period där kost-
naderna som statsbidraget avser är bokförda.

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabilite-
ringsprocess
Överenskommelsen gäller 2017-2018 och här ingår from 
föregående år medel från tidigare sjukskrivningsmiljarden 
och rehabiliteringsgarantin. Målet med överenskommelsen 
är att slutföra flera av de insatser som har utvecklats genom 
tidigare överenskommelser. Sjukmiljarden har tidigare år 
redovisats enligt kontantprincipen på grund av att vissa 
delar av bidraget var svårbedömda. Det vill säga i 2016 års 
bokslut redovisades det bidrag som baserades på resulta-
tet föregående år. I årets bokslut har hela bidraget för 2017 
bokförts då en rimlig bedömning kunnat göras för samtliga 
villkor. Detta innebär en resultatpåverkan med +16 Mkr.

Övriga intäkter
Intäktsredovisningen följer RKR 18. Det innebär att bidrag 
redovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda 
och bidraget bedöms som säkert. De bidrag som är knutna 
till anläggningstillgångar redovisas som långfristig skuld 
och periodiseras som intäkt över anläggningens nyttjande-
period.

Kostnader 
Lönekostnader
Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid samt 
jour och beredskap avseende december månad bokförs 
huvudsakligen i januari nästa år. Då variationen mellan åren 
inte bedöms vara stor bör detta inte väsentligt påverka re-
sultatet. Hänvisning görs till konsekvensprincipen.

Avskrivningar
Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av 
utifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning ba-
serat på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika 
stora avskrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrust-
ning bokförs anskaffningsmånaden medan avskrivning för 
fastigheter beräknas i samband med att fastigheten tas i 

Redovisningsprinciper
ÅRSREDOVISNINGEN ÄR UPPRÄTTAD I ENLIGHET MED KOMMUNALLAGEN, LAG OM KOMMUNAL 

REDOVISNING OCH REKOMMENDATIONER FRÅN RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING (RKR).
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bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående ar-
beten görs inga avskrivningar. För att få en mer rättvisande 
redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken 
mellan investeringar och planerat underhåll används en 
modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. 
Modellen bygger på en schabloniserad komponentavskriv-
ning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, 
olika förväntade livslängder samt någon form av funktionell 
samhörighet så att grupperingen framstår som logisk. To-
talt ingår åtta olika huvudgrupper som i sin tur indelats i 32 
anläggningstyper med olika avskrivningstider. Nedanstå-
ende avskrivningstider tillämpas normalt för olika typer av 
anläggningstillgångar. Omprövning av nyttjandeperioden 
görs om det finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt och att det rör sig om väsentliga belopp.
 � Byggnader 10-50 år
 � Markanläggningar 20-50 år
 � Byggnads- och markinventarier 10-30 år
 � Tekniska hjälpmedel 3 och 5 år
 � IT-utrustning 3 och 5 år
 � Fast inredning och utrustning 10 och 15 år
 � Övriga inventarier 5, 7 och 10 år
 � Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Materiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassifice-
ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger grän-
sen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 
20 000 kr. När det gäller immateriella tillgångar bör en viss 
försiktighet tillämpas. Landstinget har därför valt att tilläm-
pa en beloppsgräns på 3 Mkr. Av samma skäl prövas att im-
materiella tillgångar kommer att generera troliga framtida 
ekonomiska fördelar. Detta får till följd att programvaruli-
censer och andra typer av rättigheter oftast kostnadsförs 
direkt i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar
Landstingets pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en 
placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP i anslut-
ning till årsstämman 2017. Samtliga placeringsmedel är 
värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och mark-
nadsvärdet. Aktie- respektive obligationsportföljen har 
värderats var för sig.

Leasingavtal
Landstinget har enligt definition endast operationell lea-
sing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de eko-
nomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos 
leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre 
belopp eller avtalstiden är högst tre år redovisas det alltid 
som operationell leasing. Under 2017 har ett nytt 5-årigt 
funktionsavtal tecknats avseende telefoni-växel. Telia Finans 
har inte kunnat specificera hur stor del av hyran som avser 
utrustning respektive tjänst, därför redovisas hela hyreskost-
naden som utrustning telefoni i not till resultaträkningen.

Avsättningar 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en 
förpliktelse som följd av inträffade händelser och det är tro-
ligt att en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning 
kan göras.

Pensioner
Det totala pensionsåtagandet för anställda i landstinget 
beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt RIPS17 (Rikt-
linjer för beräkning av pensionsskuld), på grundval av upp-
gifter som lämnas av landstinget om löneläge, sysselsätt-
ningsgrad med mera. Beräkningen bygger på gällande 
pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat 
löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt och 
medellivslängd.
 Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade bland-
modellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade 
fr.o.m. 1998 redovisas i balansräkningen och att pensions-
förmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbin-
delsen. Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels 
under avsättningar och dels som en kortfristig skuld. Det 
som redovisas under avsättningar är intjänande av förmåns-
bestämd ålderspension (FÅP) som beräknas på lönedelar 
över 7,5 inkomstbasbelopp samt särskild avtalspension en-
ligt överenskommelse. Det som redovisas som en kortfris-
tig skuld, intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare nästa 
år, är den avgiftsbestämda ålderspensionen.
 Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspen-
sion redovisas som avsättning när det är troligt att de kom-
mer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redo-
visas som ansvarsförbindelse.

Flextidssaldo
Landstinget och de fackliga organisationerna tecknade i 
inledningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ramavtal) som 
fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras 
med utlägg av flexledighet innan anställningen upphör. I 
undantagsfall kan flextiden betalas ut i pengar. Beslut ska 
ha fattats av närmaste chef i god tid innan anställningen 
upphör. Undantagsfall kan vara en pressad arbetssituation 
med svårigheter att rekrytera ersättare. Någon skuld för 
flextidssaldo tas inte upp i balansräkningen då utbetalning 
endast sker i undantagsfall och bedöms vara av ringa om-
fattning.

Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet
Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrens-
synpunkt enligt en gemensam modell för samtliga lands-
ting/regioner för mer öppen redovisning. Resultatet pre-
senteras under rubriken Finansiella rapporter  n
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Miljö- och hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del 
i all verksamhet och arbetet har fortsatt utifrån mål och 
aktiviteter i Hållbarhetsprogrammet för 2014-2017. Fo-
kusområden är att främja hälsa, förebygga förorening 
och förbättra resurshantering

Främja hälsa
Kinolon och antibiotikaförskrivning ligger i enlighet med 
Landstinget arbetar för att minska antibiotikaresistens ge-
nom att aktivt följa och där det är möjligt minska förskrivning 
av antibiotika. När det gäller målet om minskad antibiotika-
förskrivning och mängden kinoloner så ökade användningen 
av kinoloner sista kvartalet 2017. Totalt sett fortsätter anta-
let kinoloner att minska vilket är positivt. På årsbasis minskar 
förskrivningen med 4,53 procent, vilket är nära målet om 5 
procent. Totalt sett så har förskrivningen av kinoloner mins-
kat med ca 15,5 procent sedan basåret 2012.
 Arbetet med utfasning av kemikalier följer landsting-
ets fastställda Kemikaliestrategi. Fokus under året har varit 
fortsatt arbete för att minska antalet CMR-kemikalier och 
riskbedömning av kemiska riskkällor. På folkhögskolorna har 
inventering och kassering av kemikalier gjorts och inom pri-
mär- och tandvård samt verksamheter med lite större han-
tering av formalin har informationsinsatser och med riskbe-
dömningar genomförts. Även om inte årsmålet uppnåtts för 
CMR-kemikalier har målsättningen om 30 procent i hållbar-
hetsprogrammet överträffats då vi landar på 80 procent re-
duktion sedan basåret 2012. En inventering är gjord för läns-
sjukhuset gällande kemikalier som går ut till spillvattennätet. 
Inventeringens fokus låg på utfasningsämnen enligt KEMI:s 
PRIO-lista samt Vattendirektivet. Arbetet med att fasa ut 
dessa ämnen fortsätter.
 Flertalet upphandlingar har genomförts där miljö- och 
hållbarhetskrav har fått ett större utrymme. Några exempel 
på förbättringar som gjorts under året genom nya avtal är 
upphandling av giftfria lek- och hobbymaterial, miljömärkta 
städkemikalier, textilier och inkontinensprodukter.
 Andelen ekologisk mat har fortsatt att öka och är nu 43 
procent. Även mål om minskad klimatpåverkan från livsmed-
el fortgår. Genom beredning och planering av recept har kol-
dioxidutsläpp från livsmedel minskat 5 procent under 2017. 
Vegetariska alternativ finns sedan flera år tillbaka vid lands-
tingets restauranger.

Förebygga förorening
Landstingets klimatbokslut för verksamhetsåret 2016 visade 
att både de direkta utsläppen, som klimatmålet avser, och 
de totala utsläppen har minskat sedan basåret 2012. De di-
rekta har minskat med 13 procent sedan basåret, eller drygt 
1200 ton. Detta har uppnåtts genom att utsläppen minskat 
inom samtliga områden, men framförallt inom uppvärmning, 

tjänsteresor med bil och utsläpp från köldmedier. De totala 
utsläppen har minskat med 24 procent sedan 2012, främst 
tack vare förbättrade uppvärmningsmetoder och förnybara 
bränslen i kollektivtrafiken. Utsläppen från sjukvården har 
minskat med drygt 1900 ton sedan 2012, bland annat genom 
att medicinska gaser och köldmedier har minskat. Samti-
digt har utsläpp från elförbrukning, ambulanstransporter 
och avfallshantering ökat något. En klimatstrategi som be-
skriver ambitioner och mål på lång sikt har antagits i lands-
tingsfullmäktige. Beslut om klimatkompensation har tagits 
i landstingsstyrelsen och åtgärder ska vidtas för att minska 
koldioxidutsläppen inom biobaserade material i vården och 
laddstolpar som ska installeras i verksamheten där biogas 
inte är ett alternativ.
 En klimatanpassningsplan har tagits fram för hur lands-
tingets verksamhet ska anpassas till kommande klimatför-
ändringar. En arbetsgrupp arbetar med olika åtgärder i syfte 
att säkerställa att byggnader och verksamheter står rustade 
vid exempelvis häftiga skyfall och värmeböljor.
 Under hösten uppdagades ovanligt hög förbrukning av 
lustgas vid länssjukhuset. En läcksökning i egen regi ge-
nomfördes först där några mindre läckage kunde åtgärdas. 
En extern firma genomförde en läcksökning med ultraljuds-
teknik för att kunna testa dolda gasledningar och efter detta 
kunde lustgasförbrukningen återgå till normal nivå. Detta 
kommer påverka utfallet för klimatbokslutet 2017 som kom-
mer färdigställas under våren 2018.
 Under augusti övergick busstrafiken i länet till 100 procent 
förnyelsebara bränslen, biogas och HVO, hydrerad vegeta-
bilisk olja. Det medför att andelen förnyelsebart slutar på ca 
70 procent 2017. Även landstingets poolbilar och verksam-
hetsbilar ska bli fossilbränslefria. Målet är att vid utgången 
av 2020 vara helt fossilbränslefria i enlighet med det regio-
nala miljömålet Nooil. Totalt sett så kan vi se en minskning av 
antalet körda km i tjänst med 13,4 procent sedan 2012 bl.a. 
tack vare en övergång till digitala mötesformer. De laddstol-
par som finns vid länets tre sjukhus har nyttjats dubbelt så 
mycket under 2017 jämfört med 2016 och bidragit till ladd-
ning motsvarande ca 6000 mil.
 Folktandvården vid Landstinget i Kalmar län är först ut i 
Sverige att initiera en förstudie om mikroplaster. Mikroplas-
terna uppstår då plastfyllningar putsas. Arbetet kommer att 
tas vidare på nationell nivå tillsammans med andra regioner 
och landsting.
 Sanering av landstingets före detta brandövningsplats 
vid Länssjukhuset påbörjades under våren i syfte att ta bort 
de föroreningar som påträffats i marken. Saneringen har ge-
nomförts genom jordtvätt och de förorenade massor som 
inte kunnat tvättas har förts till deponi. Projektet har slutförts 
och uppföljning och provtagning på grundvatten vid områ-
det kommer att följas upp de kommande åren.

Miljöredovisning
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   Mått                                       Beskrivning                              Utfall 2017          Målvärde

38 styck

63 080 DDD

91 kWh/kvm

104 kWh/kvm

17 %

2,19

50 %

70 %

3 %

4 976 120 km

(15 %)

Antalet CMR-kemikalier ska minska och vara 

max 37 styck under 2017.

Den totala förbrukningen av kinoloner (klass av 

antibiotika) inom landstinget ska minska till 63 

080 DDD under 2017.

Energiförbrukningen för el i våra egenägda 

fastigheter ska minska till 91 kWh/kvm under 

2017.

Energiförbrukningen för värme i egenägda 

fastigheter ska minska till 103 kWh/kvm under 

2017.

Mängden matsvinn skall minska till 17 % under 

2017

År 2017 ska koldioxidutsläppen på inköpta livs-

medel (kostverksamheten och folkhögskolor) 

vara lägre än 2,2 kg CO2e/kg livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel inom lands-

tinget (kostverksamhet och folkhögskolor) skall 

uppgå till 50 % under 2017.

År 2017 skall 70 % av bränslet till busstrafiken 

inom KLT vara förnyelsebart

Under 2017 skall antalet resenärer inom kollek-

tivtrafiken öka med 3 % jämfört med 2016.

Landstingets tjänsteresor med bil ska minska 

med 15 % (till totalt 4 976 120 km) till 2017.

54 styck

63 389 DDD

86 kWh/kvm

98,6 kWh/kvm

16,7 %

2,09

43,1 %

70 %

2,3 %

5 066 882 km

(13,4 %)

Antalet CMR-kemikalier (cancerogena, mutagena och 

reproduktionstoxiska) ska minska med 30 % jämfört med 

2012 (under 2012 var utfallet 275 st)

Användningen skall minska med 5 % jämfört med före-

gående år (under 2012 var utfallet 75 067 DDD).

Energiförbrukningen ska minska med 5 % för el för egen-

ägda lokaler fram till 2017 (under 2012 var utfallet 86,4 

kWh/kvm)

Fram till 2017 skall energiförbrukningen för värme 

minska till 101,6 kWh/kvm i våra egenägda fastigheter 

(under 2012 var utfallet 107 kWh/kvm).

Gäller kostverksamheten inom landstingsservice

Inkluderar kostverksamheten inom landstingsservice 

(dock inte caféer och patientmat Västervik). Inkluderar 

även folkhögskolor. (under 2016 var utfallet 2,2 kg CO2e/

kg livsmedel)

Målet beskriver värdet av ekologisk mat i förhållande till 

totala kostnaden för inköpt mat. Det långsiktiga målet är 

att till 2017 nå 50 % ekologiska livsmedel. (under 2012 var 

utfallet 20 %)

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs av rapsolja/

biodiesel och biogas. (under 2012 var utfallet 59 %)

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken skall öka med 15 

% under planperioden.

Antal personalresor med bil i km inkluderar poolbilar, 

verksamhetsbilar, hyrbilar och körda km i privat bil. Till 

2017 skall vi minska körda km med 15 % och nå 4 976 120 

km. Basår 2012 5 854 259 km).

Förbättra resurshantering
Arbetet med att energieffektivisera byggnader och system 
har fortgått under året och årsmålen har uppfyllts. Mindre 
störningar och fel i värmeanläggningar än tidigare år samt 
bättre övervakning från driften bidrar till det goda resulta-
tet. Den årliga miljöombudsutbildningen för landstingets 
ca 300 miljöombud hade tema kring vattenbesparande åt-
gärder och vattenbrist i länet. En workshop genomfördes 
med diskussioner kring hur vattenförbrukningen kan minska 
i vår verksamhet och arbetet med vattenbesparing kommer 
fortsätta under 2018. Även workshop kring Agenda 2030 
har genomförts internt i syfte att öka kunskapen kring FN:s 
hållbarhetsmål och hur vi i landstinget kan bidra. Under hös-
ten genomfördes en konferens och dialog med länets barn 
och unga kring deras tankar om Agenda 2030 och en hållbar 
samhällsutveckling. Detta gjordes tillsammans med Region-

förbundet, Länsstyrelsen, Energikontor Sydost m.fl. Källsor-
teringen vid Västerviks sjukhus har utökats under hösten, 
då miljöstationen har byggts ut och möjliggör sortering av 
mjukplast och plastförpackningar. Utsortering av matavfall 
ute vid hälsocentraler och tandvårdskliniker har även ökat 
under året. Arbetet med att minska matavfallet fortgår. Un-
der 2017 har mängden matavfall minskat ytterligare och gått 
från 20 till 17 procent i landstingets kostverksamhet. Kon-
ceptet Glada kvarten har permanentats och innebär att det 
vid sjukhusets restauranger går att köpa överbliven mat från 
dagens lunch till ett reducerat pris, under en kvart på efter-
middagen.
 Miljödiplomering har genomförts på flera enheter och kli-
niker. Externa revisioner eller certifiering enligt ISO 14 001 har 
genomförts av oberoende certifieringsbolag inom bl.a. Folk-
tandvården, Oskarshamns sjukhus och Landstingsservice n
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   Mått                                       Beskrivning                              Utfall 2017          Målvärde

3 590 kg

20 %

27 %

169 983

Användningen av lustgas inom landstinget skall 

vara mindre än 3590 kg 2017.

Vi ska minska våra direkta koldioxidutsläpp 

med totalt 20 % till 2017 (utifrån basår 2012)

Vi ska öka andelen avfall som går till materialå-

tervinning (exklusive matavfall) till minst 27 % 

under 2017

Vattenförbrukningen i egenägda lokaler ska 

minska

5 027 kg

13 %

(2016 års utfall)

26 %

172 041

Rapport från leverantör över inköpt lustgas i kg. (under 

2012 var utfallet 4042 kg)

Till landstingets direkta koldioxidutsläpp räknas trans-

porter, energiförbrukning, avfall, köldmedieläckage och 

lustgas. 

Underlag i enlighet med insamling av ÖJ Miljö (SKL). 

Statistik fastighetssystem egenägda lokaler
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Under 2017 har landstinget genomfört 147 upphandlingar 
till ett värde av 1 401 Mkr, varav 95 är över upphandlings-
gränsen på 535 tkr och 76 upphandlingar under gränsvär-
det. Sveriges kommuner och landstings (SKL) upphand-
lingsenhet Kommentus samordnar upphandlingar åt i 
huvudsak kommuner och landsting/regioner. Landstinget i 
Kalmar län är anslutna med 37 ramavtal inom olika områden 

såsom fordon/drivmedel, IT, läkemedel, resebyråtjänster, 
möbler m.m. Utvecklingen går nu mot ett utökat samar-
bete inom Region Sydost vilket innebär samordnade upp-
handlingar med regionerna Jönköping och Östergötland. 
Leverantörstroheten, definierat som produkter köpta från 
leverantörer med avtal, uppgår till 94 procent vilket är i nivå 
med föregående år.  n

Landstingets upphandlingar

Forskning är en viktig del för att kunna erbjuda länets invå-
nare bästa möjliga kvalitet och säkerhet. Landstinget antog 
en Forskningsstrategi under 2016 som under året har följts 
upp med en handlingsplan. Strategin och handlingsplanen 
omfattar sju huvudområden:

 � Skapa en kunskapsorganisation med forskning, förbätt-
ringsarbete och utbildning.

 � Forskningskulturen och det vetenskapliga perspektivet 
ska genomsyra verksamheten.

 � Resultat av forskning ska integreras i vården.
 � Utveckling av starka forskningsområden och strategiska 

satsningar på svagare utvecklade forskningsområden 
med potential.

 � Förankra landstingets forskning i den kliniska forskning-
en regionalt och nationellt.

 � Utveckla gemensamma kliniskt-vetenskapliga miljöer för 
Landstinget i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Linkö-
pings universitet med anpassningsbara tjänster, smidig 
administration och öppna kanaler till båda systemen.

 � Förstärka den kliniska forskningens personella infrastruktur.

Under året har ett anknytningsavtal, för landstinget och Re-
gion Jönköping, till regionalt avtal om läkarutbildning och 
forskning för Östergötland (RALF 2015) beslutats. 

Anknytningsavtalet ansluter genom RALF-avtalet till det 
nationella avtalet mellan svenska staten och vissa landsting 
om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning 
och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF). Syftet med 
avtalet är att långsiktigt skapa en gemensam struktur för 
ALF-medlens användning som främjar hög effektivitet och 
kvalitet avseende läkarutbildning, klinisk forskning och om-
sättning av ny kunskap och innovationer i praktisk sjukvård. 
Genom anknytningsavtalet följer ett nära regionalt samar-
bete inom gemensamma verksamhetsområden avseende 
forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjuk-
vården. Ett forskningslaboratorium på Diagnostiskt centr-
um, med avsikt att erbjuda forskare inom landstinget en 
möjlighet till analyser, har under året tagits i full drift. Två 
mycket välbesökta temaseminarier om kvinnohälsa/sjukdo-
mar och om viktproblematik har arrangerats samtidigt som 
medel beviljats för 24 doktorander och 4 postdoktorander. 
En mängd artiklar har publicerats där några fått stor sprid-
ning även utanför den vetenskapliga världen med stor me-
dial uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt  n

Forskning och utveckling
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Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101, ägarandel 100 procent
Som kollektivtrafikmyndighet för länet har landstinget från 
och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, 
färdtjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamhe-
ten i bolaget omfattar sedan dess framförallt uthyrning av 
spårfordon till landstinget enligt upprättat hyresavtal. Bo-
laget äger sex tåg där huvudinriktningen är att dessa ska 
överlåtas till AB Transitio. Aktiekapitalet i bolaget uppgår 
till 7 Mkr.

Kalmar läns Beställningscentral AB, 556435-0238, 
ägarandel 100 procent
Landstingsfullmäktige beslöt 2011 att KLB skulle avvecklas 
som juridisk enhet för att övergå i förvaltningsform. Samt-
liga bilar har därefter avyttrats till kommunala verksamhe-
ter och Autoplan, dotterbolag till Swedbank. Från och med 
2015 har ingen verksamhet bedrivits, aktiekapitalet uppgår 
till 100 tkr.

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP), 556530-6460, ägarandel 14,3 procent
KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets kom-
muner och landstingets avsättningar för pensionsändamål. 
 Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsed-
da att täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjäns-
tepensioner. Aktierna i bolaget innehas av följande kom-
muner med 100 aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vim-
merby samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. Landstinget i 
Kalmar län och Mönsterås kommun innehar 200 aktier var. 
Portföljförvaltningen har under året fortsatt att bedrivas i 
egen regi. De redovisade kostnaderna för bolagets verk-
samhet motsvarar en förvaltningskostnad på 0,081 procent 
på portföljvärdet vid årets utgång.
 I bolagets placeringspolicy anges att verksamheten är 
inriktad på att skapa bästa möjliga avkastning på de avsätt-
ningar som gjorts. Verksamheten ska grundas på principer-
na långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och 
avkastning. Placeringar i aktier får inte överstiga 60 procent 
och ska inte understiga 25 procent av de totala tillgångarna. 
Placeringspolicyn prövas årligen och godkänns vid det 
konsortiemöte som äger rum inför årsstämman i bolaget.
 I samband med fastställande av årsredovisningen 2016 
fattades beslut att under 2017 avsätta ytterligare 50 Mkr. 
Det innebär att den totala avsättningen nu uppgår till 587 
Mkr med ett marknadsvärde per 31 december 2017 på 1 
789 Mkr.

Samtrafiken Sverige AB, 556467-7598, ägarandel 
1,8 procent
Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, 
biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgäng-
lighet medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.

Kust till Kust AB, 556481-7822, ägarandel 12,5 procent
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att vär-
na och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till 
Kustbanans trafiksystem.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent
Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma 
frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrå-
gor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, mark-
nad, försäljning, kvalitet och utveckling

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent 
Landstinget i Kalmar län äger tillsammans med andra 
svenska trafikhuvudmän AB Transitio som är ett samver-
kansorgan vars uppgift är att anskaffa spårfordon för främst 
regional järnvägstrafik åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är 
att genom den samordnade anskaffningen minimera kost-
naderna för fordonsförsörjningen. AB Transitio har även en 
mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon mellan 
användare för att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.

Inera AB, 556559-4230, ägarandel 0,1 procent  
Inera AB har funnits sedan 1999 och har på uppdrag av 
landsting och regioner utvecklat gemensamma lösningar, 
gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitali-
sering inom hälso- och sjukvården. Idag ansvarar Inera för 
ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och produkter, 
bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning 
på nätet) och journal via nätet. Verksamheten riktar sig till 
både invånare och medarbetare i vård och omsorg.
 Genom att bredda ägandet ska bolaget kunna främja 
och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom fler verk-
samhetsområden än hälso- och sjukvård, t.ex. skola, om-
sorg och samhällsbyggnad. SKL har därför i början av året 
köpt merparten av aktierna från landsting och regioner och 
är nu majoritetsägare i bolaget. Alla landsting och regioner 
äger efter försäljningen fem aktier vardera. Under året har 
alla kommuner fått erbjudande om att bli delägare, ge-
nom att köpa fem aktier vardera. Inera AB blir därmed en 
plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma 
digitala lösningar även för kommunerna. Genom förvärvet 

Företag, stiftelser och 
  kommunalförbund
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Landstingets upphandlingar

Forskning och utveckling
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kan utvecklings- och förvaltningskostnaderna sänkas och 
utvecklingstakten höjas genom ett mer samordnat arbete.

ALMI Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 
ägarandel 49 procent
Landstinget i Kalmar län äger Almi Kalmar tillsammans med 
majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB, det nationella 
moderbolaget. Landstinget utser ombud till bolagsstäm-
man medan Regionförbundet nominerar styrelseledamö-
ter. Bolagets verksamhetsidé är att genom riskfinansiering 
och affärsutveckling stärka företagande och konkurrens-
kraften i företag och därigenom medverka till ett växande 
och dynamiskt näringsliv. Tillsammans med Regionförbun-
det och länets kommuner bedriver ALMI olika projekt för 
bl.a. affärsutveckling, innovationer och generationsskiftes-
frågor.

Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samver-
kansorgan som är politiskt styrd och ägs av länets kommu-
ner samt landstinget. Arbetet innefattar uppdrag från olika 
statliga myndigheter med syfte att förstärka arbetet med 
regionens utveckling. Det övergripande målet är att vara 
en gemensam organisation med syfte att ta tillvara länets 
möjligheter och främja dess utveckling. Målgrupperna är 
offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och läns-
invånarna. Landstinget betalade 2017 sammanlagt 16,8 Mkr 
till Regionförbundet, varav medlemsavgift 9,2 Mkr och an-
slag 7,6 Mkr.

Länsmusiken - Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433
Stiftelsen bildades 1988 av Landstinget i Kalmar län. Under 
några år ansvarade Regionförbundet för verksamheten 
men sedan årsskiftet 2016 har landstinget ansvar för de 
ekonomiska anslagen. Verksamheten finansieras av statens 
kulturråd, landstinget, några av länets kommuner, samar-
betande företag och de intäkter som kommer av försäljning 
av konserter och andra tjänster. Stiftelsens huvudsakliga 
uppgifter är att producera konserter åt skolor, föreningar 
och företag i Kalmar län. Stiftelsen arbetar inom tre verk-
samhetsområden; barn- och ungdomsproduktion, sam-
verkan och produktioner med och till musiklivet i hela länet 
samt kammarorkestern Camerata Nordica där Kalmar läns 
Musikstiftelse är huvudman. Länsmusiken har som mål att 
vara tillgängliga i hela länet och att ge alla lika möjlighet att 
delta i ett mångsidigt och rikt musikliv av god kvalitet.
Landstingsfullmäktige har under 2017 tagit beslut om en 
ansvarsförbindelse där Landstinget i Kalmar län förbinder 
sig att säkra att Kalmar läns Musikstiftelses tillgångar inte 
understiger summan av stiftelsens skulder beräknade en-
ligt 7 kap. 1§ stiftelselagen. Med stöd av ansvarsförbindel-
sen utbetalades, i början av april, 2,2 Mkr till stiftelsen.

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087
Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och 
kulturarv. Museet drivs i stiftelseform med Landstinget i 
Kalmar län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygds-
förbund som huvudmän. Stiftelsens ändamål är att bedriva 
och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, för-
valta länsmuseets föremålssamlingar och arkivalier och 
hålla dem tillgängliga för allmänheten.

Samordningsförbundet i Kalmar län 
Samordningsförbundet bildades 2005. Förbundet, som är 
ett kommunalförbund, är bildat med stöd av Lag om finan-
siell samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kal-
mar län och länets kommuner. Medlemmarna finansierar 
gemensamt den verksamhet som Samordningsförbundet 
bedriver i länet. Det övergripande målet är att samhällets 
resurser ska användas optimalt till nytta både för den en-
skilde medborgaren och för samhället. Den enskilde ska 
uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete men 
också få en förbättrad livskvalitet.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
År 2015 tog samtliga landsting/regioner beslut om för-
bundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulans-
flyg (KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets ändamål 
är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulans-
flyg. Förbundet ska bland annat upphandla, äga och fi-
nansiera egna ambulansflyg, samordna beställningar och 
genomförande av flygambulanstjänst samt tillhandahålla 
sjukvårdspersonal.
Investeringarna i flygplanen kommer att finansieras genom 
lån från medlemmarna efter andelstal. Landstingsfullmäk-
tige har därför i mars 2017 tagit beslut om att låna ut högst 
14,4 Mkr till KSA. Slutgiltigt belopp fastställs när investe-
ringen är fullgjord och lånet finansieras genom ianspråkta-
gande av landstingets likviditet  n
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Revisionsberättelse
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verk-
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige-
beredningar och genom utsedda lekmannareviso-rer/revi-
sorer den verksamhet som bedrivits i landstingets företag. 
Vi har även, tillsammans med revisorerna i Region Öster-
götland och Region Jönköpings län, granskat verksamheten 
i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen under 
år 2017.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verk-
samheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kon-
troll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de la-
gar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god re-
visionssed i kommunal verksamhet och landstingets revi-
sionsreglemente. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och be-
redningar i Landstinget i Kalmar Län i allt väsentligt har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningar-
nas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi vill dock framhålla 
att landstingets budget, för att fungera som styrinstrument, 
måste uppfattas som realistisk i verksamheten.

Vi bedömer att av de två finansiella mål som fullmäktige 
uppställt uppnås. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer 
vi att knappt två tredjedelar är uppnådda eller nästan upp-
nådda medan det för återstoden krävs fortsatta ansträng-
ningar innan de kan anses uppfyllda.   

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda leda-
möterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner landstingets 
årsredovisning för 2017. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Kalmar 2018-04-13

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

 � Landstingsrevisorernas redogörelse och sammanfattning av de sak-

kunnigas rapporter.

 � Granskning av landstingets årsbokslut för 2017.

 � Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Kalmar läns Beställ-

ningscentral AB,   Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapital-

förvaltning AB, AB Transitio och ALMI Företagspartner Kalmar län AB.

 � Revisionsberättelser från Kalmar läns Beställningscentral AB, Kalmar 

läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio 

och ALMI Före-tagspartner Kalmar län AB.

 � Revisionsberättelser från Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Nyström 

och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse.

 � Revisionsberättelse från Samordningsförbundet i Kalmar län.

 � Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Anders Björkman                                     Tommy Englund                                            Bo Jonsson                                           Ann-Margret Lindholm  

Bo Lindwall                                Klaus Leidecker                                           Tommy Ejnarsson    
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Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande 
organ. I fullmäktige sitter 67 politiskt valda ledamöter som 
har det övergripande ansvaret för inriktning av verksamhe-
ten och hur landstingets resurser ska fördelas.
 Landstingsfullmäktige sammanträder vanligtvis fyra 
gånger per år. Landstingsfullmäktiges möten är öppna för 
allmänheten och vem som vill har rätt att komma och lyssna. 
Mötena hålls på olika orter runt om i länet. I november be-
slutar fullmäktige om budgeten och den treåriga plan som 
landstingets förvaltningar ska arbeta utifrån.

Landstingsstyrelsen
Styrande organ för det löpande arbetet är landstingssty-
relsen. I styrelsen sitter 15 politiker som sammanträder ett 
tiotal gånger per år. Landstingsstyrelsen ska också verkstäl-
la fullmäktiges beslut och i övrigt ansvara för de uppdrag 
fullmäktige lämnat över till styrelsen. Styrelsens möten är 
öppna för allmänheten. Till styrelsen är kopplat ett arbets-
utskott med åtta styrelseledamöter (landstingsråd) som 
förbereder ärenden till styrelsen. 

Delegationer och utskott
Delegationer och utskott tar initiativ till och väcker ärenden i 
landstingsfullmäktige, men fullmäktige kan också hänskjuta 
ärenden till dessa. 
 

De tre sjukvårdsdelegationerna verkar inom områdena sjuk-
husvård/regionsjukvård, primärvård/folktandvård samt psy-
katrivård.
 Det finns två politiska utskott: Medborgarutskottet och 
Folkhälsoutskottet. Medborgarutskottets huvuduppgift är 
att utveckla och stödja dialog med länets invånare. Folkhäl-
soutskottets uppgift är att följa upp landstingets verksamhet 
i syfte att utveckla hälso- och sjukvården.

Patientnämnden
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med 
uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter och fungerar 
som en förmedlande länk mellan patient och vårdpersonal.

Kulturnämnden
Kulturnämnden har ansvar för regional kulturverksamhet 
samt fördelning av regionala kulturanslag och fördelning av 
anslag till regionala organisationer för studieförbund, ung-
domsorganisationer och idrott.

Revision
Direkt under fullmäktige finns sju förtroendevalda reviso-
rer som årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt 
uppdrag självständigt.

Utskott under Landstingsstyrelsen
Under Landstingsstyrelsen finns två utskott: Forsknings- och 
utvecklingsdelegationen (FoU) och Personaldelegationen.

Folkhögskolestyrelsen
Folkhögskolestyrelsen ansvarar för att vårda och utveckla 
landstingets fyra folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmer-
by och Öland.

Trafikstyrelsen
Trafikstyrelsen svarar för beredning och samordning av 
frågor som rör kollektivtrafiken i Kalmar län. Av Trafiksty-
relsens tolv ledamöter är sex utsedda efter nominering av 
länets kommuner. Trafikstyrelsen är underställd landstings-
styrelsen.

Brukarråd
Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet är partssam-
mansatta organ för samverkan med landstinget inom sina 
respektive områden.

Politisk organisation
LANDSTINGET ÄR EN DEMOKRATISK ORGANISATION SOM ST YRS AV FOLKVALDA 

POLITIKER. DE VÄLJS I ALLMÄNA VAL VART FJÄRDE ÅR.

Politisk organisation | 2017
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REGIONSJUKVÅRDSNÄMNDEN

9 ledamöter varav 3 från landstinget.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

67 ledamöter.

REVISION 

7 revisorer.

PATIENTNÄMNDEN

7 ledamöter.

MEDBORGARUTSKOTTET

11 ledamöter.

FOLKHÄLSOUTSKOTTET

11 ledamöter.

DELEGATIONEN FÖR SJUKHUS-

VÅRD/REGIONSJUKVÅRD

11 ledamöter.

DELEGATIONEN FÖR 

PRIMÄRVÅRD/FOLKTANDVÅRD

11 ledamöter.

LANDSTINGSSTYRELSEN

15 ledamöter.

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

10 ledamöter.

TRAFIKSTYRELSEN

12 ledamöter.

PENSIONÄRSRÅD

5 ledamöter från landstinget.

FOU-DELEGATIONEN

5 ledamöter.

PERSONALDELEGATIONEN

7 ledamöter.

LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETS-

UTSKOTT/BUDGETBEREDNING

8 ledamöter.

Politisk organisation | 2017

DELEGATIONENEN FÖR 

PSYKIATRIVÅRD

11 ledamöter.

FUNKTIONSHINDERRÅDET

4 ledamöter från landstinget.

KULTURNÄMNDEN

5 ledamöter.
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De åtta olika förvaltningarna

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den största förvalt-
ningen. Förvaltningen omfattar den specialiserade sjuk-
vården med länets tre sjukhus i Västervik, Oskarshamn och 
Kalmar som är länssjukhus. I förvaltningen igår också Diag-
nostiskt centrum med länets samlade laboratorieverksamhet. 

Primärvårdsförvaltningen organiserar vården inom områ-
det allmänmedicin på länets hälsocentraler samt den länsö-
vergripande sjukvårdsupplysning som nås på telefonnum-
mer 1177. Primärvårdsförvaltningen ansvarar även för länets 
barnhälsovård och asyl- och flyktinghälsovård.

Psykiatriförvaltningen erbjuder psykiatrisk hälso- och 
sjukvård. Inom psykiatriförvaltningen finns vuxenpsykiatri 
med geografisk indelning i norra, mellersta och södra länet 
samt länsövergripande barn- och ungdomspsykiatri.

Folktandvården delar in sin verksamhet i tre olika områ-
den: allmäntandvården, specialisttandvården och sjukhus-

tandvården. Folktandvården har både barn- och ungdoms-
tandvård samt vuxentandvård.

Landstingsservice omfattar landstingets stödverksamhe-
ter. Här finns bland annat landstingets fastigheter, trans-
porter, inköpsfrågor, adminstrativ service, tvätteri, kost och 
lokalvård samlat.

Kalmar Länstrafik (KLT) ansvarar för kollektivtrafiken som 
består av linjetrafik, skolresor, närtrafik och serviceresor i 
form av färdtjänst och sjukresor.

Bildnings- och kulturförvaltningen samlar fyra av länets 
folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Ölands 
folkhögskola. Samt regional kultur verksamhet och orga-
nisationsstöd.

IT-förvaltningen stödjer landstingets verksamheter med 
tillgänglig IT-teknik. Förvaltningen utvecklar, underhåller 
och driftar landstingets gemensamma applikationer, nät-
verk och system.

Administrativ 
organisation

LANDSTINGETS VERKSAMHETER ÄR ORGANISERADE I ÅTTA OLIK A FÖRVALTNINGAR. 

LANDSTINGSETS HÖGSTA TJÄNSTEMAN ÄR LANDSTINGSDIREKTÖREN. I LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB INGÅR 

ENHETERNA K ANSLI, EKONOMI, HR, UTVECKLINGS- OCH FOLKHÄLSOENHETEN, KOMMUNIK ATION, 

BESTÄLLARENHETEN, HÅLLBAR UTVECKLING OCH SÄKERHET SAMT PLANERINGSENHETEN

Landstingsdirektör

Landstingsdirektörens stab

Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen

Västerviks sjukhus Oskarshamns sjukhus Länssjukhuset i Kalmar Diagnostiskt centrum

Primärvårds-
förvaltningen

Psykiatri-
förvaltningen

Landstingsservice

IT-förvaltningen

Bildnings- och 
kulturförvaltningen

Folktandvården

Kalmar Länstrafik
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNG

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, såsom fastig-
heter och inventarier.

AVSKRIVNING

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för 
att kunna fördela anskaffningskostnaden över tillgångens 
livslängd.

AVSÄTTNING

De förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sanno-
lika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tid-
punkt då de ska infrias t.ex. avsättning för pensioner.

BALANSRÄKNING

Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut 
uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

BELÄGGNING

Förhållandet mellan antal vårddagar och antal disponibla 
vårdplatser uttryckt i procent.

EGET K APITAL

Skillnaden mellan tillgångar och avsättningar och skulder 
enligt balansräkningen.

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER/KOSTNADER

Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är 
av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regel-
bundet samt uppgår till väsentliga belopp.

INTERNRÄNTA

Kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på anlägg-
ningstillgångarnas bokförda värde.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordi-
nära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med 
andra perioder och mellan olika landsting.

K ASSAFLÖDESANALYS

Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, inves-
terings- och finansieringsverksamheten samt förändring av 
rörelsekapital. Summan av dessa komponenter utgör för-
ändringen av eget kapital.

K ASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kort-
fristiga skulder.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH SKULDER

Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år efter balansdagen.

LIKVIDITET

Betalningsberedskap på kort sikt.

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH SKULDER

Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än 
ett år efter balansdagen.

MEDELVÅRDTID

Antalet vårddagar dividerat med antalet inskrivna patienter 
under perioden.

MEDELSK ATTEKRAFT

Beräknat genomsnitt av skattekronor per invånare.

NETTOKOSTNADER

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och er-
sättningar. Finansieras med skattemedel.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kund-
fordringar och förrådsartiklar.

RESULTATRÄKNING

Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en 
viss period till exempel verksamhetsåret.

SK ATTEUNDERLAG

Totalt beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skatte-
kronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.

SK ATTEUTJÄMNINGSBIDRAG

Bidrag från staten för utjämning av skatteinkomster i olika 
delar av landet. Beräkningen baseras på medelskattekraften.

SOLIDITET

Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som eget 
kapital i förhållande till totala tillgångar.

VÅRDTID

Vårddagar med tillägg för patienter som är inneliggande 
del av dag, till exempel på intensivvårdsavdelning.

ÅRSARBETARE 

Arbetade timmar dividerat med 1700.

Ordlista
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Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår kompe-
tens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, tandvård, ut-
bildning, kultur och kollektivtrafik.
 Landstingets värdegrund bygger på principen om alla 
människors lika och unika värde, och FN:s konventioner om 
mänskliga rättigheter. Landstingets verksamhet drivs på 
uppdrag av länets invånare och verksamhetens inriktning 
bestäms utifrån demokratiska beslut. Ett systematiskt kvali-
tetsarbete bidrar till att skapa rätt kvalitet med god ekono-
misk hushållning.
 Verksamhetens värdegrund vilar på orden öppet, engage-
rat och kunnigt. Värdegrunden återfinns också i landstingets 
policy, som beskriver förhållningssättet för arbetet  n

Landstingets 
värdegrund

LANDSTINGET HAR VISIONEN ATT VARA HÄLSOLÄNET

 - FÖR ETT FRISK ARE, TRYGGARE OCH RIK ARE LIV. 
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