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1 Inledning 
Den 1 januari bildades Region Kalmar län som förutom 

hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och folkhög-

skolor även fick ansvar för regionala utvecklingsfrågor. 

Som en gemensam utvecklingsaktör har vi ännu större 

möjligheter att utveckla både Kalmar län och vår verk-

samhet. 

Hälsa och regional utveckling är starkt sammankopplade och 

beroende av varandra. Invånare som upplever trygghet och 

hälsa har bättre förutsättningar att skapa ett starkt och attrak-

tivt län. Och tvärtom, en bra livsmiljö ger goda förutsättningar 

för hälsa hos befolkningen. Bildandet av Region Kalmar län och 

den samverkan som finns mellan många olika aktörer i länet 

har gett oss ny kraft i arbetet med att fortsätta utveckla länet.

 Sett till 2019 års resultat kan vi konstatera att Region Kalmar 

län har fortsatt att leverera en verksamhet som väl svarar upp 

till invånarnas förväntningar. Resultaten står sig väl i jämförelse 

med andra regioner. Sjukhusen fortsatte att visa starka ställ-

ningar när tidningen Dagens Medicin i början av 2019 utsåg 

landets bästa sjukhus. Invånarna i Kalmar län hade högst för-

troende för vården i landet, verksamheten var mest kostnads-

effektiv och bäst när det gällde att undvika överbeläggningar 

och utlokaliseringar av patienter enligt rapporten En god vård. 

I den årliga öppna jämförelsen av hälso- och sjukvården såg vi 

starka resultat när det gällde bland annat befolkningens förtro-

ende för hälso- och sjukvård samt tillgänglighet och väntetider. 

I slutet av året vann Norrlidens hälsocentral Guldpillret för sitt 

förbättringsarbete med att minska förskrivning av sömnmedel. 

 Den 21 januari var det upprop för de första läkarstudenterna 

från läkarprogrammet vid Linköpings universitet med Kalmar 

som studieort. Under året har det också tagits viktiga steg 

när det gäller digital omställning och för att utveckla nära 

vårdformer.

 Även resandet med kollektivtrafik visade positiv utveck-

ling. Resandet med länstrafiken har ökat stadigt de senaste 

åren. Ett målmedvetet arbete där bland annat bemötande har 

varit centralt ger nu resultat. Nöjdheten det senaste året har 

ökat i alla åldersgrupper och mest nöjda med Kalmar länstrafik 

är åldersgruppen 65–85 år. Utöver detta är snart det långsiktiga 

arbetet med att ställa om den vägbundna kollektivtrafiken till 

fossilfri drift i mål. Från och med 2020 kommer Kalmar länstra-

fiks vägfordon helt drivas av fossilfria drivmedel. 

 Det ekonomiska resultatet för 2019 slutade på 170 Mkr vil-

ket innebär en avsevärd förbättring jämför med föregående 

år. Från 2019 trädde en ny kommunal redovisningslag i kraft 

som bland annat innebär att finansiella placeringar ska värde-

ras till marknadsvärde. Det placerade pensionskapitalet via 

KLP AB har därför under året genererat en högre avkastning 

än beräknat. Detta tillsammans med högre tilldelning av rik-

tade statsbidrag och effekter av kostnadsminskande åtgärder, 

har bidragit positivt till resultatet. Verksamhetens resultat före 

finansnetto visar dock minus, vilket understryker vikten av fort-

satt fokus på åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen.  

 Konjunkturen börjar nu, efter några år av stark tillväxt, plana 

ut vilket medför en betydligt lägre ökning av skatteunderlaget 

för kommande år. 

 Region Kalmar län står inför en omställning mot en nära 

vård där nya förutsättningar ställer krav på förändringar inom 

vården. Med det arbete som pågår inom digitaliseringen av 

vården och nybyggnationer av moderna lokaler för vårdverk-

samheten lägger vi grunden för en effektiv och nära vård i 

framtiden. 

 Det finns demografiska utmaningar som skapar allt stör-

re behov av vård och omsorg. Tillsammans med en vikande 

konjunktur riskerar detta att leda till obalans mellan kostnader 

och intäkter. Arbetet med påbörjade kostnadseffektiviseringar 

måste därför fortsätta, parallellt med ständiga verksamhetsför-

bättringar i syfte att dämpa nettokostnadsutvecklingen. 

 Vår gemensamma strategi Varje dag lite bättre – kraften hos 

många fortsätter att vara viktig och är det som vägleder oss 

inför framtida utmaningar. Vår verksamhet ska fortsatt förbättras 

och utvecklas och det är i mötena som sker i verksamheten som 

de bästa lösningarna finns. Nya förväntningar och behov från 

invånare, patienter och medarbetare kommer att driva utveck-

lingen. Samverkan och samarbete över organisationsgränser är 

en förutsättning för att vi fortsätter att vara en verksamhet som 

levererar hälsa och möjligheter till utveckling för våra invånare  n

Ingeborg Eriksson  |  Regiondirektör



Vision och strategi
Organisationen Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett 

friskare, tryggare och rikare liv”. I allt vi gör är vårt förhållningssätt 

öppet, engagerat och kunnigt.

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invåna-

re. Vi arbetar för att länet ska vara en plats där både människor, företag och 

organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett 

län där man vill bo, arbeta och utvecklas.

Region Kalmar län ska arbeta för att ständigt förbättra verksamhetens kva-

litet. Det gör vi genom strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många! 

Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser. Att involvera, 

stötta och motivera medarbetarna är en av våra chefers viktigaste uppgifter. 

Våra medarbetare förväntas i sin tur ta ansvar för att förbättra och utveckla 

verksamheten. Det är självklart för oss alla att vi har två uppdrag – att lösa 

dagens uppgifter och att ta sig an framtidens utmaningar.

Regionplan 2019-2021 är det övergripande styrdokument som omsätter Re-

gion Kalmar läns vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra målom-

råden: Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi  n
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Förvaltningsberättelse
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Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners

Under 2019 fortsatte arbetet med att länets invånare ska upp-

leva ett bra bemötande, god tillgänglighet och för att alla ska 

ges möjlighet till delaktighet och medverkan efter var och ens 

behov. Arbetet med värdegrund och bemötande har vidareut-

vecklats. Människor, organisationer och näringsliv ges möjlig-

het till delaktighet och medverkan i både utvecklingen av länet 

och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.

 Senaste resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern är 

liksom tidigare år mycket goda. När det gäller tillgången till 

vård är invånarna i Kalmar län bland de mest nöjda i landet.  

Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet som helhet är be-

tydligt högre än riket. När det gäller förtroende för sjukhusen 

har Kalmar län förbättrat sig i jämförelse med förra året. Förtro-

endet för hälsocentralerna inom primärvården är också betyd-

ligt högre än i riket som helhet. Här hamnar Region Kalmar län 

på en tredje plats.

 Invånarnas förtroende för de olika delarna inom 1177.se 

har försämrats i jämförelse med föregående år. Allmänhetens 

förtroende för 1177 Vårdguiden på telefon är stabilt även om 

Kalmar län ligger under snittet av landets regioner. 

 Nöjdheten med Kalmar länstrafiks verksamhet har ökat 

det senaste året i alla åldersgrupper. Mest nöjda är invånare i  

åldersgruppen 65-85 år. Enklare och mer frekventa resor i kom-

bination med nya tekniska funktioner ombord och i trafikmiljön 

har bidragit till att invånarna är nöjdare.

 Under 2019 har fokus varit på bland annat kunskapsinhämt-

ning, kontaktskapande och diskussioner om möjligheterna 

att stötta och stärka regional utveckling och tillväxt utifrån ett 

EU-perspektiv. Prioriterade områden har varit kommande pro-

gramperiod 2021-2027, det nya europeiska ledarskapet samt 

utveckling av sektorsprogrammen.

Verksamhet - Stärkt innovationsförmåga och ökad 

förnyelse i länet

Region Kalmar län är en samlande kraft för länets utveckling. 

Hållbarhet och innovationsförmåga bidrar till tillväxt i länet. Re-

gionen har arbetat för att höja länets utbildningsnivå, erbjuda 

en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet.

Arbetet utifrån handlingsplanen för den digitala agendan har 

pågått under året och har bland annat inneburit insatser för 

digital kompetens i offentlig sektor och ökad jämställdhet på 

IT-utbildningar.

 Samverkansprojekt eHealth Arena är igång och ska leda till 

fler e-hälsotjänster, att fler människor kan dra nytta av tjänster-

na i sina kontakter med vården och att användandet av e-häl-

sotjänster ska öka.

 Dialog med länets utbildningar och Myndigheten för 

yrkeshögskolan har ägt rum och länet fick en god tilldel-

ning av yrkeshögskoleutbildningar inför kommande år.  

 Folkhögskolornas yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbild-

ningar leder i mycket hög grad till arbete. Andelen studerande 

som uppnår allmän behörighet på folkhögskolornas allmänna 

kurser ökade något i jämförelse med föregående år.

Arbetet för att bidra till en levande kultur i hela länet har fortsatt 

genom att samordna, utveckla och verka för att den regionala 

kulturen når alla.

Verksamhet - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet 

och säkerhet

Region Kalmar län erbjuder en säker och tillgänglig hälso- och 

sjukvård av hög kvalitet med inriktning på hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska 

vara personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus.

 Arbete med tillgänglighet och patientsäkerhet har varit högt 

prioriterat. Både invånarnas användande av e-tjänster och be-

söken på 1177.se fortsätter att öka under 2019. Region Kalmar 

läns resultat i tillgänglighetsmätningar står sig väl och har för-

bättrats betydligt sedan föregående år, även om de högt ställ-

da målen inte uppnås.

 Vid nationell jämförelse av trycksår är trycksårsförekomst 

även under 2019 lägst i landet.

 Ett arbete pågår kring hur hälso- och sjukvården ska förflytta 

sig från fokus på specialiserad sjukhusvård till att vården ska 

utföras så nära patienten som möjligt. Det handlar bland annat 

om hur hälso- och sjukvården ska utvecklas, hur digitala vård-

former, förändrade arbetssätt och tjänster kan utvecklas och 

hur samverkan mellan vårdgivare kan förbättras.

Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser

Region Kalmar län är en attraktiv arbetsplats som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön bidrar 

till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade 

medarbetare. Ur ett nationellt perspektiv är medarbetarenga-

gemanget högt och ett fortsatt fokus ligger på friska arbets-

platser med målsättning om en minskad sjukfrånvaro. Sjukfrån-

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att 

de finansiella målen ska vara uppfyllda och att organisationen ska uppnå goda verksamhetsresultat. Verksamhetsmåtten 

som mäter av måluppfyllnaden är högt ställda och fullständig måluppfyllelse är därför ofta svår att uppnå. Målsättning-

en är att dessa ständigt ska förbättras vilket leder till att regionfullmäktiges mål uppnås.
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Sammanfattning av årets måluppfyllnad

varon har generellt minskat i jämförelse med föregående år. 

Utmaningen är, liksom för andra regioner, att attrahera, rekry-

tera och behålla kompetens. Flera satsningar har gjorts för att 

få en mer hållbar kompetensförsörjning. Arbetet för ett ut-

vecklande och tydligt chefskap, som skapar förutsättningar för 

goda verksamhetsresultat pågår.

 Region Kalmar län arbetar både på kort och lång sikt med 

att minska beroendet av bemanningsbolag. Detta arbete till-

sammans med en nationell strategi för att minska kostnaderna 

och med syfte att skapa ett oberoende av inhyrd personal har 

fortsatt under året. Under året har kostnaderna för inhyrda lä-

kare minskat. För sjuksköterskor har kostnaderna ökat jämfört 

med föregående år.

 Arbetet med att erbjuda rätt till heltid inom sex månader är 

infört i hela Region Kalmar län och andelen som har heltid på 

sin grundtjänst har ökat.

Ekonomi - God ekonomisk hushållning

Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. 

Den verksamhet som bedrivs ska vara ekonomiskt ansvarsfull, 

hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med lägsta 

möjliga resursinsats. God ekonomisk hushållning uppnås ge-

nom att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kost-

nadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund.

 En stark och uthållig ekonomi är en förutsättning för att även 

i framtiden kunna ge invånarna 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 överskott för att Region Kalmar 

län ska klara framtida investeringar och pensionsåtagande.

 Årets resultat blev positivt med 170 Mkr och innebär en av-

sevärd förbättring mot föregående år. Resultatet uppgår till 

2,2 procent av de samlade intäkterna från skatter, generella 

statsbidrag och utjämning och resultatmålet uppfylls därmed. 

En ny kommunal redovisningslag infördes från 1 januari 2019 

som bland annat innebär att placerade pensionsmedel ska 

marknadsvärderas. Börsens positiva utveckling under året har 

bidragit till betydligt högre avkastning än föregående år. De 

främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är därför den 

högre avkastningen på pensionskapitalet. Andra faktorer som 

påverkat resultatet positivt är högre tilldelning av riktade stats-

bidrag samt effekt av kostnadsminskande åtgärder.

Verksamhetens resultat är dock negativt, vilket understryker 

vikten av fortsatt fokus på åtgärder för att dämpa nettokost-

nadsutvecklingen.

 Självfinansieringsgraden uppgår till 73 procent. De två se-

naste årens höga investeringsnivå medför att finansierings-

målet inte uppfylls vare sig för 2019 eller ackumulerat för de 

senaste fem åren n
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Region Kalmar läns mål – Invånare och kund

Nöjda invånare och
samarbetspartners
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Nöjda invånare och samarbetspartners
 

Bra bemötande och delaktighet

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska kän-

na sig sedda, få ett bra bemötande och en god service. Ut-

gångspunkten är helhetsupplevelsen av ett möte med någon 

av verksamheterna.

 Det övergripande arbetet med värdegrund och bemötande 

har fortsatt att utvecklas genom utbildningar och i samband 

med chefsforum, utvecklingsdagar, introduktioner för nyan-

ställda samt vid medarbetardagar. En tydlig värdegrund, ”öp-

pet, engagerat och kunnigt”, skapar grund för utveckling, sam-

verkan och förståelse. Det handlar både om att bygga stolthet 

och skapa trivsel samt att skapa de rätta förutsättningarna för 

trygga medarbetare. 

 Invånarna i Kalmar län fortsätter att ha högt förtroende för 

hälso- och sjukvården. Det framgår av Hälso- och sjukvårds-

barometern 2019. 69 procent svarade i enkäten att de hade 

högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet som helhet. 

Att jämföra med siffran för riket som var 60 procent. 75 procent 

av de tillfrågade har ett högt förtroende för sjukhusen i länet, 

vilket är en ökning mot förra året. Förtroendet för hälsocen-

tralerna inom primärvården är också betydligt högre än i riket 

som helhet. Här hamnar Region Kalmar län på en tredje plats. 

När det gäller tillgången till vård är de boende i Kalmar län 

bland de mest nöjda i landet och 88 procent instämmer i påstå-

endet om de har den hälso- och sjukvård de behöver. När det 

gäller väntetider till hälsocentralerna och till sjukhusen rankas 

Kalmar län näst bäst i landet. De tillfrågade i Kalmar län är ock-

så bland dem i landet som i störst omfattning anser att vården 

ges på lika villkor.

 En försämring i Hälso- och sjukvårdsbarometern är förtroen-

det för råden på 1177.se. Också förtroendet för e-tjänsterna på 

1177.se har minskat. Allmänhetens förtroende för 1177 Vård-

guiden på telefon är stabilt även om Kalmar län ligger under 

snittet av landets regioner. 

 Under året har Region Kalmar läns digitala invånarpanel ge-

nomfört en dialog där invånare från länet har svarat på hur de 

använder och upplever kollektivtrafiken. Resultaten visar på att 

invånarna upplever det tryggt att resa med kollektivtrafiken i 

Kalmar län. Miljöaspekten ses som viktig i kollektivtrafiken men 

är inte den huvudsakliga anledningen till att man väljer att resa 

med Kalmar länstrafik. Spara tid är den viktigaste aspekten 

för att resenärerna ska åka ännu oftare. Dock är det bara två 

procent av de som reser med kollektivtrafiken som anser att 

de sparar tid med kollektivtrafiken. Resultaten från invånarpa-

nelen blir nu en del i beslutsunderlag inför politiska beslut 

och återkoppling till politiken sker genom beredningen för 

invånarfrågor.

 Tillsammans med Mörbylånga, Oskarshamn och Kalmar 

kommun har Region Kalmar län skapat ett gemensamt upp-

lägg för att öka den digitala kunskapen hos länets invånare 

över 65 år. Totalt deltog ca 1500 personer. Målet var att mins-

ka det digitala utanförskapet i Kalmar län genom att erbjuda 

kunskap och stöd för att våga och kunna ta del av digitala 

tjänster och möjligheter. Det handlar bland annat om att öka 

användningen av olika samhällstjänster, till exempel 1177 Vård-

guiden:s e-tjänster och Kalmar länstrafiks app. Satsningen är 

i linje med den regionala utvecklingsstrategin och målet att 

1177.se ska vara förstahandsvalet för den som söker kontakt 

med hälso- och sjukvården. Resultatet har presenterats för lä-

nets kommuner och beslut togs om att undersöka möjligheten 

till ett framtida upplägg av arbetssätt för att öka den digitala 

kunskapen hos länets invånare.

 Fler kliniker har anslutit sig till folktandvårdens gemensam-

ma kontaktcenter och folktandvården har fortsatt arbetet med 

att förbättra bemötandet, genom att bland annat utveckla kun-

dernas upplevelse i receptionen. 

Studerandes upplevelse och nöjdhet med sin utbildning på 

folkhögskola har ökat något sedan förra året. 

Hälsa och välbefinnande

Alla länets invånare ska ges möjligheter till god hälsa och livs-

kvalitet, oavsett kön, förutsättningar och bakgrund. En jäm-

ställd och jämlik hälsa är grunden för människans välbefinnan-

de och utveckling. Under året har mål och indikatorer arbetats 

in i det gemensamma styrdokumentet för Länsgemensam 

ledning för socialtjänst och angränsande område hälso- och 

sjukvård i Kalmar län. Genom att ha gemensamma mål inom 

alla verksamheter såsom skola, socialtjänst, vård- och omsorg, 

hälso- och sjukvård skapas samsyn kring hur alla kan arbeta för 

att skapa en god och jämlik hälsa för invånarna i Kalmar län.

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. Människor, organisationer och 

näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region 

Kalmar läns verksamhet
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Nöjda invånare och samarbetspartners
 

Medverkan i hälso- och sjukvården

Patientens upplevelse är central i arbetet för en mer person- 

och familjecentrerad vård. Patienter ska bli tagna på allvar, bli 

respekterade och ha möjlighet att påverka sin vård och be-

handling.

 I den senaste mätningen i Nationell patientenkät för primär-

vård placerar de offentliga och privata mottagningar i länet sig 

bland de bästa i landet. När det gäller tillgänglighet placerar 

patienterna dem allra högst. Totalt är det sju olika dimensioner 

som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, 

delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinui-

tet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglig-

het. Förutom första plats när det gäller tillgänglighet placerar 

sig primärvården i Region Kalmar län över rikets genomsnitt i 

samtliga dimensioner.

 Person- och familjecentrerat arbetssätt lyfts in i arbetet med 

patientkontrakt. Patienter och anhöriga har varit delaktiga i dis-

kussioner om att flytta vården närmare invånaren, att använda 

invånarens egna resurser samt om trygghet genom vårdked-

jan. Patientkontraktet ska bidra till att stärka patientens roll och 

ska skapa förutsättningar för en samordnad vård som ska stöd-

jas av digitala redskap. Samverkan med den kommunala hem-

sjukvården och sjukhusen är grunden för att tillsammans skapa 

förutsättningar för en fortsatt utveckling och samordning. Kon-

tinuitet och trygghet är viktiga delar i omställningen liksom att 

alla vårdaktörer runt patienten samverkar och tar gemensamt 

ansvar. Fast vårdkontakt har ökat sedan lagen om samverkan 

vid utskrivning etablerades. Fortsatt utvecklingsarbete pågår 

för att skapa trygghet för patienter med behov av samordnade 

insatser.

 Region Kalmar län administrerar i samarbete med Kom-

munförbundet i Kalmar län en intressebank för invånare med 

erfarenhet av hälso- och sjukvården och omsorgen i Kalmar 

län. Fler personer har under året anslutit sig till intresseban-

ken, som utgör en resurs och bidrar med sina erfarenheter i 

utvecklingsaktiviteter och ledningssammanhang. Under året 

har invånare i intressebanken medverkat inom till exempel 

nära vård, cancerrehabilitering, missbruk och beroende samt 

patientkontrakt. För första gången är patienter och närstående 

med i teamen i förbättringsprogrammet.

Inom systemet för kunskapsstyrning har en nationell arbets-

grupp för patientmedverkan tagit fram ett förslag till modell 

för patientmedverkan. Inom Länsgemensam ledning i sam-

verkan inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och 

sjukvård i Kalmar län finns nu brukare, patient och närstående 

i arbetsgrupperna för samtliga fokusområden äldre, barn- och 

unga, missbruk och beroende samt psykisk hälsa. Arbetet med 

att öka barn och ungas medverkan i regionernas verksamheter 

pågår i dialog i sydöstra sjukvårdsregionen.

Köfri vård

Region Kalmar län har målet att erbjuda Sveriges bästa till-

gänglighet till hälso- och sjukvård och invånarna ska uppleva 

att vården finns där när de behöver den. Flera steg har tagits 

mot en mer personcentrerad digital vård för länets invånare

För att öka tillgängligheten för invånarna har TeleQ dygnet runt 

införts på samtliga hälsocentraler, vilket betyder att invånarna 

når självservicetjänsterna i telefon även när hälsocentralen har 

stängt. Självservicetjänsterna innebär bland annat möjlighet för 

invånarna att avboka tid och förnya recept.

 Både invånarnas användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster 

och antalet besök på 1177.se fortsätter att öka. 148 000 länsin-

vånare är hittills anslutna till e-tjänsterna vilket är ett stadigt ök-

ande antal. Under 2019 gjordes 1 250 000 inloggningar, vilket 

är en ökning med 43 procent i jämförelse med föregående år.

 För att främja ökad tillgänglighet inom vårdenheterna för 

hälsoval har utökade öppettider stimulerats via hälsovalsupp-

draget. Totalt har 13 enheter väl spritt över länet anammat detta. 

 Den genomsnittliga väntetiden för besvarade samtal till 1177 

på telefon har under en längre period varit hög, framförallt på 

helger. Flera insatser är gjorda, dels ökad bemanning och dels 

samverkan med andra regioner. Under hösten utökades sam-

verkan med fyra andra regioner till att stärka tillgängligheten 

dygnet runt. Det har medfört att samtalstoppar på kvällar och 

helger har kortats ner. Andra insatser för att öka tillgänglighe-

ten har varit förstärkt grundbemanning, översyn av scheman 

samt att öka kännedomen om 1177.se och 1177.se e-tjänster.  

 Samverkan kring utveckling av tekniska lösningar, både med 

andra regioner och internt inom organisationen, pågår.

I samband med vårpropositionen aviserades en riktad natio-
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nell satsning på en uppdaterad kömiljard med syfte att korta 

köerna och minska väntetiderna i hälso- och sjukvården. Verk-

samheterna har haft fokus på att förbättra tillgängligheten och 

Region Kalmar län presterar bland de främsta i landet i den till-

gänglighet som mäts i den nya kömiljarden. Samtliga månader 

klarade Region Kalmar län något av målen som satts upp för att 

få del av prestationsersättningen.

 Generellt har tillgängligheten förbättrats i jämförelse med 

föregående år och arbetet för en köfri vård har pågått konti-

nuerligt inom alla verksamheter. Region Kalmar län når inte 

målet om att 100 procent av de som söker primärvård ska få 

en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad häl-

so- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Arbetet pågår med 

analyser kring hur resultatet ska förbättras. 2019 nås inte målet 

att 90 procent ska erbjudas operation eller behandling inom 90 

dagar i den specialiserade hälso- och sjukvården när det gäller 

faktiska besök. Detsamma gäller förstabesök inom 90 dagar.

 Alla barn och ungdomar som söker till Barn och ungdoms-

hälsan erbjuds en tid inom 14 dagar. Följsamheten till målet 

för tillgänglighet med ett förstabesök inom 30 dagar till barn- 

och ungdomspsykiatrin samt tid till fördjupad utredning och 

behandling har försämrats i jämförelse med förra året. Detta 

har man gemensamt med många av övriga regioner i landet. 

En handlingsplan är framtagen med åtgärder för att förbättra 

tillgängligheten.

Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ och 

kunden ska känna trygghet under hela resan.

 Nöjdheten har ökat i alla åldersgrupper. Mest nöjda med 

Kalmar länstrafik är åldersgruppen 65-85 år. Det är också den 

grupp som har möjlighet att köpa seniorkort. Enklare och mer 

frekventa resor i kombination med nya tekniska funktioner om-

bord och i trafikmiljön har bidragit till ett större intresse hos 

kunderna. Andelen kunder som upplever ett trevligt bemötan-

de från förare och ombordpersonal ligger i topp i landet.

 Arbete med att säkerställa och förbättra resenärsinformatio-

nen såväl ombord som vid hållplats pågår kontinuerligt. Yttre 

och inre skyltning i fordonen fungerar bra med både uppvisan-

de av nästa och nästföljande hållplatser samt trafikinformation.  

 I Kalmar stadstrafik samt på andra strategiska platser fort-

sätter utbyggnaden av realtidsmonitorer i busskurerna. Rese-

planeraren för Kalmar länstrafiks webbplats lanserades under 

våren 2019 och en ny mobilapp utvecklas med lansering under 

2020. En ny inventering av länets hållplatser har genomförts 

under 2019 och sammantaget leder detta till ett mera syste-

matiskt arbete med att utveckla hållplatser och bytespunkter 

framöver. 

Stärkt samverkan

Samverkan, samhandling och samsyn är av stor vikt för att ska-

pa tillväxt och hållbar utveckling i länet. Affärsrådgivning har 

getts till företag, organisationer samt föreningar och ett 40-tal 

företag har fått del av affärsutvecklings- eller produktutveck-

lingsinsatser. 

 Kampradstiftelsen har beviljat ekonomiska medel till ett 

samarbetsprojekt där Region Kalmar län ingår tillsammans 

med kommuner, patienter, anhöriga och forskare för arbete 

inom nära vård.

 Projektet Shanghai-kontoret stödjer företag som vill ha kon-

takter med Kina både genom företagsbesök och deltagande i 

mässor. Besök har genomförts vid Beijing Wood Construction 

Fair där Svenskt Trä och svenska träföretag ställer ut. 65 företag 

inom olika näringar såsom besöksnäringen, träindustri samt 

företag från blandade industrier har fått stöd via Smålands 

Shanghai-kontor för att utveckla sina verksamheter. 

Under 2019 har fokus varit på bland annat kunskapsinhämt-

ning, kontaktskapande och diskussioner om möjligheterna 

att stötta och stärka regional utveckling och tillväxt utifrån ett 

EU-perspektiv. Prioriterade områden har bland annat varit 

kommande programperiod 2021-2027, det nya europeiska le-

darskapet samt utveckling av sektorsprogrammen, där forsk-

ning och innovation är en central beståndsdel. Där ingår också 

Smart specialisering som är en metod för att kraftsamla för  

innovation och tillväxt.

 Vid årets slut var uppväxling av de regionala medel som av-

satts till projektverksamhet högre än förväntat. Beviljade medel 

på cirka 36 Mkr har totalt genererat drygt 126 Mkr till länets 

aktörer från olika finansieringskällor n



15R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9

Självskattad hälsa hos invånarna

Invånarnas uppfattning om att de har 

tillgång till hälso- och sjukvård

Invånarnas förtroende för hälso- och 

sjukvården i sin helhet

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 förtroende för 1177s 

e-tjänster

Invånarnas uppfattning om att vården 

ges på lika villkor

Invånarnas nöjdhet med Kalmar 

länstrafik

Patienternas helhetsintryck av vården - 

somatisk öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 92 %. 

M 92 %, K 91 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 91 %. 

M 92 %, K 91 %

Patienternas helhetsintryck av vården - 

psykiatrisköppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för 

öppenvården är 84 %. 

M 83 %, K 85 %

Utfallet 2018 för 

slutenvården är 75 %. 

M 78 %, K 71 %

Patienternas helhetsintryck av vården- 

primärvård

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Hälsa på lika villkor

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

KLT (Kolbar)

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

74 %

(K 70 % M 77 %)

87 %

(K 88 % M 87 %)

72 % 

(K 73 % M 72 %)

60 % 

(K 62 % M 59 %)

68 %

(K 73 % M 64 %)

Nytt mått

58 %

(K 54 % M 61 %)

52 %

(K 55 % M 49 %)

91 %

79 %

84 %

(K 83 % M 84 %)

73 %

(K 71 % M 76 %)

89 %

(K 90 % M 89 %)

72 %

(K 71  % M 74 %)

62 %

(K 62 % M 63 %)

65 %

(K 66 % M 63 %)

Nytt mått

64 %

(K 58 % M 69 %)

46 %

(K 50 % M 44 %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

82 %

(K 81 % M 84  %)

> 80 %

> 95 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 60 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

Ingen mätning 2019

88 %

(K 89 % M 86 %)

69 %

(K 67  % M 69 %)

61  %

(K 61 % M 61 %)

62 %

(K 65 % M 59 %)

61 %

(K 64  % M 57 %)

59 %

(K 60 % M 58 %)

54 %

(K 56 %M 51 %)

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

85 %

(K 83 % M 86 %)

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners
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Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – somatisk 

öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 89 %. 

Män 89 %, kvinnor 89 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 84 %. 

Män 85 %, kvinnor 84 %.

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – psykiatrisk 

öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för 

öppenvården är 84 %.

M 84 %, K 84  %

Utfallet 2018 för 

slutenvården är 71 %.

M 71 %, K 70  %

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – primärvård

Patienternas upplevelse av tillgäng-

lighet i vården – somatisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %. 

M 91 %, K 90 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 89 %. 

M 90 %, K 88 %

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het i vården – psykiatrisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2018 för 

öppenvården är 82 %. 

M 82 %, K 82  %

Utfallet 2018 för 

slutenvården är 79 %. 

M 80 %, K 76 %

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het i vården- primärvård

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården- somatisk öppen- 

och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %. 

M 90 %, K 90 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 85 %. 

M 86 %, K 84 %

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

87 %

77 %

81 %

(K 81 % M 81 %)

90 %

80 %

86 %

(K 86 % M 85 %)

87 %

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

79 %

(K 78 % M 80 %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

84 %

(K 84 % M 85 %)

Ingen mätning 2017

 > 95 %

> 95 %

> 95 %

      > 95 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

81 %

(K 80 % M 82 %)

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

86 %

(K 86 % M 87 %)

Ingen mätning 2019

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners
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Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården- psykiatrisk öppen- 

och slutenvård

Utfallet 2018 för 

öppenvården är 86 %. 

M 86 %, K 87 %

Utfallet 2018 för 

slutenvården är 79 %. 

M 82 %, K 76 %

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården – primärvård

Andel resenärer som är nöjda med 

senaste resan med Kalmar länstrafik

Studerandes upplevelse och nöjdhet 

med utbildningen på folkhögskola

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

KLT (Kolbar)

Enkät folkhögskolorna

83 %

87 %

(K 86 % M 87 %)

84 %

(K 86 % M 81 %)

91 %

Ingen mätning 2017

85 %

(K 83 % M 85 %)

75 %

(K 75 % M 75 %)

92 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

Ingen mätning 2019

88 %

(K 87 % M 89 %)

83 %

(K 83 % M 83 %)

93 %

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners





Region Kalmar läns mål – Verksamhet 

Stärkt innovationsförmåga  
och ökad förnyelse i länet
Sveriges bästa kvalitet, 
tillgänglighet och service
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Stärkt innovationsförmåga och ökad 
förnyelse i länet 

God tillgänglighet och stärkt konkurrenskraft

Region Kalmar län ska arbeta för utvecklingskraft i alla delar 

av länet och att konkurrenskraften stärks lokalt och regionalt. 

För ökad konkurrenskraft krävs förutsättningar för innovation, 

förnyelse och långsiktigt hållbar tillväxt. Arbetet utifrån hand-

lingsplanen för den digitala agendan som antogs 2019, har 

pågått under året. Arbetet har bland annat inneburit insatser 

för digital kompetens i offentlig sektor och ökad jämställdhet 

på IT-utbildningar.

 Kalmar län har en stark profilering mot e-hälsa och ett E-häl-

sokluster håller på att byggas upp som inkluderar inkubator-

verksamhet, testbäddar samt kunskapsmiljöer på Linnéuniver-

sitetet. Projektet e Health Arena har påbörjats under året, och 

är ett samverkansprojekt mellan Region Kalmar län, Linnéuni-

versitetet och Kalmar Science Park. Målet är att projektet ska 

leda till fler e-hälsotjänster och att fler människor som kan dra 

nytta av tjänsterna i sina kontakter med vården och att använ-

dandet av e-hälsotjänster ska öka. 

 Under 2019 har ett samarbetsavtal angående bredbands-

utbyggnad tagits fram och beslutats inom Regionsamverkan 

Sydsverige med syfte att påskynda utbyggnaden av bredband 

i länet. Arbetet löper parallellt med arbetet inom Sydsvensk 

region och är delvis beroende av detta. Andelen hushåll i länet 

med tillgång till snabbt bredband har fortsatt att öka, från 61 

procent 2017 till 67 procent 2018. Det framgår av den årliga 

rapporten från Post- och telestyrelsen (PTS) som presentera-

des under 2019. Kartläggningen visar att ökningen för Kalmar 

län följer utvecklingstakten i Sverige. Dock ligger länet fortsatt 

efter i utbyggnad då 82 procent av hushållen i Sverige nu har 

tillgång till snabbt bredband. Bland Kalmar läns kommuner har 

Kalmar kommun kommit längst med 84 procent anslutna hus-

håll, medan Högsby kommun hade den snabbaste tillväxten.

 Ett nytt handlingsprogram för infrastruktur i Kalmar län är 

under framtagande. Beslut kommer att fattas i regionfullmäk-

tige 2020. Handlingsprogrammet kommer att fungera som 

underlag för prioriteringar i länet. Sedan januari finns Innova-

tionsrådet i Kalmar län som syftar till att få samsyn och en ge-

mensam hantering av innovativa idéer i länet. Innovationsrådet 

har under året träffat sex innovatörer som föredragit sina idéer 

för rådet. Arbetet med att genomföra Skogs- och trästrate-

gierna tillsammans med övriga regioner och länsstyrelserna i 

Smålandslänen pågår. Region Kalmar län har tillsammans med 

Region Kronoberg, Region Jönköping och EUs strukturfonder 

beviljat finansiering av tre projekt inom skogs- och tränäringen. 

Det är en satsning på sammanlagt 26 mkr som ska möjliggöra 

insatser inom kompetensutveckling och mångbruk med sko-

gen som bas.

 För glas pågår planering för en internationell konferens 2020 

i samarbete med Glass Art Society (GAS) och Region Krono-

berg. För besöksnäringen fortsätter affärsutvecklingsprojektet, 

med bland annat inriktning på stigcykling och gemensam in-

ternationell marknadsföring för aktörerna i länet.

Ansökan om en förstudie om Matens hus är godkänd och ar-

betet påbörjades under hösten 2019 och slutredovisas 2020.

Kompetensförsörjning

Ett förslag till handlingsprogram för kompetensförsörjning i 

länet har tagits fram under första halvåret 2019. Handlingspro-

grammet ska ligga till grund för det fortsatta, gemensamma 

arbetet i länet för att förbättra kompetensförsörjningen och 

kompetensmatchningen. Det är också en del i det nationella 

uppdrag Region Kalmar län har för att arbeta med kompetens-

försörjning. Handlingsprogrammet är ute på remiss hos länets 

kommuner, näringsliv och utbildningsaktörer. Beslut kommer 

att fattas 2020.

 Utvecklingen av den akademiska miljön och kliniska forsk-

ningen är en viktig strategisk fråga. Linköpings universitet dri-

ver från och med 2019 en decentraliserad läkarutbildning med 

studieort Kalmar. Nu har tredje kullen studenter börjat i Kalmar. 

Därmed finns 52 läkarstudenter på plats, fördelat i termin sex, 

sju och åtta. Majoriteten av studenterna klarade vårens och 

höstens tentamen och jämfört med övriga studieorter var Kal-

marstudenternas resultat något över medel.

 Genom att erbjuda utbildning i sjukvårdssvenska vid länets 

folkhögskolor och språkpraktik inom hälso- och sjukvården, har 

Region Kalmar län på egen hand gett förutsättningar för nyan-

lända med läkarutbildning i hemlandet att snabbare kunna få 

en svensk legitimation. Satsningen har resulterat i att 19 läkare 

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och innovationsförmåga ska bidra 

till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik 

och bidra till kultur i hela länet.
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Stärkt innovationsförmåga och ökad 
förnyelse i länet 

och en sjuksköterska har utbildat sig via Region Kalmar län.  

Av dessa arbetar 15 läkare och samtliga sjuksköterskor inom 

hälso- och sjukvården i länet.

 Under de närmaste tio åren kommer behovet av nya bussfö-

rare att vara stort. En utredning pågår om att införa ett kompe-

tenscenter för yrken inom kollektivtrafiken i länet. Uppdraget 

kommer att rapporteras under 2020.

 Dialog med länets yrkeshögskolesamordnare och Myndig-

heten för yrkeshögskolan har ägt rum och insatser för att öka 

möjligheterna till fler yrkeshögskoleutbildningar i länet är pla-

nerade i det nya handlingsprogrammet för kompetensförsörj-

ning. Länet fick en god tilldelning av yrkeshögskoleutbildning-

ar inför 2020.

Folkbildning i regionen

Folkhögskolorna har fortsatt haft fokus på insatser som motive-

rar fler att studera, så att bildnings- och utbildningsnivån höjs 

i länet. Folkhögskolorna utbildar nyanlända i svenska som an-

dra språk och erbjuder bland annat vårdsvenska för nyanlända 

med bakgrund inom vården. Andelen studerande som uppnår 

allmän behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser ökade 

något i jämförelse med föregående år.

 Folkhögskolornas yrkesutbildningar och yrkeshögskoleut-

bildningar leder i mycket hög grad till arbete. Sex månader 

efter avslutad yrkesutbildning görs en uppföljning av hur stor 

andel elever som är i sysselsättning och om arbetet ligger inom 

utbildningsområdet. Vid senaste mätningen var 95 procent i 

arbete, vilket är en förbättring i jämförelse med föregående år. 

Av de medicinska sekreterarna är samtliga i arbete sex måna-

der efter avslutad utbildning.

 Regionbiblioteket stärker folkbiblioteken i kommunerna ge-

nom att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. 

Ett förslag till digital strategi för biblioteken är framtagen med 

en målsättning om att fördjupa samverkan mellan länets folk-

bibliotek.

 Biblioteksutvecklingen har under året fått medel från Sta-

tens kulturråd för att samordna länsgemensamma aktiviteter 

på folkbiblioteken under skolloven. Särskilt fokus lades på 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Totalt genom-

förde folkbiblioteken ett femtiotal aktiviteter. Under året höll 

regionbiblioteket utbildningstillfällen i länet inom bland annat 

området Medie- och informationskunnighet (MIK) som handlar 

om att förstå mediers roll i samhället. Biblioteksutvecklingen 

har fortsatt sin satsning på att utbilda länets bibliotekspersonal 

inom det digitala området. Bakgrunden till denna satsning är 

regeringens uppdrag ”Digitalt först” till bibliotekssektorn med 

målet att biblioteken ska stärka medborgarnas digitala förmå-

ga samt att förbättra samverkan mellan länets folkbibliotek.

 

Kultur i hela länet

Kultur bidrar till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveck-

ling. Länets kulturverksamheter har stor betydelse för attrak-

tionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnan-

de samt för en socialt hållbar utveckling.

 Dialoger har genomförts med de regionala kulturinstitu-

tionerna under året som bland annat handlat om kulturinsti-

tutionernas jämställdhets- och hållbarhetsarbete. Samtliga 

verksamheter arbetar inom kulturplanens mål. Under året har 

litteraturnoden i Vimmerby utvecklats, och ett nära samarbete 

kring kultur har skett inom regionsamverkan Sydsverige. Ett se-

minarium angående nationella minoriteter och minoritetsspråk 

som riktade sig till kommuner och kulturverksamheter har ar-

rangerats tillsammans med Biblioteksutveckling och Länssty-

relsen.

 Ett projekt drivs tillsammans med närliggande kommuner, 

Länsstyrelsen, Länsmuseet, Statens Fastighetsverk och Kalmar 

slott där fokus ligger på att utveckla samverkan mellan natur- 

och kulturarv och besöksnäringen.

 Det finns en strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län. Målet i strategin är att det ska vara två kulturaktivi-

teter per elev och år. Ett förslag till handlingsplan är framtaget 

och arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

 För att stödja utvecklingen av kulturella kreativa näringar har 

ett projekt pågått tillsammans med regionerna i Sydsverige. Pla-

nering för det fortsatta arbetet pågår tillsammans med kom-

munerna. 
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Hållbar utveckling i hela länet

Handlingsprogrammet 2019-2021 för en fossilbränslefri region 

har antagits under året och fokus ligger nu på genomförandet. 

Under 2019 har insatser genomförts inom flera av handlings-

programmets aktiviteter. Flera av länets kommuner har deltagit 

i projektet ”På egna ben till skolan”. Regeringen har beslutat 

om medel till LBG Drive (flytande biogas) med Energigas Sve-

rige som huvudman och Biogas Sydost som regional nod. Ge-

nomförande av projektet Biogas BOOST, för fler biogasfordon 

och tankställen innebär att tankställen för komprimerad biogas 

byggs eller planeras i alla länets kommuner. 

Projektet “Klimatsmarta resor i besöksnäringen” blev godkänt 

under året och kommer att genomföras under 2020 – 2022.

Hållbar verksamhet

Miljö och hållbarhet ska vara en integrerad del i all verksamhet. 

Arbetet har fortsatt under året utifrån verksamhetsplanen Miljö 

och hållbar utveckling 2019-2021 som bland annat utgår från 

Agenda 2030 och de globala målen. Det omfattar såväl ekono-

mi som sociala och miljömässiga aspekter.

 Samarbetet kring en giftfri miljö för barn inom sydöstra 

sjukvårdsregionen fortgår liksom arbetet med hållbara upp-

handlingar. Klimatbokslutet för 2018 är färdigställt och visar en 

reduktion av koldioxidutsläppen med 53 procent sedan 2012. 

Klimatbokslut för 2019 är under framtagande och kommer  

redovisas under maj 2020. Installation av 24 laddplatser för el-

bilar runt om i länet vid främst hälsocentraler är nu i drift.   

Arbetet för att öka andelen videomöten samt öka samåkning 

för mer hållbart resande fortgår. Vid länssjukhuset har insam-

ling av matavfall från kliniker och avdelningar genomförts. Un-

der året har en e-utbildning inom miljö och hållbarhet tagits 

fram i syfte att höja kunskapen kring detta i egen verksamhet. 

Utbildningen är ett gott exempel på samverkan mellan regio-

ner, och används nu i många verksamheter runt om i landet. 

Under året har destruktionsanläggning för lustgas tagits i drift 

i syfte att minska utsläpp av koldioxid vid länssjukhuset. Även 

barnklinikens användning av lustgas kopplas på destruktorn för 

fortsatt minskade utsläpp.

 Under våren har förstärkning av kompetens gällande arbetet 

med civilt försvar, totalförsvarsövning och informationssäkerhet 

genomförts. Planering för en totalförsvarsövning 2020 liksom 

genomförandet av ett ökat säkerhetsskydd pågår.

Välfungerande kollektivtrafik

En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och utveck-

lar regionen genom att möjliggöra pendling till arbete, studier 

och fritidsaktiviteter.

 Kollektivtrafikstrategi 2050 tillsammans med Trafikförsörj-

ningsprogrammet utgör strategiplanen för länet. Dessa är nära 

knutna till den regionala transportplanen och den regionala ut-

vecklingsstrategin för att skapa bred samsyn och gemensam-

ma mål för länets utveckling.

 Resandeutvecklingen är fortsatt mycket bra. Utfallet för 

2019 visar en resandeökning på 3,5 procent gentemot 2018. 

Det som framförallt ökar resandesiffrorna är en stor ökning 

av resor med seniorkortet samt försäljning av sommarkort till 

ungdomar. Andelen av länsinvånarna som regelbundet re-

ser med kollektivtrafik varje månad är cirka 30 procent, vilket 

är en förbättring jämfört med föregående år. Punktligheten i 

främst stadsbusstrafiken har förbättras där justerade tidsin-

tervaller mellan turer i hög- respektive lågtrafik har fallit väl ut.  

 Självfinansieringsgraden för Kalmar länstrafik mäts från 2019 

på linjelagd tåg- och busstrafik inklusive närtrafik som kan nytt-

jas av allmänheten. Självfinansieringsgraden har stigit bland 

annat då Kalmar länstrafik numera anordnar skolskjuts åt alla 

kommuner i länet. 

 Arbetet med det nya biljett- och betalsystemprojektet har 

fortsatt i samarbete med fyra län i södra Sverige. Målsättningen 

är att kollektivt resande över länsgränser ska bli enklare. Rese-

närerna kommer att kunna köpa biljetter i samtliga system med 

de parter som samverkar. Utöver biljett- och betalsystempro-

jektet arbetar Kalmar länstrafik även med utveckling av mobil-

app för enkelbiljetter.

 Avtal har tecknats med trafikföretagen inom serviceresor 

och närtrafik under året. Avtalet gäller från 1 januari 2020. Tra-

fiken kommer att köras till 80 procent på biogas. Under hösten 

har cirka 60 nya biogasfordon byggts om till specialfordon och 

dessa är nu i trafik.

 Upphandling av nya tågfordon för regionaltågstrafiken på-

går. Liknande beslut har även fattats av samverkande län, vil-

ket innebar att AB Transitio under året har kunnat genomföra 

processen med att upphandla nya fordon. Slutförhandling och 

tilldelningsbeslut kommer att ske under första kvartalet 2020. 

 Arbetet med upphandling av Krösatågen är påbörjad och 

beslut är fattat om att Kustpilentrafiken kommer att upphand-

las tillsammans med Krösatågtrafiken, vilket ger synergier av 

personal och fordon mellan systemen.

 Region Kalmar län har tillsammans med Region Blekinge, 

Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland och Region 

Västra Götaland under 2019 genomfört upphandling av drift 

och underhåll för en ny avtalsperiod för Öresundstågstrafiken. 

Trafikstart med nytt trafikföretag, SJ AB för drift av Öresundstå-

gen sker i december 2020.

 Från och med januari 2020 kommer en tydlig förenkling gö-

ras för personer med behov av färdtjänst. Syftet är att göra det 

enklare för kunder som inte kan använda sig av den allmänna 

kollektivtrafiken som helhet eller till delar. Förändring görs via 

tillägg i regionplan för färdtjänst och riksfärdtjänst inom länet.
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En redovisning av trafikstruktur och dess uppbyggnad av pen-

deltågstrafik på Stångådalsbanan har tagits fram under 2019 

och en skrivning har skickats till Trafikverket om behovet av nytt 

signalsystem. Detta är grundläggande för framtida infrastruk-

turarbete n

Mängden koldioxidutsläpp inom Regi-

on Kalmar län

Andel studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas allmän-

na kurser

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Klimatbokslut som 

följer Green House 

Gas (GHG) Protocol 

Standard (global 

standard för

koldioxid-beräkningar)

Inrapportering från 

respektive folkhögsko-

las administration

8683 ton

62 %

14 959 ton

67 %

< 10 000 ton

> 75 %

Resultatet för 2019 

kommer i maj 2020

64 %

Mål och mått  | Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet
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Hälsa genom hela livet

Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos länets alla 

invånare och all hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande 

och förebyggande perspektiv. Handlingsplan är beslutad för 

områdena barn och unga, äldre och brukarmedverkan.

 Verksamheterna har fortsatt arbetet med att stödja invånar-

na i processen för hälsosammare levnadsvanor. Detta har gjorts 

via arbetet med livsstilsmottagningarna, tobaksinformation på 

skolor, tobaksavvänjning gentemot riktade grupper samt häl-

sofrämjande arbete inom barnhälsovården och barn- och ung-

domshälsan.

 För att uppnå målet med att öka den fysiska aktiviteten och 

minska stillasittandet bedrivs arbete med kom igång-sats-

ningar, liksom informations- och kompetenshöjande insatser. 

Sund Smart Stark Senior fortsätter att inspirera äldre till ett 

mer hälsosamt åldrande och till social gemenskap. Satsning-

arna riktar sig främst till barn och unga samt seniorer. En ”Kom 

igång”-satsning har genomförts i Västervik med syftet att få fler 

barn och unga med funktionsnedsättning i rörelse. Represen-

tanter från Region Kalmar län, föreningslivet och kommunen 

samarbetar kring detta.

 Tobaksfri Duo fortlöper och samtliga elever i årskurs 6-9 i 

Kalmar län har besökts. Tobaksfri utmaning (ToU) har införts i 

gymnasieskolorna i Vimmerby, Gamleby, Mönsterås och i ett 

flertal gymnasieskolor i Kalmar, och workshops har genomförts 

på anslutna gymnasieskolor. En studie inför införandet av To-

bakshjälpen avseende digital tobaksavvänjning har påbörjats 

på tre hälsocentraler. Arbetet med skapande av fler rökfria ut-

omhusmiljöer har drivits vidare.

 Etablering av familjecentraler i länets samtliga kommuner 

och kommundelar fortsätter. Under året har nya familjecentra-

ler öppnats i Mönsterås, Torsås och Emmaboda. En familjecen-

tralsdialog på temat Hur förstärker vi samverkan på våra famil-

jecentraler för barns och barnfamiljers hälsa har genomförts 

under året.

 Nya hälsocentraler som färdigställts och invigts under året 

är Berga hälsocentral, Gripens hälsocentral i Oskarshamn samt 

Emmaboda hälsocentral. 

 Region Kalmar län har regelbundna samverkansmöten där 

barnklinikerna, barn- och ungdomshälsan, barn- och ung-

domspsykiatrin, barnhälsovården, habiliteringen, mödrahälso-

vården (inklusive ungdomsmottagningarna), socialtjänsterna 

och skolan (ofta representerade av elevhälsan) ingår i grupper. 

Anhörigrepresentant ingår i varje grupp. Det finns en överens-

kommelse om att familjen ska hjälpas till rätt vårdnivå genom 

direktkontakt med berörd enhet. En handlingsplan har tagits 

fram för att fortsätta att utveckla länets ungdomsmottagningar. 

Fokus ligger på utveckling av digitala tjänster och mobila re-

surser för att öka tillgängligheten. Åldersgränsen för att besöka 

ungdomsmottagningen är numera densamma för unga vuxna.

 En överenskommelse mellan barn- och ungdomspsykiatrin 

och barn- och ungdomshälsan finns framtagen, som beskriver 

vårdnivåer utifrån hälsoproblem.

 I linje med att barnkonventionen blir lag 2020 har en rutin 

tagits fram vilket innebär ett stöd till att pröva barnets bästa 

vid samtliga beslut. Två utbildningar om barnkonventionen er-

bjuds alla medarbetare inom Region Kalmar län.

 För att säkerställa god munhälsa hos länsinnevånarna har 

folktandvården genomfört utbildningar av munhälsoombud 

i länets kommuner samt bjudit in övrig omsorgspersonal till 

munhälsocaféer. Folktandvården arbetar med att få fler i åldern 

65 år och äldre att ansluta sig till Frisktandvården samt att unga 

vuxna ska ha en regelbunden kontakt med tandvården. Ande-

len kariesfria 19-åringar i Folktandvården Kalmar län har ökat 

från 24 procent år 2011 till 38 procent år 2019. Det hälsofräm-

jande arbetet innefattar också ett aktivt arbete tillsammans 

med länets skolor. Det handlar om förebyggande information 

i skolorna om hur man bibehåller en god tandhälsa. Folktand-

vården arbetar med att införa daglig tandborstning med fluor-

tandkräm i länets alla förskolor.

 Under våren 2019 genomfördes en fördjupad uppföljning 

inom Vårdval Tandvård Kalmar län på samtliga vårdenheter, såväl 

privat som offentligt drivna. Syftet var att säkerställa att invånarna 

får en god och säker vård samt att vårdenheterna fullföljer sitt 

uppdrag och är införstådda i vårdvalet. Den fördjupade uppfölj-

ningen visar att vårdgivarna i Kalmar län bedriver en välfunge-

rande verksamhet i linje med Vårdval Tandvård i Kalmar län.

Införandet av riskbedömning med geriatrisk riskprofil och häl-

sosamtal i hela primärvården har fortsatt under året. Omsorgs- 

och vårdprogrammet för personer med demenssjukdom i Kal-

mar län har fortsatt.

 Vårdvalet psykisk hälsa primärvård omfattar hela länet och 

består av åtta privata och en offentlig aktör som ska täcka lä-

nets behov av vård och behandling inom primärvårdspsykologi. 

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet 
och säkerhet
Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet med hälsofrämjande och sjuk-

domsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus



Vårdvalet bygger på ett nära samarbete med hälsocentralerna 

och läkarmottagningarna inom Hälsoval Kalmar län. Målgrupp 

för detta uppdrag är patienter som är 18 år eller äldre och som 

har behov av primärvårdens insatser inom området. Vårdgivar-

na har arbetat fram olika arbetssätt för att förbättra tillgänglig-

het och sprida kompetens genom bland annat föreläsningar. 

Människor som drabbas av sjukdom med sjukskrivning som följd 

ska erbjudas aktiva, samordnade och individanpassade insatser 

för att förbättra sin hälsa och få ett fortsatt hållbart arbetsliv. 

Samverkan har genomförts bland annat genom dialogmö-

ten tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmed-

lingen. Ett antal utbildningar i försäkringsmedicin för läkare 

har genomförts.

 Från och med 2019 är det lagstadgat att regionerna ska 

ansvara för att utföra försäkringsmedicinska utredningar 

som beställs av Försäkringskassan. Region Kalmar län har 

upphandlat leverantör för utförandet av dessa utredningar 

och ett arbete har pågått under året med att få till en väl-

fungerande process mellan berörda parter. Från och med 

1 februari 2020 blir det lagstadgat på att erbjuda koordine-

ringsinsatser till sjukskrivna patienter. Region Kalmar län har 

idag rehabiliteringskoordinatorer på hälsocentralerna och 

har under 2019 arbetat med funktionens uppdrag, person-

ligt stöd, intern samordning och samverkan med andra ak-

törer.

Arbetet har fortsatt med smärtprocessen och utbildningar 

har genomförts inom primärvård och rehabilitering under 

2019. Under hösten har utbildning i internetbaserad be-

handling av smärta påbörjats för primärvården i liten skala. 

Jämlikhet och jämställdhet

En god och jämlik hälsa är grunden för människans välbefin-

nande och utveckling. Vård ska ges efter behov och på lika 

villkor för hela befolkningen. Region Kalmar län arbetar med 

att samordna områdena psykisk hälsa, missbruk och bero-

ende, äldres hälsa samt barn och unga genom arbetsgrup-

per inom dessa områden. När det gäller gruppen barn och 

unga har familjecentralernas arbetssätt kartlagts och förslag 

för ökad samverkan har tagits fram. Verksamheterna har haft 

stort fokus på att Barnkonventionen blir lag 2020, och bland 

annat har utbildningar och stödmaterial kring samtal med 

barn, barn som anhörig och barn som far illa tagits fram och 

införts. Ett strategiskt arbete pågår med berörda aktörer 

både för ökad jämlikhet och jämställdhet i länet samt för 

förebyggande av våld i nära relationer. Underlag till hand-

lingsprogram mot könsstympning är framtaget med syfte att 

underlätta arbetet för vårdpersonal.

 En handlingsplan för jämställdhetsintegrering är framta-

gen. En basutbildning i jämställdhetsintegrering har utarbe-

tats i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län och finns nu 

tillgänglig för alla medarbetare. Ett koncept för hbtq-diplo-

mering har tagits fram under 2019 och i början av nästa år 

genomförs de första diplomeringarna.

 Genom samverkan mellan länets kommuner och asyl- och 

flyktinghälsovården bedriver Region Kalmar län hälsokom-

munikation bland annat i syfte att utbilda nyanlända länsin-

vånare i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Utveckling av nära vård

Arbetet med omställningen till nära vård pågår genom för-

ankring och delaktighet. Hälso- och sjukvården ska se till att 

både dagens och framtidens invånare har tillgång till rätt 

vård, med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid utifrån 

behov. Begreppet Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta 

med hälsa, vård och omsorg. Nära syftar på både geografi, 

tid och relation och bygger på ett sammanhållet system där 

patienten är i fokus och där alla delar av vården tar gemen-

samt ansvar. Nära vård i Region Kalmar län är ett arbetssätt 

i samverkan mellan primärvård, sjukhusens specialistvård 

och kommunal hälso- och sjukvård. Nära vård har ett per-

son- och familjecentrerat förhållningssätt i varje möte och 

arbetet utgår ifrån den handlingsplan som är framtagen för 

omställningen. 

 Inför 2019 har primärvårdens samordningsansvar stärkts. 

Det pågår flera arbetsgrupper för att lyfta fram centrala ar-

betssätt inom nära vård som kan omsättas och implemente-

ras över hela länet utifrån lokala förutsättningar samt behov. 

Nära vård använder digitala verktyg där det är möjligt.

 Region Kalmar län har ett tätt samarbete med kommu-

nens sköterskor och erbjuder fast läkarkontakt till patienter 

anslutna till den kommunala hemsjukvården. Vården av de 

mest sjuka organiseras så att den är av god kvalitet och är 

lättillgänglig för att undvika onödiga akutbesök och inlägg-

ningar på sjukhus. Hembesök görs både planerat och akut. 
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet 
och säkerhet
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En överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommu-

nerna om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård trädde i kraft där syftet är att skapa en trygg och 

säker övergång. Samverkan fungerar väl och genomsnittligt 

antal utskrivningsklara dagar för länet är 0,5 dagar inom so-

matisk vård att jämföra med lagens krav på tre dagar.

 Andelen oplanerade återinläggningar inom 30 dagar har 

förbättrats något i jämförelse med förra året. Antal fasta 

vårdkontakter och samordnande individuella vårdplaner har 

ökat under året. Rutiner har utvecklats för att skapa så stor 

trygghet, delaktighet och kontinuitet som möjligt för de pa-

tienter som har behov av en samordnad vård och till deras 

anhöriga har utvecklats.

Ett arbete har gjorts för att öka tillgängligheten till primär-

vårdsjouren, för att skapa möjligheter för ett utökat konsul-

terande stöd till kommunens sköterskor samt möjliggöra 

mer hembesök utanför kontorstid där behov föreligger. Syf-

tet har bland annat varit att förstärka tryggheten för dem, 

som har behov av samplanerad vård eller har komplexa 

vårdbehov, deras anhöriga och kommunens hälso- och sjuk-

vårdspersonal.

 Lokala samverkansgrupper mellan kommun och primär-

vård har bildats för att öka samverkan runt patienterna. 

Arbetet utifrån arbetssätten Oskar och Äster fortgår där 

dagliga avstämningsmöten mellan kommun, slutenvård och 

hälsocentraler görs för patienter aktuella för utskrivning från 

slutenvård. Arbetssätten ska förbättra vården för patienter som 

har många och återkommande kontakter med både sjukhus, 

hälsocentral och kommun så att patienterna ska uppleva en så 

sömlös vård som möjligt.

Digital förnyelse för en köfri vård

Tillgänglighet till alla verksamheter har fortsatt att prioriteras 

och en stor del har inneburit satsningar på digitalisering. Nya 

digitala verktyg skapar ytterligare möjligheter för en ökad del-

aktighet och tillgänglighet. Ett arbete pågår med en strategi 

för invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med en di-

gital vårdgaranti. 

 Under 2019 har nästan alla mottagningar på länets tre sjuk-

hus startat införandeprocessen för webbtidbok. Syftet med ett 

länsövergripande införande är att invånarna får lika möjligheter 

att ta del av utbudet. Webbtidbok innebär att mottagningen 

ger invånarna möjlighet att se bokade tider samt boka, ombo-

ka och avboka sin tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Webb-

tidbok är en förutsättning för att kunna använda digitala vård-

möten via 1177. En översyn och uppdatering av basutbudets 

e-tjänster har också gjorts för alla mottagningar i syfte att göra 

det enkelt för länets invånare att hitta rätt väg till exempelvis 

bokade tider på 1177. Arbetet med webbtidbok har under året 

påbörjats inom psykiatrin. Nytt vårdtjänstutbud har införts för 

hälsocentralerna och jourerna under 2019. Funktion för video-

möte med patient och videoväxling i telefonsystemet TeleQ är 

breddinfört på samtliga hälsocentraler och arbete pågår med 

att säkra tekniken och öka nyttjandet.

 Under 2019 har primärvården testat en ny e-tjänst där vård 

kan sökas online. Försöket sker vid Kvarnholmen, Mörbylånga, 

Borgholm och Löttorp hälsocentraler. Vid inloggningen får 

invånaren ange sökorsak och sedan följer ett antal frågor att 

besvara. Ett medicinskt underlag, en så kallad anamnes, bild-

as och skickas till hälsocentralen. Där görs en bedömning om 

vilken vårdprofession som ska hantera ärendet vidare och om 

kontakten ska övergå till telefon, videomöte, provtagning, fy-

siskt besök eller vidare chatt. E-tjänsten är tillgänglig dygnet 

runt men svar ges under hälsocentralernas öppettider. Förut-

om möjligheten att söka vård så går det även att förnya recept 

och hjälpmedel genom e-tjänsten. Vårdpersonalen kan också 

initiera kontakt i e-tjänsten och en länk skickas då med sms till 

patientens mobilnummer.

 Ett projekt startades hösten 2019 inom hemmonitorering 

på fyra hälsocentraler. Projekten följs upp löpande och ska 

utvärderas under 2020. Resultatet ska leda till förflyttning av 

kontroll till patienten, med ökad möjlighet till delaktighet och 

egenkraft som följd. För att förbättra tillgängligheten och er-

bjuda invånarna i länet en mer jämlik vår, har en digital rehabi-

literingsmottagning öppnats om ett komplement till de fysiska 

mottagningarna. Tillgången till fysioterapi var ojämn i länet 

och väntetiderna olika långa.

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård

Det systematiska förbättringsarbetet Varje dag lite bättre – 

kraften hos många! har över tid förbättrat kvaliteten i hälso- 

och sjukvården.

 Sveriges regioner samverkar med stöd av Sveriges Kommu-

ner och Regioner i ett gemensamt system för kunskapsstyr-

ning. Det är en viktig pusselbit för att skapa en god vård av 

hög kvalitet som är kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv. 

Tjugofyra nationella programområden och sju nationella sam-

verkansgrupper arbetar baserat på årligen framtagna verksam-

hetsplaner. Flera nya regionala programområden har etable-

rats i samverkan inom den sydöstra sjukvårdsregionen för att 

hämta styrka ur det gemensamma arbetet. Arbetet täcker i 

princip hela hälso- och sjukvårdsområdet och Region Kalmar 

läns representation säkrar att arbetet bidrar till kvalitetsutveck-

ling av den vård som ges till länets invånare. Samverkan med 

kommunal hälso- och sjukvård säkras både i det gemensamma 

systemet för kunskapsstyrning och genom arbete kopplat till 

Länsgemensam ledning. Under 2019 har arbete genomförts 

för att ta fram ett antal Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp som kommer att utgöra stöd i den fortsatta kvali-

tetsutvecklingen.



27R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9

Länets sjukhus fortsätter att hålla sina ställningar när tidningen 

Dagens Medicin har utsett landets bästa sjukhus. För tredje 

gången på fyra år har Västerviks sjukhus utsetts till bästa sjuk-

hus. Det är i klassen mellanstora sjukhus som Västervik rankas 

högst för 2019. Oskarshamns sjukhus placerar sig på andra 

plats när det gäller mindre sjukhus. När det gäller att undvika 

överbeläggningar och lägst andel trycksår är Länssjukhuset i 

Kalmar bäst i landet.

 Enligt Socialstyrelsens rapport En god vård som presentera-

des under 2019 har Region Kalmar läns invånare högst förtro-

ende för vården i landet. Region Kalmar län är kostnadseffekti-

vast och bäst när det gäller att undvika överbeläggningar och 

utlokaliseringar av patienter. Hälso- och sjukvårdsrapporten 

från juni 2019 är en sammanställning av resultat från flera da-

takällor som nationell patientenkät, nationella kvalitetsregister 

och Socialstyrelsens hälsodatabaser. Även här ses goda resultat 

överlag men utmaningar inom vissa områden kan identifieras. 

Arbetet med analyser och förbättringar kopplat till resultaten 

har pågått under året.

 Region Kalmar län har en positiv utveckling av de medicin-

ska resultaten när det gäller överlevnad tjugoåtta dagar efter 

hjärtinfarkt och relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom.

 I nära samverkan med Regionalt cancercentrum sydöst 

(RCC) pågår arbetet för en fortsatt utveckling av cancervården 

med uppfyllande av sjukvårdsregionens sex löften. Priorite-

ringsområden har under 2019 varit standardiserade vårdför-

lopp cancer (SVF) och cancerrehabilitering. Standardiserade 

vårdförlopp cancer (SVF) är avslutat i projektform och är nu ett 

inarbetat arbetssätt i verksamheterna. I fokus under detta år 

är den nationella målsättningen för 2020-målet, att 70 procent 

av alla nydiagnostiserade cancerpatienter ska ha genomgått 

ett SVF och av dessa ska 80 procent fått sin behandling inom 

fastställd ledtid. Resultat avseende antal startade SVF, ledtider, 

användande av Min vårdplan, kontaktsjuksköterska och pa-

tienternas upplevelse utvärderas och mynnar ut i förbättrings-

arbeten.

 Socialstyrelsen rekommenderar alla regioner att planera för 

ett införande av screening för tjocktarmscancer. Under året  

avslutades en rikstäckande studie om tjocktarmsscreening vars 

erfarenheter är viktiga i det kommande lokala arbetet. Sjuk-

vårdsregionens arbetsgrupp arbetar med en gemensam hand-

lingsplan för hur införande av det första steget av screening för 

tjocktarmscancer ska ske.

 Även arbetet med cancerrehabilitering sker i nära samver-

kan mellan de andra regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen 

tillsammans genom Regionalt cancercentrum sydöst (RCC). En 

checklista för implementering av Nationella vårdprogrammet 

för cancerrehabilitering är framtagen och sprids inom regio-

nen. Syftet är att tydliggöra och underlätta implementeringen 

av det nationella vårdprogrammet.

Ett arbetssätt för att testa Standardiserat vårdförlopp för sui-

cidprevention (SVFSP) har påbörjats i norra länet. Den är den 

första inom området i landet och pågår till och med mars 2020. 

I vårdförloppet ingår säkra vårdövergångar, informationsöver-

föring, närståendemedverkan och stöd, ökad kunskap och 

medvetande hos medarbetare och uppföljning av patient.  

 Ett regionalt handlingsprogram för suicidprevention har ar-

betas fram. Fokus kommer ligga på gemensamma aktiviteter 

mellan Region Kalmar län och länets kommuner. Handlings-

programmet ska remitteras och beslutas under våren 2020. 

 En pilotstudie pågår kring självvald inläggning för patienter 

med självskadebeteende både i norra och södra länsdelen.   

 Nya psykiatrilokaler i Oskarshamn blev klara i slutet av 2019. 

I de nya lokalerna har barn- och ungdomspsykiatrin och vuxen-

psykiatrin samlats i samma byggnad.

Säker hälso- och sjukvård

Region Kalmar län ska erbjuda en god och säker vård och ar-

beta systematiskt och förebyggande för en nollvision när det 

gäller undvikbara vårdskador. Enligt den årliga Kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen har Region Kalmar län goda re-

sultat inom många områden såsom låg andel vårdskador och 

trycksår samt lågt antal utlokaliserade patienter och överbe-

läggningar. Patienternas upplevda tillgänglighet och förtroen-

de utmärker sig positivt.

 På länets sjukhus hade 8,4 procent av patienterna tryckska-

dor eller trycksår vid mätningen i oktober, vilket är lägst andel 

i landet. Andel trycksår som uppkommit på sjukhus var 4,2 

procent. Under höstens lokala mätning ses en viss försämring 

av resultaten, dock var de av de två lindrigaste kategorierna, 

vilket indikerar tidig upptäckt och förebyggande åtgärder kan 

sättas in. Förbättringsarbetet har fortsatt fokus på att minska 

antalet tryckskador genom att hitta riskpatienterna i ett tidigt 

skede. Det finns nu möjlighet för avdelningarna på sjukhusen 

att följa hur trycksårsförekomsten ser ut varje dag. Enligt den 

senaste mätningen märks en viss förbättring mot föregående 

år när det gäller följsamheten till de basala hygienrutinerna 

och klädkoden.

 Initiativ har tagits för att förbättra hjärtsjukvården, där ett 

steg har varit apotekar- och sjuksköterskeledd mottagning för 

uppföljning av patienterna på Länssjukhuset i Kalmar. Syftet är 

att patienterna ska följas upp på ett säkrare sätt och att kompe-

tenserna ska användas effektivare.

Forskning och utveckling

Klinisk forskning förbättrar möjligheterna att ge en god hälso- 

och sjukvård och medverkar till att nya vetenskapliga rön tas 

fram och tillämpas till nytta för patienten. Implementering av 

Regionens handlingsplan för forskning har fortsatt under året.

Inom sydöstra sjukvårdsregionen har det arbetats med såväl 
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Somatisk vård                                                                                                  Förändring

Antal besök 2018 2019 Antal Procent

Länssjukhuset i Kalmar

Läkarbesök 154 766 157 414 2 648 1,7%

Sjukvårdande behandling 244 888  243 084  -1 804  -0,7%

Oskarshamns sjukhus

 Läkarbesök 28 109  25 430  -2 679  -9,5%

Sjukvårdande behandling  9 085  11 078  1 993  21,9%

Västerviks sjukhus

Läkarbesök 90 774  91 988  1 214  1,3%

Sjukvårdande behandling 152 013  145 247  -6 766  -4,5%

Totalt 679 635  674 241  -5 394  -0,8%

varav kvinnor 389 113  395 942  6 829  1,8%

varav män 290 519  290 760  241  0,1%

varav nybesök  120 681  125 688  5 007  4,1%

varav distanskontakter 19 980  24 102  4 122  20,6%

Specialistpsykiatrisk vård                                                                                 Förändring

Antal besök 2018 2019 Antal Procent

Allmänpsykiatri vuxna

Läkarbesök 24 379  24 833  454  1,9%

Sjukvårdande behandling 67 722  68 897  1 175  1,7%

BUP/Ätstörningsenhet

Läkarbesök 4 280  4 386  106  2,5%

Sjukvårdande behandling 19 510  20 893  1 383   7,1%

Rättspsykiatri

Läkarbesök 29  40  11  37,9%

Sjukvårdande behandling 356  357  1  0,3%

Totalt 116 276  119 406  3 130  2,7%

varav kvinnor 69 401  71 395  1 994  2,9%

 varav män 46 877  48 082  1 205  2,6%

 varav nybesök  2 962  3 146  184  6,2%

varav distanskontakter 3 570  4 170  600  16,8%

den regionala Life science-strategin samt universitetssjukvårds-

strategin. Life science-strategin är gemensam inom hela sydös-

tra sjukvårdsregionen och summerar styrkeområden och vägar 

framåt. En särskild aktivitet kring gemensam användning av 

vård- och hälsodata har beslutats av regional sjukvårdsledning. 

 Månatliga forskningsseminarier för doktorander och dispute-

rade medarbetare har genomförts under året. Vårdpersonal och 

allmänheten har välkomnats till temaseminarium kring bland an-

nat forskning om D-vitamin och Samtal vid allvarlig sjukdom.

Rekrytering och anställning av akademisk kompetens inom lä-

karutbildningen fortgår. Under 2019 rekryterades en professor 

inom psykiatri, och en professor inom allmänmedicin, där båda 

är anknutna till Linnéuniversitetet. En mängd nationella och 

regionala projekt håller på att implementeras som exempelvis 

samordnade studieförfrågningar, statistik och kvalitetssäkring.  

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) delar ut medel 

till forskning inom regionalt nätverksarbete, startbidrag och 

regionala forskningsprojekt. Under året har det pågått ett 

nytt initiativ att utveckla stödet till att även omfatta utveck-

lingsprojekt.

Verksamhetstal 

Vid en jämförelse mellan åren kan besöksstatistiken påver-

kas av utvecklingen mot mera digitala lösningar vid kontak-

ten med vården. När det gäller distanskontakter, via video 

eller annan teknik, ska vårdkontakten vara överenskommen 

och ersätta ett fysiskt besök för att ingå i statistiken n
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Primärvård                                                                                                Förändring

Antal besök 2018 2019 Antal Procent

Region Kalmar läns enheter

Läkarbesök 287 140  276 376  -10 764  -3,7%

Sjukvårdande behandling 241 730  237 730  -4 000  -1,7%

Privata enheter

Läkarbesök 81 978  87 705  5 727  7,0%

Sjukvårdande behandling 29 314  36 328  7 014  23,9%

Totalt 640 162  638 139  -2 023  -0,3%

varav kvinnor 349 204  349 432 228  0,1%

varav män 290 957  288 827  -2 130  -0,7%

varav nybesök 196 461  195 337  -1 124  -0,6%

varav distanskontakter 27 887  29 785  1 898  6,8%

Medelvårdtid, i dagar                                                                   Förändring

Somatisk vård, sjukhus 2018 2019 Procent

Kalmar 3,6  3,5   -3,0%

Oskarshamn 3,8  3,7  -3,6%

Västervik 3,3  3,1  -4,6%

Totalt 3,5  3,4  -2,9%

Specialistpsykiatrisk vård 

Verksamhetsområde*

Allmänpsykiatri vuxna 8,6  8,4  -2,8%

BUP/Ätstörningsenhet 5,8  7,3  26,2%

Rättspsykiatri  42,9  69,0  60,9%

Totalt 9,4  9,9  5,3%

* Medelvårdtiden kan variera kraftigt då enstaka patienter vårdas under en längre tid

Högspecialiserad vård  |  Enligt avtal med Region Östergötland              Förändring

Antal patienter 2018 2019 Antal Procent

Slutenvård 1 774  1 827  53 3 ,0%

Läkarbesök öppenvård  3 810  4 190  380  10,0%

Totalt  5 584  6 017  433  7,8%

Högspecialiserad vård  |  Vård utanför avtal med Region Östergötland            Förändring

Antal patienter 2018 2019 Antal Procent

Slutenvård 797  815  18 2,3%

Läkarbesök öppenvård 900  1 034  134  14,9%

Totalt  1 697  1 849  152  9,0%
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Tandvård  |  Folktandvård                  Förändring

Antal behandlade patienter 2018 2019 Antal Procent

Patienter med regionstöd 6 421  6 427  6  0,1%

*Patienter i åldern 3-24 år 27 118  28 492  1 374  5,1%

Patienter behandlade inom specialist- och sjukhustandvården  11 735  12 107 372  3,2%

Totalt  45 274  47 026  1 752  3,9%

* 2018 omfattar patienter i åldersgruppen 3-23 år

Tandvård  |  Privat tandvård               Förändring

Antal behandlade patienter 2018 2019 Antal Procent

Patienter med regionstöd 956  1 077  121  12,7%

*Patienter i åldern 3-24 år  2 386  2 009  -377  -15,8%

Totalt  3 342  3 086  -256  -7,7%

* 2018 omfattar patienter i åldersgruppen 3-23 år

Folkhögskolor – kursveckor

Folkhögskolekurser inkl. uppdrag 29 262 28 438 836 812 -24 -2,9%

Yrkeshögskoleutbildningar 2 742 2 626 78 75 -3 -3,8%

Totalt 32 004 31 064 914 887    

 2018         2019  2018        2019             Antal   Procent

Antal veckor        Antal veckor uttryckt             Förändring
                                        helårsstuderande

Kollektivtrafik – antal resor                                                                     Förändring

Totalt antal resor 2018 2019 Antal Procent

Totalt antal resor 10 916 000 11 300 000 384 000 3,5%

Färdtjänst och sjukresor                                                                                Förändring

Antal besök 2018 2019 Antal Procent

Totalt antal resor färdtjänst 277 211 283 776 6 565 2,4%

Totalt antal resor ersatta som sjukresor 299 266 310 079 10 813 3,6%

    

Färdmedel vid sjukresa    

Upphandlade fordon 141 429 138 866 -2 563 -1,8%

Egen bil 44 260 42 566 -1 694 -3,8%

Buss 112 805 127 601 14 796 13,1%

Tåg 715 1 026 311 43,5%

Flyg 57 20 -37 -64,9%
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Andel tobaksfria elever i högstadiet 

(åk 7-9)

Andel invånare i länet som använder 

tobak dagligen

Andel invånare med fysisk aktivitet 150 

min/vecka

Andel kariesfria 19-åringar

Antal fallskador äldre 

(per 1000 inv. 80 år och äldre som 

vårdats på sjukhus)

Relativ femårsöverlevnad vid cancer-

sjukdom

Överlevnad tjugoåtta dagar efter 

hjärtinfarkt

Andel vårdtillfällen där patienten har 

fått en vårdskada (undvikbar skada)

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

Medicinsk bedömning av läkare eller 

annan legitimerad hälso- och sjukvårds-

personal inom tre dagar

Fast läkarkontakt i primärvården (av de 

som sökt primärvård)

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Folktandvården

Folkhälso-

myndigheten

Folkhälso-

myndigheten

Folktandvården

Kolada 

Strategi för hälsa 

Cancerregistret, 

Socialstyrelsen

Patientregistret och 

dödsorsaksregistret, 

Socialstyrelsen

Vården i siffror

Punktprevalens-

mätning två gånger 

per år

Region Kalmar läns 

infektionsverktyg

Region Kalmar läns 

journalsystem, Cosmic

Primärvårds-

förvaltningens statistik

Statistik från hälsoval

Vantetider.se

Cosmic

 83 %

21 %

 (K 13 % M 29 %)

36 %

(K 37 % M 34 %)

57

fallskador

55,0 %

(2007-2011)

(K 57,4  % M 52,6 %)

71,6 %

(2012-2014)

(K 74,3 % M 70,4 %)

Halvår 1 4,1 %, 

Halvår 2  2,2 %

Halvår 1 

5,3 %

(K 6,7 % M 3,7 %)

Halvår 2 

3,2  %

(K 1 % M 5,6 %)

4,99 %

12,5 %

48 %

97 %

Nytt mått

Nytt mått

100 %

< 10 %

> 80 %

> 40 %

< 50

fallskador

> 65 %

> 75 %

0 %

0 %

< 4 %

< 9  %

95 %

100 %

100 %

75 %

87 %

(K 88 % M 85 %)

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

38 %

(K 40 % M 36 %)

Resultat för 2019

 kommer senare 

58,8 %

(2013-2017)

(K 61,8 % M 58,9 %)

73,1 %

(2016-2018)

(K 76,4 % M 75,7 %)

Resultat för 2019

 kommer senare

Halvår 1 

1,9 % 

(K 1,6 % M 2,2 %)

Halvår 2 

4,2 %

(5,3 K % M 3,1 %)

-

12,4 %

29 %

93 %

78 % 

57 %
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Definitionen har 
ändrats, därav inga 

jämförbara 
resultat bakåt

86 %

(K 87 % M 85 %)

19 %

 (K 13 % M 25 %)

58 %

(K 58 %) M 57 %)

37 %

(K 38 % M 35 %)

55

fallskador

58,1 %

(2012-2016)

(K 60,1 % M 56.2  %)

72,7 %

(2015-2017)

(K 75,2 % M 71,4 %)

Halvår 1 3,3 % 

Halvår 2 5,6 %

Halvår 1 

1,6 %

(K 1,7 % M 1,4 %)

Halvår 2 

2,9  %

(K 1,1 % M 4,8 %) 

-

12,4 %

31 %

95 %

Nytt mått

Nytt mått
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Förstabesök i den specialiserade hälso- 

och sjukvården inom 90 dagar (psykiatri 

och somatik)

Operation/behandling inom 90 dagar 

i den specialiserade hälso-och sjuk-

vården

Psykisk hälsa inom primärvård -14 dagar 

till bedömning

Förstabesök inom 30 dagar till barn- 

och ungdomspsykiatrin

Andel barn och ungdomar som erbjuds 

en tid till Barn och ungdomshälsan 

inom 14 dagar

Fördjupad utredning/ behandling inom 

30 dagar vid barn- och ungdomspsy-

kiatrin

Allmänna kollektivtrafikens självfinan-

sieringsgrad

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Vantetider.se

Vantetider.se

Cosmic

Vantetider.se

Cosmic

Vantetider.se

Region Kalmar läns 

ekonomisystem

Ej jämförbart 

då definitionen 

ändrades

Ej jämförbart 

då definitionen 

ändrades

Nytt mått

         

89 %

Nytt mått

55 %

Ej jämförbart 

då definitionen 

ändrades

90 %

90 %

100 %

90 %

80 %

80 %

50 %

83 %

83 %

51,5 %

63 %

97,3 %

52 %

51 %
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Ej jämförbart 

då definitionen 

ändrades

Ej jämförbart 

då definitionen 

ändrades

Nytt mått

71 %

Nytt mått

61 %

Ej jämförbart 

då definitionen 

ändrades

Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2019 på grund av uppgradering Cosmic R81.



Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Strategisk personal- och kompetensförsörjning

God bemanning med rätt kompetens är en förutsättning för att 

kunna bedriva en bra verksamhet. Personal- och kompetens-

försörjning är därför ett fortsatt prioriterat område. Från den 

tidigare framtagna personal- och kompetenförsörjningsstrate-

gin arbetas nu med olika åtgärder. Ett IT-stöd för personal- och 

kompetensförsörjning har införts med bland annat en Kompe-

tensportal. Strategins nio områden har omsatts i praktiken, till 

exempel genom en kompetensbaserad rekrytering med en 

genomarbetad rekryteringsprocess för att finna rätt kompe-

tens och person.

 Arbetet med att få fler lärandeenheter och utbildningsav-

delningar för studenter pågår och inom flera förvaltningar har 

praktikplatser för gymnasieelever anordnats. Vård- och om-

sorgscolleges arbete med att skapa en enhetlig utbildning för 

undersköterskor är en viktig del i Region Kalmar läns framtida 

personalförsörjning.

 Region Kalmar län arbetar både på kort och lång sikt med 

att minska beroendet av bemanningsbolag. Insatser från den 

tidsatta handlingsplanen tillsammans med en nationell strategi 

för att minska kostnaderna och i syfte att skapa ett oberoende 

av inhyrd personal har fortsatt. De åtgärder som för Region Kal-

mar län har varit mest framgångsrika är utbildningsanställningar 

för sjuksköterskor under utbildning till specialistsjuksköterska 

och barnmorska, fler AT- och ST-tjänster, tydligare struktur vid 

avrop av hyrbolagstjänster och en utveckling av arbetsgivarvaru-

märket och rekrytering, särskilt utlandsrekrytering.

 Under 2019 minskade kostnaderna för inhyrda läkare, vilket 

till stor del förklaras av en framgångsrik och långsiktig rekryte-

ring. Trots många insatser med goda resultat har kostnaderna 

för inhyrda sjuksköterskor däremot ökat.

 Rekryteringsläget är inom vissa verksamheter ansträngt, 

främst beroende på den pågående generationsväxlingen 

med många pensionsavgångar.

Attrahera och rekrytera medarbetare

Åtgärder för att rekrytera och behålla svårrekryterade personal-

grupper har satts in via den gemensamma personal- och kom-

petensförsörjningsstrategin, till exempel genom att använda 

sociala medier i större utsträckning. En utvecklad samverkan 

med olika lärosäten är en nyckelfaktor i rekryteringen av ny-

utbildade medarbetare till en attraktiv arbetsplats. Besök och 

mässor på skolor och universitet har genomförts. Inom psyki-

atrin har det arbetats med utlandsrekryteringar av läkare och 

sjuksköterskor. Arbetet med att stärka varumärket har via, till 

exempel rekryteringsfilmer för grundskoleelever och sommar-

praktik för gymnasieelever anordnats.

 Tillsammans med Vårdförbundet i Kalmar län har Region 

Kalmar län enats i en avsiktsförklaring kring gemensamma och 

långsiktiga mål för att klara en framtida personal- och kompe-

tensförsörjning. Ett introduktionsår med utbildningsinsatser, 

reflektionstid och mentorstöd har förutom för sjuksköterskor 

även startat för grupper som till exempel inom paramedicin 

och HR.

 Pågående utbildningsanställningar för sjuksköterskor till spe-

cialistsjuksköterskor genomförs enligt plan. Under året beräknas 

drygt 72 sjuksköterskor ha påbörjat utbildning till specialist-

sjuksköterskor inom ramen för utbildningsanställningar. I norra 

länsdelen utvecklas arbetssättet med prova-på-tjänster för sjuk-

sköterskor. Arbetet med utbildningsenhet inom Primärvården 

Berga och Vimmerby för utlandsutbildade läkare fortsätter.

Utveckla och behålla medarbetare

Medarbetardagar, utbildningar, medarbetargrupper och olika 

chefsforum med syfte att stärka medarbetar- och chefskapet 

har genomförts under året. Kompetensportalen samlar utbild-

ningar på ett mer överskådligt vis. En satsning på lagutveckling 

med interna handledare har fortsatt. Medarbetarsamtal har in-

förts i digital form. Kompetenssteg för olika yrkesgrupper har 

skapats.

 Rätt till heltid inom sex månader från det att medarbetarens 

ansökan inkommit är nu permanenta och gäller hela Region 

Kalmar län. Andelen med heltid på grundtjänst har ökat från 85 

procent till 86,8 procent.

Målet med en ökad lönespridning kopplat till verksamhetsnära 

lönekriterier, medarbetarnas kompetens och individuella pre-

station har utvecklats under året.

En hälsofrämjande arbetsplats

Region Kalmar läns strategiska arbetsmiljö- och hälsofrämjan-

de arbete handlar om att tillvarata och stärka de möjligheter 

som finns i arbetsmiljön. Samverkan med företagshälsovården 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. 

Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare.



En av Sveriges bästa arbetsplatser
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och fackliga parter är viktig för att främja hälsa. Företagshälso-

vården och arbetsplatsernas arbete kring den hälsofrämjande 

arbetsplatsen syftar till att hitta friskfaktorer och främja en god 

arbetsmiljö för att motverka sjukskrivningar. Ett hälsobokslut 

för år 2019 har tagits fram. Arbetsmiljöutbildningar för samver-

kansråd har genomförts vid fyra tillfällen under året tillsammans 

med fackliga företrädare.

 Sjukfrånvaron minskade under året från 5,3 procent 2018 till 

5,2 procent 2019. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade från 6,0 

procent till 5,9 procent, männens steg från 2,8 procent till 3,0 

procent vilket innebär att gapet mellan kvinnors och mäns sjuk-

frånvaro minskade. Andelen medarbetare som tar ut friskvårds-

bidrag har ökat från 50,5 procent till 53,2 procent. Frisktalet, 

det vill säga medarbetare som har en sjukfrånvaro på högst 

fem dagar ökade från 63,2 procent till 63,9 procent.

 Arbetet med handlingsplanen för friskare och hälsosamma-

re arbetsplatser med målet att minska sjukfrånvaron har fort-

satt med till exempel en revidering av arbetsmiljöutbildningen 

med särskilt fokus kring det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och arbetet kring social och organisatorisk arbetsmiljö. I hand-

lingsplanen finns bland annat förslag om ökade rehabiliterings-

åtgärder vid sjukdom och olycksfall genom nya vägar tillbaka 

samt hur medarbetarnas engagemang och stimulans till hur 

eget ansvar ska tas tillvara. Inom Hälso- och sjukvårdsförvalt-

ningen har arbetet fortsatt med schemaläggning kring hälso-

samma arbetstider. Antalet arbetsskador och arbetsskadetill-

bud minskade under året. Uppföljningsarbetet från höstens 

medarbetarenkät har påbörjats med analys av resultatet för att 

sedan åtföljas av handlingsplaner. Resultatet visar ett antal om-

råden med goda resultat som motivation, patientbemötande, 

utvecklingsmöjligheter och öppenhet i kommunikation. För-

bättringsområden är organisatoriskt ledarskap, personalsäker-

het, delaktighet och lärande organisation.

Ett stärkt ledarskap

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig förutsätt-

ning för att Region Kalmar län ska utvecklas och effektiviseras.  

 För att säkerställa tillgången på chefer arbetar Region Kal-

mar län systematiskt och långsiktigt med chefsförsörjning.  

 I slutet av året beslutades om en ny chef- och ledarskaps-

strategi. Strategin tydliggör de krav som ställs på chef- och 

ledarskapet samt vilka förutsättningar som ges för att chefs-

uppdraget ska kunna genomföras på ett meningsfullt, utveck-

lande och hållbart sätt. Ett sjunde chefstraineeprogram har 

startat. Programmet bygger bland annat på Region Kalmar 

läns ledarfilosofi och chef- och ledarskapsstrategi med gemen-

sam värdegrund som tagits fram under året. Inom Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen har chefers uppdrag tydliggjorts med 

framtagande av uppdragsbeskrivningar som under året har im-

plementerats. Satsning på utvecklingsinsatser för chefer som 

Chefsdagar, Gröna kortet och utbildningen Utvecklande ledar-

skap som en del i chef- och ledarskapsstrategin har fortsatt. Ar-

betet med riktvärdet högst 35 medarbetare per chef fortsätter. 

Inom vissa förvaltningar har ett arbetsplatsnära stöd och utbild-

ning med inriktning mot praktiskt ledarskap inom HR-området 

startat  n

Medarbetare som i medarbetarenkäten 

uttrycker stolthet över att arbeta i 

Region Kalmar län

Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns 

alla verksamheter

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME)- Motivation, ledarskap och 

styrning

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Region Kalmar läns 

personal- och löne-ad-

ministrativa system

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

81 

5,4 %

(K 6 % M 3,4 %)

79

> 75 

< 4,2 %

> 80

(indexvärde)

69 

(K 69  M 69 )

5,2 %

(K 5,9 % M 3 %)

78

(K 79  M 78 )
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Ingen mätning 2018

5,3 %

(K 6,0 % M 2,8 %)

Ingen mätning 

2018



Mått                                                              Målvärde              Utfall 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Sjukfrånvaro i procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ackumulerad sjukfrånvaro 4,42 5,01 5,44 5,40 5,30 5,23

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 0,93 1,51 1,69 1,76 1,04 1,22

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 2,63 2,95 3,36 3,31 3,34 3,26

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,49 1,71 1,69 1,75 1,79 1,75

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,37 2,58 2,67 2,63 2,67 2,62

      

      

Sjukfrånvaro i procent                 Kvinnor     

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

0-29 år 3,92 3,88 5,06 4,24 4,35 5,03

30-49 år 4,78 5,33 5,47 5,72 5,85 5,53

50- 5,41 6,06 6,78 6,58 6,62 6,49

Samtliga 5,00 5,53 6,04 5,94 6,02 5,89

      

Sjukfrånvaro i procent   Män     

  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

0-29 år 2,21 2,65 2,67 2,87 2,76 3,16

30-49 år 2,26 2,39 2,35 2,35 2,54 2,72

50- 2,65 4,26 4,70 4,98 3,16 3,20

Samtliga 2,43 3,22 3,38 3,50 2,82 2,97

      

      

Sjukfrånvaro i procent       Samtliga     

  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

0-29 år 3,54 3,58 4,52 3,93 3,96 4,60

30-49 år 4,17 4,62 4,71 4,91 5,06 4,86

50- 4,83 5,69 6,35 6,25 5,9 5,80

Samtliga 4,42 5,01 5,44 5,40 5,30 5,23
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Sjukfrånvaro  |  medarbetare





 
God ekonomisk 
hushållning 

Region Kalmar läns mål – Ekonomi
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God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning uppnås genom att verksamheten 

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 invånarna 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 överskott för att Region Kalmar 

län ska klara framtida investeringar och pensionsåtagande. För 

att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska följan-

de finansiella mål nås.

Respektive års resultat ska uppgå till minst två procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 

2 procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på 

157 Mkr. I regionplanen beslutades om ett resultat på 122 Mkr 

vilket motsvarar 1,6 procent av skatter och statsbidrag.

Bokslutet för 2019 visar ett positivt resultat, det vill säga att in-

täkterna överstiger kostnaderna, med 170 Mkr, vilket är 48 Mkr 

bättre än budget. Redovisat resultat motsvarar 2,2 procent av 

de samlade intäkterna från skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning och resultatmålet uppfylls därmed. Föregående 

år uppgick resultatet till -76 Mkr. De främsta orsakerna till det 

förbättrade resultatet 2019 är högre avkastning på pensions-

kapitalet i KLP, en ökad tilldelning av riktade statsbidrag samt 

effekter av kostnadsminskande åtgärder. 

 Verksamhetens resultat före finansnetto visar ett minus på 93 

Mkr, vilket understryker vikten av fortsatt fokus på åtgärder för 

att dämpa kostnadsutvecklingen. 

 Förvaltningarna uppvisar ett budgetunderskott på 361 Mkr, 

medan gemensamma poster för pensioner, skatteintäkter och 

finansnetto redovisar ett överskott mot budget på 409 Mkr.

Riksdagen har beslutat om en ny redovisningslag som gäller 

från och med 1 januari 2019. Enligt den nya lagen ska finansiel-

la instrument som huvudregel värderas till marknadsvärde. Nya 

resultatnivåer i resultaträkningen har tillkommit där nya benäm-

ningar är ”verksamhetens resultat” och ”resultat efter finansiel-

la poster”. Det finns därför fler resultatnivåer att följa där syftet 

med resultatnivån ”verksamhetens resultat” är att tydliggöra 

den ekonomiska effekten av den löpande verksamheten.

Investeringarna ska finansieras med egna medel

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett 

resultat som tillsammans med avskrivningar täcker årets in-

vesteringar. Nyckeltalet som används benämns självfinansie-

ringsgrad. Självfinansieringsgraden anger hur många procent 

av verksamhetens internt tillförda medel (årets resultat samt 

av- och nedskrivningar) som finansierar investeringar i anlägg-

ningstillgångar. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 

procent eller mer innebär det att samtliga investeringar har 

kunnat skattefinansieras och Region Kalmar län har inte behövt 

använda likvida medel. För 2019 uppgår självfinansieringsgra-

den till 73 procent vilket innebär att målet om självfinansiering 

inte uppfylls. Självfinansieringsgraden följs upp årligen men 

det är viktigt att se till utfallet över en längre tid. För senaste 

femårsperiod uppgår självfinansieringsgraden till 82 procent. 

Omvärldsanalys

Ekonomiska förutsättningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar i sin analys 

i Ekonomirapporten från oktober 2019 att Sverige går in i en 

mild lågkonjunktur under kommande år och som kommer att 

fortsätta under 2021. Konjunkturprognosen visar på ihållande 

250
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50

0

-50

-100

62                   82                   187                  -76

2015                 2016              2017                2018              2019

Årets resultat  |  Mkr

170

Region Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet 

som bedrivs ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens 

mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. 
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svag BNP-tillväxt och beräknas för helåret 2019 landa på 1,1 

procent. 2018 ökade BNP med 2,3 procent. Prognosen om 

låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 som lanserades av SKR 

i december 2018 står sig fortfarande. Sysselsättningsgraden 

sjunker 2019 i jämförelse mot 2018. Den försvagning på ar-

betsmarknaden som synts under året beräknas fortgå nästa år. 

Under kommande året väntas även långsammare inkomstök-

ningar. Tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter var under 

året svaga och uppgick till 1 procent.

 Sverige har under de senaste åren gynnats av stark export. 

Nu börjar dock världskonjunkturen att vika. Stor osäkerhet rå-

der kring pågående handelskonflikter och andra geopolitiska 

frågor. Varken exporten eller investeringar bedöms kunna bi-

dra till ökad BNP-tillväxt under kommande år. Någon skarp 

förbättring för den globala investeringskonjunkturen är därför 

svår att bedöma. Utan en fortsatt försvagning av den svenska 

kronan bedöms de svenska exportnäringarna få det tuffare. 

Näringslivets investeringar och bostadsbyggandet beräknas 

falla under kommande året, i likhet med det som varit fallet 

under 2019.

 Senaste tioårsperioden har antalet arbetade timmar utveck-

lats mycket positivt i förhållande till det demografiska trycket. 

Kommande år förväntas istället de demografiska behoven öka 

snabbare än sysselsättningen i ekonomin vilket kommer inne-

bära att kostnadstrycket stiger snabbare än vad intäkterna för-

väntas göra.

 Konjunkturförsvagningen kommer att bromsa utvecklingen 

av skatteunderlaget. Efter några år av stigande sysselsättning 

och stark skatteunderlagstillväxt bromsade utvecklingen av 

skatteunderlaget in föregående år. Skatteunderlagstillväxten 

har sedan avtagit under detta år och beräknas avta ytterligare 

nästa år. Skatteunderlagets inbromsning 2018 förklaras nästan 

helt av att grundavdraget höjdes för personer som fyllt 65 år. 

Både 2019 och 2020 fortsätter sådana höjningar att dämpa 

skatteunderlagstillväxten med cirka en halv procentenhet per 

år. Prognosen visar därför fortsatt inbromsning i både den fak-

tiska och underliggande ökningstakten som en följd av den 

pågående avmattningen på arbetsmarknaden och nästa års 

prognosticerade sysselsättningsnedgång.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan på Region 

Kalmar läns tjänster, dels storleken på skatteintäkter, generella 

statsbidrag och skatteutjämning då bidrag från systemet för 

kommunalekonomisk utjämning baseras på invånarantalet. 

 Enligt Ekonomirapporten från SKR publicerad i oktober 

2019 är kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre så 

pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, och 

att det är just de äldre och unga som ökar snabbast under den 

kommande tioårsperioden. Den 31 december 2019 hade Kal-

mar län 245 466 personer, vilket är en ökning med 796 personer 

jämfört med föregående år. 

Verksamhetens resultat

Verksamheterna inom regionstyrelsens förvaltning redovisar en 

negativ budgetavvikelse på 363 Mkr där huvuddelen av under-

skottet finns inom den somatiska vården och primärvården. Re-

gional utvecklingsnämnd redovisar en positiv budgetavvikelse 

på 5 Mkr medan Kollektivtrafiknämnden redovisar en negativ 

budgetavvikelse på 3 Mkr

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Årlig procentuell förändring  2018 2019 2020 2021 2022

BNP*  2,3 1,1 0,8 1,7 2,1

Sysselsättning, timmar*  1,8 0,0 -0,4 0,2 0,7

Relativ arbetslöshet  6,3 6,8 7,3 7,4 7,1

Timlön, Nationalräkenskaperna  2,8 3,7 3,0 3,0 3,2

Inflation, KPI  2,0 1,8 1,8 1,9 2,1

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 15/2019   
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Verksamheterna inom regionstyrelsens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förvaltningen redovisar ett underskott i förhållande till budget 

på 326 Mkr och en nettokostnadsutveckling på 2,6 procent. En 

stor utmaning under 2019 har varit att minska budgetunderskot-

tet och den höga nettokostnadsutvecklingen från tidigare år.

 Sjukhusen och diagnostiskt centrum fick i början av året 

tydliga mål om att effektivisera verksamheten vilket har fått en 

ekonomisk effekt under året. En ny modell för verksamhetspla-

nering och budgetering har införts under året tillsammans med 

en översyn av vårdavdelningarnas bemanning vilket påverkat 

kostnadsutvecklingen positivt. En stor försiktighet råder också 

när gäller ersättning med timvikarier och personal på övertid.

 Under året har det pågått aktiviteter för att minska behovet 

av inhyrd personal, bland annat tas alla beslut om inhyrd per-

sonal av förvaltningsdirektör. En ny upphandling av inhyrd per-

sonal pågår, vilket förhoppningsvis kommer att leda till lägre 

kostnad per inhyrd timme. Behovet av inhyrda sjuksköterskor 

har ökat och aktiviteter för att minska beroendet pågår. Kost-

naden för inhyrd personal blev under året 116,6 Mkr, vilket är en 

ökning med ca 16 procent jämfört med 2018.

 Efter att läkemedelskostnaderna under flera år ökat stagne-

rade ökningen under 2019 och den huvudsakliga förklaringen 

är att kostnaderna för hepatit C-läkemedel minskat under året 

jämfört med åren före.

 Kostnader för köpt vård uppgick under 2019 till cirka 549 Mkr 

vilket är en ökning med 5,3 procent jämfört med föregående 

år. Det är den köpta vården inom sydöstra sjukvårdsregionen 

som har ökat, vilket är enligt plan utifrån aktuellt avtal.

 Kostnader för medicinskt material har ökat och främst då 

kostnader för diabeteshjälpmedel, inkontinensartiklar, och 

implantat. En minskning av de övriga kostnaderna kan bland 

annat ses på möbler, övriga förbrukningsinventarier samt lokal-

kostnader. Olika typer av biokemiska analyser inom diagnos-

tiskt centrums område sker numera i egen regi vilket minskat 

kostnaderna för samtliga vårdverksamheter.

Primärvårdsförvaltningen

Hälsoval

Verksamheten inom hälsoval redovisar ett underskott mot 

budget motsvarande 44,7 Mkr där huvuddelen kan hänföras 

till det sistahandsansvar som förvaltningen har gentemot lä-

nets invånare. Den främsta orsaken till det negativa resultatet 

är merkostnader avseende hyrläkare. Kostnaden för hyrläkare 

är dock oförändrad jämfört mot 2018. Arbetet med att skapa 

ett oberoende av inhyrd personal pågår såväl inom Regionen 

som nationellt. Syftet är att bidra till säkrare vård för våra pa-

tienter, bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, bättre utbild-

nings- och introduktionsmiljö för studenter och nya medarbe-

tare samt lägre kostnader. Kostnaderna för läkemedel har ökat, 

men bedömningen är att kostnadsökningen ligger inom såda-

na läkemedelsområden där ökad förskrivning sannolikt medför 

långsiktiga hälsoekonomiska vinster. Lokala förbättringsarbe-

ten med syfte att åstadkomma kostnadseffektiv läkemedelsför-

skrivning samt spridning av goda exempel pågår.

 Kostnadsutvecklingen för personalkostnader har under 2019 

varit låg och uppgår till 1,8 procent. Så länge som hyrläkare 

behövs för att klara tillgängligheten till den offentliga hälso-

valsverksamheten är ambitionen att öka kostnaderna för egna 

läkare, och minska hyrläkarkostnaderna, snarare än att minska 

dem. I syfte att upprätthålla god ekonomisk hushållning avse-

ende övriga personalkategorier används löpande olika slags in-

terna jämförelser hälsocentralerna emellan i syfte att identifiera 

avvikelser gentemot förvaltningens genomsnittskostnader.

 Under året har tre nya hälsocentraler flyttat in i nya lokaler, så 

resultatet har under året belastas med utrustningskostnader av 

engångskaraktär till dessa.

Övrig verksamhet

Primärvårdens övriga verksamhet utgörs av Barnhälsovården, 

Sjukvårdsrådgivningen, Asyl- och flyktinghälsovård, Barn- och 

ungdomshälsan, Vårdval psykisk hälsa, missbruks- och beroen-

devård samt fotvård. Verksamheten redovisar ett mindre un-

derskott som kan hänföras till en över tid hög kostnadsutveck-

ling för bland annat provtagningar och tolkkostnader.

Psykiatriförvaltningen

Förvaltningen redovisar ett resultat i nivå med budget. Ett 

fortsatt behov av att anlita bemanningsföretag finns men har 

minskat under året och tillsammans med minskade kostnader 

för den köpta vården redovisar förvaltningen en ekonomi i ba-

lans 2019. Bemanningsproblematiken är en nyckelfråga även 

ur ett ekonomiskt perspektiv. De långsiktiga satsningarna på 

kvalitetshöjningar och god tillgänglighet i vården ställer stora 

krav på rätt kompetens och rätt bemanning. Vakansläget har 

blivit något bättre men en fortsatt hög sjukfrånvaro medför 

svårigheter. Behovet av inhyrd personal har varit lägre än förra 

året och det är fortsatt fokus på att i framtiden vara oberoende 

av bemanningsbolag.

 Kostnader för läkemedel blev något högre än föregående 

år. Förvaltningen lyckades inte med att hålla budgeten för lä-

kemedel där den förändrade kostnadsbilden till stor del beror 

på patentutgångar men även ökade förskrivningar för fler pa-

tienter med behandlingar som genererat dyra läkemedel. En 

del av ökningen beror på satsning på behandlingsmetoden för 

patienter inom opiatmissbruk. Förvaltningen har arbetat med 

att minska behovet av att köpa vård för rättspsykiatriska patien-

ter i andra regioner. Inför 2019 byggdes rättspsykiatrin om och 
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utökades med två vårdplatser, vilket har bidragit till en minsk-

ning av den köpta vården.

 Under året har det köpts in utrustning till nya psykiatrilokaler 

i Oskarshamn som togs i drift i slutet av året, vilket bidragit till 

ökade kostnader av engångskaraktär.

Folktandvården

Förvaltningen redovisar ett resultat i nivå med budget. Åtgär-

der för att minska kostnadsutvecklingen, då prognoserna un-

der året visat på underskott, har fått effekt.

 Driftskostnaderna ökade i samband med att två nybyggda 

kliniker, i Emmaboda och Oskarshamn, öppnades under året. 

Detta har även inneburit minskade intäkter på grund av lägre 

tillgänglighet under byggnationen.

 Senaste årens ökning av arbetade timmar i tandvården för 

barn och unga vuxna har stagnerat något även om ytterligare en 

årskull, 23-åringar, tillkommit. Ökningen i barntandvården upp-

går till 8 procent medan vuxentandvården ökat med 5 procent. 

 Fokus i Folktandvården ligger på att arbeta med tillgäng-

lighet med befintliga resurser och öka frisknärvaron vilket per 

automatik ger Folktandvården en god ekonomi.

IT-förvaltningen

Förvaltningen redovisar ett resultat i nivå med budget. Både 

kostnader och intäkter har ökat, vilket kan hänföras till sam-

verkansprojektet Lynx för de fyra regionerna Halland, Kalmar, 

Kronoberg och Jönköping. Förvaltningen hanterar IT-miljön 

för det nya biljett- och betalningssystemet (Bobcat) åt de fyra 

regionerna.

 En del i förvaltningens arbete med effektivisering och eko-

nomi i balans är övertagande av IT-avtal från andra förvaltning-

ar. Under 2019 har effekter i form av prissänkningar på cirka 1,2 

Mkr för ett 15-tal avtal redovisats.

 Förvaltningen är också i slutfasen av ett arbete med effekti-

visering av beställning av hårdvara i verksamheten. Detta ger 

minskade kostnader för hårdvara, minskade omkostnader samt 

förenklar för verksamheten.

Regionservice

Regionservice redovisar ett resultat i nivå med budget. Samt-

liga verksamheter har tillsammans bidragit till förvaltningens 

goda resultat. Aktiviteter för att minska kostnader, genom 

bland annat ökad samverkan och översyn av processer, har ge-

nomförts och pågår. Innan återbemanning på vakanta tjänster 

och frånvaro görs en noggrann bedömning av bemanningsbe-

hov. Översyn av schema, ökat fokus på bemanningsplanering 

och samverkan inom kostverksamheten har gett effekt.

 Resultatet har också påverkats positivt av faktorer av en-

gångskaraktär såsom försäljning av bilar, längre vakanser, par-

tiella ledigheter, minskad vikariebemanning och inköp som 

skjutits framåt i tid. Kostnaderna för avveckling av gammal te-

lefonteknik på hälsocentraler utanför tätorter har blivit avsevärt 

lägre än vad som tidigare prognostiserats, vilket främst beror 

på mindre behov av mobilförstärkning, färre telefoner och min-

dre kabeldragning. Återhållsamhet med konferenser, logi och 

intern representation bidrar också till lägre kostnader.

Centraladministrerad verksamhet

Regiondirektörens stab

Regiondirektörens stab redovisar ett överskott mot budget 

på 17 Mkr. Överskottet avser vakanta och icke ersatta tjänster, 

ökade projektintäkter samt en allmän återhållsamhet gällande 

kostnader. Utrustningskostnader efter ombyggnationen av re-

gionkansliet påverkar resultatet negativt.

Förtroendevalda

Förtroendevalda redovisar ett underskott på 1 Mkr och det av-

ser främst ersättningar vid pensionsavgångar.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet redovisar ett underskott på 3 Mkr vilket 

främst avser Utomlandsvård enligt EU-direktiv.

Verksamheter inom beställd vård

Verksamheterna inom beställd vård redovisar ett underskott 

motsvarande 5 Mkr. Beställd vård inom regionen består av häl-

soval, vårdval psykisk hälsa, tandvårdsreformen, ersättningssys-

temet för barntandvård samt privata specialister. Underskottet 

återfinns inom hälsoval och beror främst på den köpta vården 

samt ersättning för ST-läkare. Övriga delar inom beställd vård 

redovisar överskott. Överskottet inom LOV barntandvård beror 

till stor del på att patienterna i ålder 3-23 inte har undersökts 

enligt revisionsintervallerna. Ytterligare en orsak är att möjlig-

heten att söka ersättning för viss protetisk vård inte har nyttjats. 

Ett större överskott finns för privata specialister där en del avtal 

fortfarande är vakanta.

Regional utvecklingsnämnd

Regional utvecklingsförvaltning redovisar ett överskott mot 

budget motsvarande 5 Mkr. Överskottet är i huvudsak en följd 

av de vakanser som funnits i flera av verksamheterna under 

långa perioder. Det är tydligt inom alla delar av förvaltningen 

att den allmänna kostnadsmedvetenheten har gett resultat.

Regional utvecklingsverksamhet

Det regionala utvecklingsuppdraget som övertogs den 1 janu-

ari 2019 från Regionförbundet i Kalmar län ingår i Regional ut-

vecklingsförvaltning. Här ingår dessutom kulturverksamheten 
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samt folkhälsoenheten. Under året har mycket arbete kring an-

passning till och utbildning i nya system krävts, vilket påverkat 

uppföljningen i förvaltningens projekt. Projektverksamheten 

bedrivs enligt plan och större projekt pågår inom bland annat 

livsmedels- och besöksnäringen.

Regional bildningsverksamhet

I Regional utvecklingsförvaltning ingår också Regional bild-

ningsverksamhet med de fyra folkhögskolorna samt biblioteks-

utveckling.

 Folkhögskolorna ser överlag en utveckling med lägre be-

läggning på internaten, vilket innebär att intäkter för kost och 

logi är lägre än budgeterat. Vidare har de uppdragsutbildning-

ar som varit planerade tillsammans med Arbetsförmedlingen 

hösten 2019 inte genomförts, vilket beror på ändrade förutsätt-

ningar för Arbetsförmedlingen. Kurserna det gäller är etable-

ringskurser för nyanlända och studiemotiverande kurser.

Kollektivtrafiknämnd

Kalmar länstrafik redovisar ett underskott på 3 Mkr jämfört mot 

budget. Kostnaderna i trafikavtalen för tåg, buss och servicere-

sor har ökat kraftigt under de senaste åren. Resandet har också 

ökat, framförallt i de områden där kollektivtrafiken är jämförel-

sevis stark, vilket medfört behov av ytterligare fordon som inte 

kunnat kompenseras med justering av trafik i lågtrafikerade 

områden och tider.

 För att minska kostnadsutvecklingen har Kalmar länstrafik 

under 2019, med utgångspunkt från kontinuerliga mätning-

ar, gjort anpassningar och trafikreduceringar av trafikutbudet. 

Samtliga förändringar genomfördes med stöd av svagt resan-

de enligt skrivning i Trafikförsörjningsplanen. Som en del i den 

anpassningen togs också beslut om att upphöra med tågtrafi-

ken mellan Oskarshamn och Berga. 

Finansiell analys

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva den finan-

siella styrkan och klargöra om Region Kalmar län, ur finansiell 

synvinkel, har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella 

analysen bygger på fyra viktiga aspekter: det finansiella resul-

tatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen 

över den finansiella utvecklingen. Mer information om siffror 

och tabeller som hänvisas till i nedanstående analys finns under 

rubriken Finansiella rapporter.

Resultat och kapacitet

Verksamhetens intäkter och kostnader

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämförel-

se med föregående år. Verksamhetens intäkter i form av pa-

tientavgifter, trafikintäkter, såld vård, riktade statsbidrag med 

mera har utvecklats positivt och visar en ökning med 12,7 

procent, varav de riktade statsbidragen ökar med 73 Mkr eller 

18 procent. Under året har överenskommelser träffats mellan 

staten och SKR beträffande flera olika bidrag. Några av dessa 

var inte kända vid upprättandet av budgeten för 2019, vilket 

har medfört ett budgetöverskott på 111 Mkr. Här kan nämnas 

överenskommelse om utvecklade förutsättningar för vårdens 

medarbetare samt omställning till god och nära vård, vilka er-

sätter de tidigare professions-, personal- och patientmiljarder-

na. De tre tidigare bidragen uppgick 2018 till 108 Mkr medan 

de båda nya bidragen inbringar 135 Mkr. Region Kalmar län 

uppvisar fortsatt hög tillgänglighet vad gäller såväl besök som 

operation, vilket avspeglar sig i en tilldelning på 51 Mkr inom 

ramen för den nya kömiljarden.

 Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret har 

också bidragit till ökade intäkter i form av bidrag från länets 

kommuner för överförd verksamhet i samband med region-

bildningen, projektbidrag och EU-bidrag. Även trafikintäkterna 

inom Kalmar länstrafik har utvecklats positivt. Däremot har asyl-

intäkterna från Migrationsverket minskat betydligt som en följd 

av fortsatt minskning av antalet asylsökande.

 Totalt för verksamhetens intäkter redovisas 1 752 Mkr, vilket 

motsvarar ett överskott mot budget med 275 Mkr.

 Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 

9 680 Mkr, vilket ger en ökning med 4,5 procent och ett bud-

getunderskott med 496 Mkr.

 Förvaltningarnas lönekostnader för arbetad tid har ökat 

med 4,8 procent, vilket är något mer än vad som kan förväntas 

utifrån träffade löneavtal och beslutade satsningar i 2019 års 

budget. Volymökningen mätt i antal arbetade timmar uppgår 

till 2,3 procent, varav övertagen verksamhet inom regional ut-

veckling står för ca 0,5 procent. Kostnadsökningen har succes-

sivt sjunkit under året, vilket innebär att de kostnadsminskande 

åtgärderna har haft effekt.

 Pensionsutbetalningarna har ökat med 6,6 procent beroen-

de på att fler personer har valt att ta ut pension tidigare.

 Pensionsavsättningen har minskat med 20 Mkr eller 13 pro-

cent. Prognosparametrarna som ligger till grund för pensions-

skuldsberäkningen är utvecklingen av inkomstbasbeloppet 

och prisbasbeloppet. Förklaringen till minskningen av pen-

sionsavsättningen är då bland annat beslut om högre inkomst-

basbelopp. Det som också påverkar beräkningen av avsätt-

ningen är tillkommande information om tidigare anställningar.

 Kostnaderna för kurser och konferenser samt personalre-

presentation har minskat med 8 procent. Inom dessa områden 

finns goda förutsättningar att påverka kostnaderna genom en 

ökad kostnadsmedvetenhet.

 Kostnaderna för inhyrd personal har under större delen av 

2019 uppvisat en positiv trend, men högre kostnader under de-
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cember medförde att helårsutfallet blev något högre än 2018. 

Psykiatrin redovisar en kraftig minskning med 27 procent med-

an den somatiska vården ökar med 16 procent. Primärvården 

ligger på oförändrad nivå jämfört med föregående år. Behovet 

av inhyrd personal ökar fortfarande inom kategorin sjukskö-

terskor, medan läkarna visar en minskning. Denna trend syns 

också i landet som helhet. Sammantaget på nationell nivå har 

bolagskostnaderna ökat med 3,4 procent, men tio regioner 

har minskat sina kostnader. Hyrkostnadernas andel av egen 

personalkostnad 2019 uppgår till 5,7 procent i Kalmar och 3,8 

procent i riket.

 Kostnaden för den köpta vården enligt avtal inom sydöstra 

sjukvårdsregionen har totalt ökat med 8,3 procent, vilket i stort 

överensstämmer med den planerade uppräkningen. Abonne-

mangskostnaden står för 6,3 procentenheter av ökningen och 

den rörliga debiteringen för 2 procentenheter. En orsak till att 

abonnemangskostnaden har ökat är att områden som tidigare 

låg utanför avtalet nu har växlats in. Antalet slutenvårdstillfällen 

har minskat med 4 procent och antalet öppenvårdstillfällen har 

ökat med 19 procent. 

 Köpt somatisk vård från övriga sjukhus visar en kostnadsök-

ning på 2,6 Mkr eller 1,8 procent. Den låga kostnadsökningen 

beror på att föregående år hade fler enskilda kostsamma vård-

tillfällen än 2019. Kostnaderna för enskilda vårdtillfällen är svåra 

att förutse och kan variera mycket mellan åren.

 Läkemedelskostnaderna, exklusive rabatter som återbetalas 

till staten, ökar med 4,4 procent och uppgår till 908 Mkr. De 

grupper som ökar mest är cancerläkemedel, nya blodförtun-

nande läkemedel (DOAK) som skyddar mot stroke, nya dia-

betesläkemedel samt läkemedel för sällsynta sjukdomar, där-

ibland medfödda sjukdomar hos barn. Läkemedel mot Hepatit 

C minskar till följd av färre fall av insjuknade. Nya läkemedel 

prövas kontinuerligt inom ramen för ordnat införande.

 Övriga kostnader för material och tjänster visar en ökning 

med 6,3 procent. Här kan nämnas diabeteshjälpmedel, som 

ökar med 19 procent, främst beroende på ökade kostnader 

för tillbehör till insulinpumpar. Beslutade satsningar på vida-

reutveckling av vårdinformationssystemet Cosmic och ökad 

digitalisering medför ökade kostnader med 14 procent för da-

taprogram och licenser samt serviceavtal IT. Generellt påver-

kas också kostnadsökningarna av övertagandet av verksamhet 

inom det regionala utvecklingsansvaret. 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, kommunal-

ekonomisk utjämning och generella statsbidrag har ökat med 

3,5 procent och uppgår 2019 till 7 834 Mkr. Detta medför ett 

budgetunderskott på 15 Mkr. De senaste årens högkonjunktur 

i svensk ekonomi har bidragit till att skatteunderlaget fram till 

2017 utvecklades mycket positivt. Konjunkturen börjar nu, efter 

många år av stark tillväxt, plana ut vilket medför en betydligt 

lägre ökning av skatteunderlaget från 2018 och framåt.

 Överenskommelsen med staten om bidraget till läkeme-

delsförmånen 2019 innebar att Region Kalmar län erhöll 755 

Mkr. I bokslutet har bidraget räknats ned med 2,4 Mkr bero-

ende på beräknat utfall av vinst- och förlustdelningsmodellen 

avseende läkemedel mot Hepatit C. Vidare ska 40 procent av 

återbäringen i form av läkemedelsrabatter tillfalla staten, vilket 

medför att bidraget nedräknats med ytterligare 25,5 Mkr. Efter 

dessa regleringar uppgår det slutliga bidraget till 728 Mkr, vil-

ket innebär en ökning med 4,5 procent jämfört med 2018 års 

bidrag efter slutregleringar.

 Under rubriken generella statsbidrag ingår, förutom läke-

medelsbidraget, ökade resurser till välfärden, till den del som 

avser fördelning utifrån mottagande av flyktingar med 39 Mkr. 

Resterande del av de så kallade välfärdsmiljarderna fördelas 

efter befolkningsandel och ingår i den kommunalekonomiska 

utjämningen.
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Skatt- utjämningsutveckling            Nettokostnadsutveckling

Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,8 procent och upp-

går till 7 928 Mkr, vilket motsvarar ett budgetunderskott med 

221 Mkr.  Intäkterna från skatter, utjämning och generella stats-

bidrag ökar samtidigt med 3,5 procent. Region Kalmar läns 

nettokostnadsökning 2019 på 2,8 procent är bland de lägsta 

i landet och bara tre regioner uppvisar en lägre ökning. 2018 

hade Region Kalmar län en ökning på 6,1 procent, vilken var 

den näst högsta i riket. Den höga nettokostnadsutvecklingen 

under 2018 och början av 2019 har genom en rad åtgärder till-

sammans med ökade riktade statsbidrag stannat av. 

 Relationen mellan intäkts- och kostnadsutveckling är viktig 

att följa över tid för att uppnå en långsiktigt stabil ekonomi. 

Åren 2016 och 2017 var relationen positiv och la grunden för en 

god ekonomi. 2018 var det negativa gapet mellan nettokost-

nadsökningen och intäktsutvecklingen relativt stort, vilket ska-

pade obalans i ekonomin. 2019 är relationen åter positiv, vilket 

avspeglas i resultatförbättringen jämfört med föregående år. 

För att nå resultatmålet på 2 procent får inte nettokostnads-

andelen överstiga 98 procent av skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag. Av tabellen nedan framgår att nettokost-

nadsandelen för 2019 uppgår till 97,8 procent av intäkterna och 

resultatmålet uppnås därmed.

Finansnetto

Bokslutet visar ett positivt finansnetto med 264 Mkr, vilket är 

284 Mkr bättre än budget.

 Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel som 

placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). 

Avkastningen av de placerade pensionsmedel specificerade i 

not, beräknas årligen till fyra procent, vilket motsvarar 66 Mkr. 

Pensionskapitalet redovisar för året en avkastning på 314 Mkr. 

I avkastningen ingår orealiserad andel vinst i aktier och obli-

gationer på 181 Mkr. Den nya redovisningslagen som trädde i 

kraft den 1 januari 2019 innebär att finansiella instrument mark-

nadsvärderas och resultat redovisas i linje med börsens utveck-

ling. Marknadsvärderingen får konsekvenser i jämförelse med 

tidigare år och kan ge stora fluktuationer under året i takt med 

börsens svängningar.

 I finansnettot ingår även en finansiell intäkt på 33 Mkr som 

avser övertagandet av det egna kapitalet i Regionförbundet 

i Kalmar län i samband med verksamhetsövergången den 1 

januari 2019.

 Region Kalmar läns räntekostnader, som består av den årliga 

ränte- och basbeloppsuppräkningen av pensionsskulden en-

ligt nya regelverket RIPS19, uppgår till 87 Mkr och är i linje med 

budgeterat belopp. 

Nettokostnadsutveckling

% 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens 
nettokostnader 96,3 96,4 94,9 97,8 97,2

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

Finansnetto -1,3 -1,5 -1,3 -0,8 -3,3

Nettokostnadsandel  99,1 98,8 97,5 101,0 97,8



     2019 2018     

Årets resultat enligt resultaträkningen    170,4 -76,0

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid   

  försäljning av anläggningstillgångar    -0,2 -0,3

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet    

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet    

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper    -181,4 -12,3

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster    

  i värdepapper       -3,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar                   -11,1    -91,9     

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv  

Balanskravsresultat                    -11,1    -91,9    

  

  

  

Uppgift om negativa balanskravsresultat från tidigare år som kvarstår att reglera    

     2018 2019

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat    0,0 -91,9

- varav från 2018     -91,9

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen    -91,9 -11,1

UB ackulerade negativa resultat att återställa inom tre år                -91,9  -103,0     

- varav från år 2018, återställs senast år 2021    -91,9 

- varav från år 2019, återställs senast år 2022     -11,1

 

 

   

 

          

BALANSKRAVSUTREDNING  |  MKR  
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Avstämning mot kommunallagens balanskrav görs i balans-

kravsutredningen. Här reduceras eller tillförs årets resultat ett 

antal poster som inte härrör från den löpande verksamheten.  

 Grundprinciperna för beräkningen av balanskravsresultatet 

har inte ändrats i och med införandet av ny redovisningslag. 

Däremot sker en förändring i redovisningen i och med att krav 

införs på värdering av vissa finansiella instrument till verkligt 

värde. Detta medför att såväl orealiserade vinster som förluster 

på finansiella instrument inte ska medräknas i resultatet efter 

balanskravsjusteringar.

 Efter justering för vinster vid försäljning av anläggningstill-

gångar och orealiserade vinster i värdepapper med 181 Mkr 

uppgår balanskravsresultatet till - 11 Mkr.

 145 Mkr av resultatöverskott från tidigare år har reserverats i 

en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital med syfte 

att utjämna sviktande intäkter över en konjunkturcykel. Under 

året har ingen förändring av RUR gjorts.

 Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är ne-

gativt, ska det enligt 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725), 

i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket 

sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Det nega-

tiva resultatet ska regleras under de närmast följande tre åren. 

Reglering av negativt resultat kan ske genom att fullmäktige 

beslutar om åtgärder för kostnadsminskningar och/eller intäkt-

sökningar samt disponering av RUR. Fullmäktige har 2013 an-

tagit en riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering 

av RUR. Medlen från RUR får endast täcka negativa resultat, det 

vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska 

komma upp till noll. Prognosen från SKR av det årliga under-

liggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genom-

snittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvär-

de för när uttag ska få göras ur RUR. Enligt senaste prognosen 

publicerad i EkonomiNytt 15/2019 den 20 december 2019 skul-

le det vara möjligt att disponera RUR åren 2020–2023, men inte 

för 2019.

 Eftersom det inte är möjligt att disponera RUR för år 2019 

måste det negativa resultatet regleras genom att redovisa 

överskott under de följande tre åren. Balanskravsresultatet och 

det finansiella resultatmålet på 2 procent är helt oberoende av 

varandra, varför det räcker med positivt resultat på minst 11 

Mkr för att återställa underskottet.

 Utöver årets underskott kvarstår att reglera 2018 års negativa 

balanskravsresultat på 92 Mkr. Reglering av det ackumulerade 

underskottet på totalt 103 Mkr ryms inom av Regionfullmäktige 

beslutat resultat i budget 2020.
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Investeringar

För att möta framtida krav genomför Region Kalmar län om-

fattande investeringar. Investeringar ska bidra till utveckling av 

verksamheterna och möjliggöra effektiviseringar. Investeringar 

görs även för att bibehålla kapacitet och krav på standard. Årets 

investeringsbudget uppgår till 724 Mkr. Under 2019 har Region 

Kalmar län investerat 653 Mkr, varav 495 Mkr i fastigheter och 

145 Mkr i inventarier. I det totala investeringsbeloppet 2019 in-

går även aktivering av utvecklingskostnader som uppgår till 13 

Mkr. Under året har en modell för nyttokalkyler tagits fram och 

beslutas. Den är avsedd att användas vid nyinvesteringar och 

större förändringar inom hela Region Kalmar län.

Mark och byggnader

Region Kalmar län planerar och genomför omfattande inves-

teringar vad gäller både ny- och ombyggnation. Byggnaderna 

planeras och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv och måste 

vara flexibla och förändringsbara för att kunna möta framtida 

krav. Det är också väsentligt att vårdens lokaler utformas på ett 

sätt som bidrar till vårdens effektivitet. Fastighetsinvesteringar-

na uppgår till 495 Mkr för 2019.

Vid Länssjukhuset i Kalmar genomförs arbete med lokaler för 

en samlad specialistpsykiatri. Sommaren 2018 startade pro-

duktionen. Projektet följer tidplan både för projektering och 

produktion. Driftsättning och inflyttning beräknas till vintern 

2021. Nya lokaler för specialistpsykiatrin i Oskarshamn har ta-

gits i drift i slutet av året. Byggproduktionen är avslutad liksom 

markarbeten med parkeringsplatser och omgivningen kring 

den nya byggnaden. Vid Västerviks sjukhus pågår arbete med 

programhandlingen för den planerade nybyggnationen av 

specialistpsykiatrin sedan 2016 och ska läggas fram i Region-

fullmäktige i början av år 2020.

 Neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och vid 

Västerviks sjukhus motsvarar inte kraven på dagens arbetssätt 

med familjefokuserad omvårdnad. Programarbete och projek-

tering avseende ombyggnation av hus 07 vid Västerviks sjuk-

hus har genomförts och beslut om genomförande togs i Re-

gionfullmäktige i november 2019. Inflyttning och driftsättning 

kommer att ske etappvis fram till slutdatum i mars 2021. Vid 

Länssjukhuset i Kalmar ska programarbete avseende påbygg-

nad av hus 15 påbörjas under planperioden 2020-2022.

 Vid Oskarshamns sjukhus sker ombyggnad i befintliga lo-

kaler för klinisk kemi och transfusionsmedicin och projektet 

beräknas färdigställas i december 2020. Ombyggnaden ska 

säkerställa att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt 

säkert sätt.

 Efter genomförd förstudie, programarbete och projektering 

fortsätter processen avseende ombyggnad av enheten för pal-

liativ medicin, onkologisk mottagning och dietistmottagning 

i hus 13 vid länssjukhuset med inflyttning och driftsättning i 

maj 2020. Upphandling av ny gammakamera med tillhörande 

ombyggnation i hus 15 vid länssjukhuset genomfördes under 

hösten 2019 och slutbesiktning sker i januari 2020.

 I Emmaboda färdigställdes produktionen av regiongemen-

samma lokaler under mars i år. Invigning och öppet hus för 

allmänheten hölls den 26 april. Ombyggnationen innefattar 

bland annat hälsocentral, folktandvård, distriktsrehabilitering, 

barnhälsovård och mödrahälsovård. Rivning av befintlig hälso-

central är genomförd.

 I början av 2018 förvärvades fastigheten Lärlingen 6 i Kalmar. 

Under 2018 och 2019 har ombyggnation genomförts i fastighe-

ten. Driftsättning och inflyttning av samtliga kontorsplatser har 

skett under året. Sista etappen färdigställs i februari 2020.

 Vid Folktandvården i Lindsdal har anpassning av lokaler 

gjorts för att kunna möta befolkningens efterfrågan av tand-

vård samt för att förbättra arbetsmiljön för den ökande per-

sonalstyrkan. Inflyttning och driftsättning skedde i november 

2019.

 Behovet av planerat underhåll är stort. Under 2019 har såväl 

yttre som inre underhåll utförts på och i ett 30-tal byggnader. 

80 projekt i olika skeden och omfattning har planerats eller ge-

nomförts och omfatta exempelvis fönsterbyte, ventilation, el, 

belysning, avlopp, fasadrenovering och takrenovering.

 Energiplanen beskriver Region Kalmar läns plan för att upp-

fylla lagkrav på energieffektiviseringar. Genomförande av ener-

gieffektiviserande åtgärder pågår såsom utbyte av föråldrade 
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belysningssystem till närvarostyrda system liksom utbyte av 

ventilationsaggregat. Lustgasdestruktör togs i drift i maj och 

finansieras med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket. Konti-

nuerligt arbete pågår med energibesparande åtgärder samt 

optimering via befintliga övervakningssystem.

 En inventering av sjukhusens tekniska försörjningssystem i syf-

te att skapa en reinvesteringsplan har gjorts. Investeringsplanen 

omfattar byte av brandlarmscentraler, passersystem, hissar, kyla 

och medicinska gaser främst då vid länets tre sjukhus.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier

Investeringsplanen för 2019 för övriga inventarier på 166 Mkr 

avser främst årliga anslag för återinvestering i röntgen-, labora-

torie- och medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tekniska 

hjälpmedel, IT-utrustning och ospecificerade inventarier. Årets 

investeringar uppgår till 157 Mkr där det i beloppet ingår aktive-

ring av utvecklingskostnader relaterade till utveckling av vårdsys-

temet Cosmic och det nya biljettsystemet för kollektivtrafiken.

 Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har investeringar på 

58 Mkr gjorts i ambulanser, röntgenplan, medicinteknik och 

laboratorieutrustning. Flera investeringar som var planerade 

under 2019 har blivit försenade och kommer att genomföras 

under våren 2020. Förvaltningen har under 2019 arbetat med 

att identifiera ett kommande stort investeringsbehov gällande 

de medicinska inventarierna.

 IT-förvaltningen har investerat i hårdvara för stabil och säker 

drift på tillsammans 38,5 Mkr. Investeringarna avser främst nya 

lösningar för datalagring. 

 Tre nya hälsocentraler inom primärvården har flyttat till ny-

byggda lokaler. Som en följd av denna flytt har bland annat 

investeringar i utrustning gjorts. Totalt har förvaltningens inves-

teringar under 2019 uppgått till 2,6 Mkr.

 Under året har nybyggnation av allmäntandvårdsklinikerna 

i Emmaboda och Oskarshamn färdigställts. Investeringar här-

ledda till utrustningar till dessa kliniker påbörjades 2018. Folk-

tandvården har även bytt ut röntgenutrustning och investerat 

i ett antal nya behandlingsstolar inom specialisttandvården. 

Investeringar på totalt 10,5 Mkr har genomförts under året.

 Inom psykiatriförvaltningen har den totala investeringsra-

men för utrustning till de nya specialistpsykiatrilokalerna i Os-

karshamn använts. I övrigt har förvaltningen bland annat rein-

vesterat i nya sängar på flera avdelningar. Investeringarna för 

helåret uppgår till 3,7 Mkr.

 Kalmar länstrafik har under året investerat 7,4 Mkr avseende 

främst utbyte av hållplatstoppar samt utrustning till förarutrym-

men på bussarna.

 Regionservice har utöver byggnadsprojekten en budget för 

ospecificerade inventarier på 6 Mkr där utfallet är helt i linje 

med budget.

Regional utvecklingsförvaltning har utnyttjat årets investerings-

ram i det närmaste fullt ut under året. Den avser uteslutande 

folkhögskolorna och de uppgår till 2 Mkr. Investeringar har 

gjorts i folkhögskolornas kök och larmanordningar samt även 

i utrustning till folkhögskolornas utbildningar.

 Inom centraladministrerad verksamhet har investeringar av 

utrustning till Kliniskt träningscenter genomförts tillsammans 

med utrustning till ombyggda lokaler i fastigheten Lärlingen 6. 

Dessa uppgår för helåret till 2,4 Mkr.

Immateriella anläggningstillgångar

Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar består 

av aktiverade kostnader avseende utveckling av biljett- och 

betalningslösningar samt utveckling av befintlig programvara.

Projektet avseende utveckling av biljett- och betalningslös-

ningar drivs gemensamt av Kalmar länstrafik, Jönköpings 

länstrafik, Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg och 

beräknas vara klart och i drift under år 2020. Den totala utveck-

lingskostnaden beräknas till 33 Mkr och aktiverad kostnad un-

der året uppgår till 7,5 Mkr.

 Ett annat utvecklingsprojekt som pågår avser utökad ambi-

tion i vårdinformationssystemet Cosmic och utvecklingen av 

systemet bygger på ett samarbete inom Cosmic kundgrupp. 

Utvecklingen kommer att ske inom fyra fokusområden såsom 

patientens väg, vårdens stöd, gemensam verksamhetsutveck-

ling och plattform för innovation. Projektet ska enligt plan pågå 

mellan åren 2019 och 2023 och Region Kalmar län har förbundit 

sig att bidra med 50 Mkr totalt. Under 2019 har 5,2 Mkr aktive-

rats där budgeten för helåret bedömdes till 4,1 Mkr.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på organisationens 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 utvecklas positivt 

så att tillgångarna är större än skulderna. Den långsiktiga be-

talningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansie-

ringsbehov. Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, 

med hänsyn enbart till pensionsåtagande intjänade från och 

med 1998, eller enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pen-

sionsåtagande inklusive ansvarsförbindelsen ingår.

 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de senaste 

åren men försvagades 2018 med tre procentenheter till 35 pro-

cent och ligger kvar på samma nivå 2019. Soliditeten enligt full-

fonderingsmodellen har ökat från -26 procent till -20 procent. 

  Mellan åren 2015 till 2019 förbättrades soliditeten enligt full-

fonderingsmodellen med 21 procentenheter. Ansvarsförbin-

delsen med förpliktelser intjänade före 1998 kommer successivt 

att minska de kommande åren, då pensionsutbetalningarna är 
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större än skuldens uppräkning. Den genomsnittliga soliditeten 

i landets regioner uppgick föregående år i genomsnitt till 18 

procent. Enligt fullfonderingsmodellen, när hela pensionsskul-

den inkluderas tillsammans med ansvarsförbindelsen, sjunker 

soliditeten till i genomsnitt -26 procent. Att soliditeten är ne-

gativ ger en indikation på att flera regioner har en ansträngd 

ekonomi.

Risk och kontroll

Likviditet

Region Kalmar läns likviditet ska vara tillräcklig för att kunna 

hålla en god betalningsberedskap. Vid årets slut uppgick de 

likvida medlen till 735 Mkr. Årets kassaflöde blev negativt med 

229 Mkr. Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av likvida 

medel fördelat på den löpande verksamheten samt investe-

rings- och finansieringsverksamheten. I den senaste helårs-

prognosen beräknades kassaflödet bli negativt med 451 Mkr 

men slutade därmed 222 Mkr bättre än prognos. I jämförelse 

med kassaflödesbudgeten blev årets kassaflöde 90 Mkr säm-

re än budget. Att kassaflödet blir negativt under året förklaras 

bland annat av en högre investeringsnivå främst vad gäller ny- 

och ombyggnationer. Den höga investeringsnivån har finan-

sierats med skatteintäkter med även med egna likvida medel. 

Den avgiftsbestämda pensionen för arbetstagare med avtalet 

AKAP-KL betalas kvartalsvis vilket också påverkar likviditeten 

negativt.

Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betalnings-

förmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent inne-

bär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt under 

förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas lika 

snabbt. Kassalikviditeten blev vid årets slut 83 procent, vilket 

skall jämföras med 96 procent föregående år.

Placerade pensionsmedel

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets 

beslutade placeringspolicy. Mer information om bolaget finns 

under rubriken Företag, stiftelser och kommunalförbund. Verk-

samheten ska grundas på principerna långsiktighet, försiktig-

het samt balansering av risk och avkastning. KLP håller i sin 

långsiktiga och välfungerande strategi, med fokus på löpande 

flöden i form av utdelningar, räntekuponger samt optionspre-

mier. 2019 har varit ett av de bästa åren någonsin. Det totala 

marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna har under året 

ökat med 17,4 procent där motsvarande jämförelseindex är 

17,2 procent. Under året har Kalmar kommun valt att göra ut-

tag av sitt placerade kapital.

Under 2019 har bokförda ränteintäkter, reavinster, reaförluster 

och utdelningar påverkat resultatet för Region Kalmar län po-

sitivt med 133 Mkr. Med anledning av den nya redovisningsla-

gen som trädde i kraft vid årsskiftet som innebär att portföljen 

av placerade pensionsmedel marknadsvärderas, tillkommer 

ett positivt resultat på 181 Mkr avseende orealiserade vinster 

på aktier och obligationer. Marknadsvärdet för Region Kalmar 

läns portfölj uppgår vid årsskiftet till 2 118 Mkr. Ingående mark-

nadsvärde den 1 januari 2019 uppgick till 1 804 Mkr. Aktieande-

len som enligt placeringspolicyn inte får överstiga 60 procent, 

uppgår till 57,9 procent av den totala portföljen.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna är viktig då upp- 

och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns ekonomi. 

Vi befinner oss i vad som betraktas som slutet på en lång hög-

konjunktur. Under året har börserna slagit rekord och året har 

präglats av stora svårigheter att förutse denna utveckling. Svag 

tillväxt i världsekonomin och vikande bolagsvinster i USA har 

uppvägts av räntefall och stimulanser från centralbankerna.

Resultat            Ack resultat
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Från och med 2019 ingår orealiserade 
vinster/förluster i resultatet     



Pensionsåtagande

Region Kalmar läns totala pensionsåtagande uppgår vid årets 

slut till 6 799 Mkr och består av tre delar; pensioner som är 

bokförda som avsättning och till största delen består av den 

förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda 

ålderspensionen som är bokförd som kortfristig skuld och 

pensioner intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbin-

delsen. Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida 

utbetalningar och riktlinjerna som styr hur pensionsskulden 

ska beräknas finns beskrivna i RIPS 19 som från och med juni 

i år ersatt RIPS 17. Enligt det nya regelverket kring värdering 

av pensionsskulden, RIPS 19, ska Sveriges Kommuner och Re-

gioner (SKR) årligen i juni, från och med 2019, besluta om en 

diskonteringsränta och andra antaganden vid beräkningen av 

pensionsskuldens storlek.

 Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då be-

loppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetal-

ningarna. En lägre värdeuppräkning på grund av låg inflation 

i kombination med ökande utbetalningar har medfört att an-

svarsförbindelsen de senaste åren istället har minskat och den 

trenden ser ut att hålla i sig.

 När det gäller avsättningen är det intjänande av den för-

månsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen som ökar 

skulden, medan utbetalningarna minskar den. Här är inkomst-

Från och med 2019 ingår orealiserade 
vinster/förluster i resultatet     
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    T.o.m 2018 2019  T.o.m 2019     

Pensionsförpliktelse   

Avsättning för pensioner    2 585 261 2 845

Avgiftsbestämd ålderspension   163 7 169

Ansvarsförbindelser   3 877 -92 3 784

Summa                         6 624              175                   6 799

   

Förpliktelser som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse   

SKR Pensionsstiftelse*   0 15 15

Summa                0                15        15

   

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde   

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel   

Aktier   895 332 1 227

Räntebärande   910 -18 892

Summa                         1 804              314   2 118

   

För information om placerade pensionsmedel hänvisas till avsnittet God ekonomisk 

hushållning samt Företag, stiftelser och kommunalförbund.  

   

Finansiering   

Återlånade medel =   

Skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel  4 819 -154 4 666

   

Konsolideringsgrad=   

Andel av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel  27%  31%

   

Egna förvaltade pensionsmedel                         2018           2019 

Utdelning, räntor och dylikt   59 65 

Realisationsvinster/-förluster under året aktier   46 62 

Realisationsvinster/-förluster under året obligationer   -2 6 

Orealiserade vinster/-förluster under året aktier    181 

Orealiserade vinster/-förluster under året obligationer   

Summa egna förvaltade pensionsmedel                        104              314 

   

*) I samband med regionbildningen 1 januari övertogs de tillgångar som Regionförbundet i Kalmar län   

placerat i SKR Pensionsstiftelse. Beloppet vid övertagandet den 1 januari 2019 uppgick till 12,8 Mkr.   

 

 

   

UPPLYSNING OM PENSIONSÅTAGANDE OCH PENSIONSMEDEL

INKLUSIVE LÖNESK ATT  |   MKR  
Förändring
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basbeloppet en avgörande faktor för hur högt intjänandet blir. 

Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är berättigade till 

förmånsbestämd ålderspension. Avsättningen ökade med 10 

procent under året. Motsvarande siffra föregående år var 11 

procent. Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har vid 

årsskiftet ett marknadsvärde på 2 118 Mkr, vilket motsvarar 31 

procent av det beräknade totala pensionsåtagandet. Medel 

för resterande pensionsåtagande återlånas av Region Kalmar 

län till investeringar och den löpande verksamheten.

 I samband med regionbildningen 1 januari 2019 övertog 

Region Kalmar län de tillgångar som Regionförbundet i Kal-

mar län placerat i SKR Pensionsstiftelse. Ingående balans vid 

övertagandet 1 januari 2019 uppgick till 12,8 Mkr. Avkastningen 

i stiftelsen under året uppgick till 1,8 Mkr och värdet per 31 

december 2019 uppgår till 14,6 Mkr.

Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 468 Mkr, 

varav 462 Mkr avser finansiering av tåg. Resterande åtagande 

på 6 Mkr avser borgensförbindelser för lån till Stiftelsen Kalmar 

läns museum.

Internkontroll

Internkontrollplan för år 2019 omfattar sex stycken gemen-

samma kontrollmoment samt minst två förvaltningsspecifika 

kontrollmoment per förvaltning. En kontroll har genomförts 

av beslutsattesträtter gällande leverantörsfakturor. Kontrollen 

gjordes som en uppföljning då tidigare års granskning inom 

området visade på förbättringspotential. De avvikelser som har 

noterats har rapporteras och rättats.

Nytt gemensamt kontrollmoment som har genomförts är 

kontroll av att medarbetare har redovisat och fått godkänt av 

Region Kalmar län att åta sig bisyssla. Ett arbete pågår nu att 

vidta lämplig åtgärd där beslut saknas. Delar av medarbetar-

samtalen kommer att övergå till digital hantering vilket gör att 

bisyssla årligen kommer att tas upp och dokumenteras.

 Övriga gemensamma granskningar som är nya är inom in-

formationssäkerhet. Kontrollmomenten består i att granska om 

det genomförs riskanalyser avseende informationssäkerhet, 

samt att granska om varje IT-system har en objektägare.   

 Granskningen visar på en hög medvetenhet gällande infor-

mationssäkerhet.

 Inom löner har kontroll gjorts av lönetilläggens belopp och 

att rätt beslutsnivå fattat beslut. Ett fåtal avvikelser har noterats, 

men rutinen anses annars i stort sett tillfredställande. Vidare har 

även en granskning gjorts att medarbetarnas flex- eller årsar-

betstid inte över- eller underskrider de ramar som står angivna i 

relevant riktlinje. Resultatet visar dock att så är fallet och fortsatt 

uppföljning är motiverad.

En extern granskning av Region Kalmar läns interna kontroll av 

ekonomi har genomförts under året. Revisionsfrågan bestod 

i om regionstyrelsen bedriver ett aktivt arbete med den eko-

nomiska kontrollen så att fel och oegentligheter förebyggs, 

upptäcks och åtgärdas. Den övergripande bedömningen uti-

från granskningen är att regionstyrelsen inte fullt ut bedriver ett 

aktivt arbete med den ekonomiska kontrollen. De förbättrings-

områden som lyfts fram i revisionsrapporten kommer ligga till 

grund för kommande utvecklingsarbete. Bland annat kommer 

riktlinjen för intern kontroll att revideras och en ny rutin för pro-

cessen kring arbetet med intern kontroll ska arbetas fram n 

Respektive års resultat ska uppgå till 

minst 2 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning

Investeringar ska finansieras med egna 

medel

Mått                                                                Målvärde            Utfall 2019              Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Regon Kalmar läns

ekonomisystem

Regon Kalmar läns 

ekonomisystem

-1,3 %

29 %

2,5 %

127 %

2 %

100 %

2,2 %

73 %

Mål och mått  |  God ekonomisk hushållning



Finansiella 
rapporter

Mått                                                                Målvärde            Utfall 2019              Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        
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  2019 2018*  2019        

Verksamhetens intäkter  Not 1 1 752,3 1 555,1 1 477,1

Verksamhetens kostnader  Not 2 -9 371,2 -8 959,0 -8 874,4

Avskrivningar  Not 3 -308,9 -304,8 -310,0

Verksamhetens nettokostnader -7 927,8 -7 708,7 -7 707,3          

   

Skatteintäkter  Not 4 5 782,4 5 599,5 5 778,0

Utjämning och generella statsbidrag   Not 5 2 052,1 1 973,3 2 071,4

Verksamhetens resultat -93,4 -136,0 142,1       

      

Finansiella intäkter  Not 6 393,4 200,2 67,5

Finansiella kostnader  Not 7 -129,6 -140,2 -87,4

Resultat efter finansiella poster 170,4 -76,0 122,2     

  

ÅRETS RESULTAT  Not 8 170,4 -76,0 122,2

Noter till resultaträkning | Mkr              

      

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Patientavgifter hälso- och sjukvård    134,7 127,3

Patientavgifter tandvård    127,6 127,1

Trafikintäkter    475,5 438,5

Försäljning hälso- och sjukvård    197,9 188,4

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    55,3 52,0

Försäljning regional utveckling   14,8 12,4

Försäljning medicinska tjänster    39,4 36,0

Försäljning övriga tjänster    115,7 96,7

Försäljning material och varor    16,4 16,1

Specialdestinerade statsbidrag  *)   476,2 403,1

EU-bidrag   5,7

Bidrag från kommuner för regional utveckling   11,9

Övriga erhållna bidrag    61,2 43,7

Realisationsvinster     0,2 0,3

Övriga intäkter    19,7 13,6

Summa verksamhetens intäkter   1 752,3 1 555,1 1 477,1      

      

*)  Specificering av större statsbidrag      

 Professionsmiljard     22,9

 Patientmiljard    38,0 

 Personalmiljard    47,6 

 Vårdens medarbetare (ersätter professions- och personalmiljard)  77,4   

 God och nära vård (ersätter patientmiljard)   57,6

 Nya kömiljarden   51,5

 Bildningsverksamhet   67,7 67,7

 Kulturverksamhet   30,1 31,4

 Övrig regional utveckling   12,6

 Asylsjukvård   23,9 28,9

 Sjukskrivnings- och rehabprocess    29,5 33,9

 Kalmar länstrafik   21,0 29,4

 Psykisk hälsa   31,0 29,9

 Cancervård   8,1 9,4

 Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   38,0 43,4

 Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)   10,9  

 

RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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           2019               2018*                2019        

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner    -3 148,4 -3 016,8

Sociala avgifter    -995,7 -948,8

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -661,7 -667,6

Övriga personalkostnader    -71,2 -73,6

Köpt vård Hälsoval    -176,6 -149,9

Köpt vård utanför länet    -605,2 -576,2

Trafikentreprenadkostnader   -924,4 -890,9

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -81,9 -85,2

Bemanningsföretag    -208,0 -204,6

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -105,1 -102,7

Läkemedel inom förmånen (recept)   -635,8 -629,9

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -246,7 -218,4

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -469,8 -444,5

Lämnade bidrag    -152,7 -144,7

Lokal- och fastighetskostnader    -185,9 -168,4

Energikostnader    -59,6 -60,5

Förbrukningsinventarier/material    -81,4 -75,6

Reparation/underhåll inventarier    -55,4 -49,1

Sjukresor    -72,9 -62,8

Transport-, rese- och fraktkostnader    -78,5 -71,9

Tele- och IT-kommunikation, post    -43,8 -39,6

IT-program och licenser    -43,4 -35,6

IT-tjänster    -111,9 -104,5

Konsultkostnader    -38,0 -29,2

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -34,7 -32,5

Övriga tjänster    -24,2 -24,8

Realisationsförluster    -0,1 -0,4

Övriga kostnader   -58,0 -50,1

Summa verksamhetens kostnader    -9 371,2 -8 959,0 -8 874,4    

      

Operationell leasing      

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:       

Inom 1 år 

 Telefoniutrustning   -12,5 -13,5

 Fordon   -6,1 -3,3

 Övrigt   -4,8 -2,5

Senare än 1 år men inom 5 år      

 Telefoniutrustning   -12,5 -26,9

 Fordon   -11,1 -3,4

 Övrigt   -5,3 -2,8

 Senare än 5 år       

      

      

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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            2019               2018*                2019        

Kostnader för räkenskapsrevision        

Total kostnad för räkenskapsrevision   -1,1 -1,3

 varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna  -0,9 -1,0

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring,     

delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Särredovisning      

Särredovisning av tandvårdens intäkter och kostnader har upprättats utifrån 

transparensdirektivet. Särredovisningen av tandvårdens intäkter och kostnader 

presenteras under avsnittet Finansiella rapporter.      

     

Not 3 Avskrivningar    

Planmässiga avskrivningar      

 Markanläggningar och byggnader   -171,8 -167,7 -177,0

 Maskiner och inventarier   -137,1 -137,1 -133,0

Summa planmässiga avskrivningar -308,9 -304,8 -310,0     

      

Summa avskrivningar   -308,9 -304,8 -310,0    

      

Not 4 Skatteintäkter    

Preliminära kommunalskattemedel   5 828,0 5 622,7 5 778,0

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   -53,9 -5,5

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår   8,3 -17,8  

Summa skatteintäkter   5 782,4 5 599,5 5 778,0    

      

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag     

Inkomstutjämningsbidrag    1 186,6 1 148,8 1 206,9

Kostnadsutjämningsbidrag   146,2 147,9 151,1

Regleringsbidrag/-avgift   -47,3 -73,7 -39,6

Bidrag för läkemedelsförmånen   727,9 696,2 715,0

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning        

utifrån mottagande av flyktingar   38,7 54,0 38,0  

 Summa utjämning och generella statsbidrag                    2 052,1 1 973,3 2 071,4    

      

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter   2,9 2,5 1,5

Övertagande av eget kapital, Regionförbundet i Kalmar län   33,0 

Övriga finansiella intäkter   1,9 

Pensionsförvaltning       66,0

 Avkastning på aktier och obligationer   65,5 58,4 

    Vinster vid försäljn av aktier och obligationer   105,2 115,9 

    Orealiserade vinster i aktier och obligationer   181,4 15,7

    Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer   3,4 3,4

    Övriga finansiella intäkter    4,2   

Summa finansiella intäkter   393,4 200,2 67,5     

     

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR  

Budget
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                             2019               2018*    2019     

Not 7 Finansiella kostnader    

Räntekostnader   0,0 -0,1 

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -86,9 -63,9 -86,0

Övriga finansiella kostnader   -1,1 -1,3

Pensionsförvaltning        

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -37,3 -71,5 

   Orealiserade förluster på aktier och obligationer    -3,4  

   Övriga finansiella kostnader   -4,2  -1,4

Summa finansiella kostnader   -129,6 -140,2 -87,4        

   

Not 8 Årets resultat    

Årets resultat enligt resultaträkningen   170,4 -76,0 122,2

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid      

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,2 -0,3 

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet        

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet        

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer   -181,4 -12,3 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier      

och obligationer    -3,4   

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    -11,1 -91,9 122,2     

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv       

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv        

Balanskravsresultat   -11,1 -91,9 122,2      

Uppgift om negativa balanskravsresultat från tidigare år som 

kvarstår att återställa:   2018 2019

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat   0,0 -91,9

-varav från 2018    -91,9

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen   -91,9 -11,1

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år  -91,9 -103,0      

-varav från år 2018, återställs senast år 2021   -91,9 

-varav från 2019, återställs senast år 2022    -11,1

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget

*Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya redovisningprinciperna.  
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 2019 2018****      

Den löpande verksamheten                        

Årets resultat   170,4 -76,0

Justering för av- och nedskrivningar        

 Avskrivningar   308,9 304,8

 Nedskrivningar   0,0     

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster        

 Förändring pensionsavsättning   260,5 256,6

 Realisationsvinst/förlust   0,9 0,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 740,7 485,9     

       

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -313,9 -172,6

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -118,0 -38,5

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   -0,8 -2,2

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   115,1 62,7

Medel från den löpande verksamheten 423,0 335,3    

        

Investeringsverksamheten          

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -640,1 -707,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,3 0,6

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -12,7 -5,6     

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar    -0,1   

Medel från investeringsverksamheten   -652,4 -712,4          

    

Finansieringsverksamheten          

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

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar   0,4    

Medel från finansieringsverksamheten   0,3 0,1      

       

Årets kassaflöde   -229,1 -376,9     

Likvida medel vid årets början   964,3 1 341,2

Likvida medel vid årets slut   735,2 964,3          

 

K ASSAFLÖDESANALYS  |   MKR
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 2019 2018****      

Tillgångar                                       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  Not 9 18,3 5,6

Materiella anläggningstillgångar      

Mark och byggnader  Not 10 2 827,4 2 503,8

Maskiner och inventarier  Not 11 494,9 488,5

Finansiella anläggningstillgångar        

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  Not 12 44,5 44,5

Långfristiga fordringar  Not 13 13,9 14,3

Summa anläggningstillgångar 3 399,0 3 056,7     

        

Omsättningstillgångar        

Förråd   23,8 23,0

Fordringar  Not 14 613,3 495,2

Kortfristiga placeringar  Not 15 2 118,3 1 804,4

Kassa och bank   735,2 964,3

Summa omsättningstillgångar 3 490,5 3 286,9      

      

SUMMA TILLGÅNGAR   6 889,5 6 343,6

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder                      

      

Eget kapital  Not 16  

Årets resultat   170,4 -76,0

Resultatutjämningsreserv   145,1 145,1

Övrigt eget kapital   2 093,0 2 169,0

Summa eget kapital 2 408,6 2 238,1    

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner  Not 17 2 845,0 2 584,5

Summa avsättningar 2 845,0 2 584,5      

        

Skulder        

Långfristiga skulder  Not 18 4,7 4,8

Kortfristiga skulder  Not 19 1 631,2 1 516,1

Summa skulder 1 635,9 1 520,9    

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   6 889,5 6 343,6

       

Ansvarsförbindelser                                           

Pensionsförpliktelser som inte upptagits        

bland skulderna eller avsättningarna  Not 20 3 784,2 3 876,6

Pensionsförpliktelser som tryggats       

genom tillgångar i pensionsstiftelse  Not 20 14,6 0,0

Borgensåtaganden  Not 20 468,0 496,9

BALANSRÄKNING  |  MKR
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                       2019 2018****     

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   31,9 26,3

Årets investeringar   12,7 5,6

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 44,6 31,9    

      

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 18,3 5,6    

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 683,2 4 329,4

Årets investeringar, genomförda   202,9 353,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 4 886,1 4 683,2  

      

Ingående pågående investeringsvärden   478,7 254,2

Årets utgifter   495,4 578,3

Årets genomförda   -202,9 -353,8

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående pågående investeringsvärden   771,1 478,7   

      

Ingående avskrivningar   -2 658,1 -2 490,4

Årets avskrivningar   -171,8 -167,7

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -2 829,8 -2 658,1  

Utgående bokfört värde Mark och byggnader 2 827,4 2 503,8  

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   23 24

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   881,1 847,5

Årets investeringar   40,1 37,7

Årets försäljningar/utrangeringar   -32,0 -4,1

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   889,2 881,1  

      

Ingående avskrivningar   -656,3 -588,5

Årets avskrivningar   -63,5 -71,6

Årets försäljningar/utrangeringar   31,6 3,8

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -688,2 -656,3   

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur 200,9 224,8   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   8 8
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                       2019 2018****     

Not 9 Immateriella tillgångar     
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Årets investeringar   12,7 5,6

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 44,6 31,9    

      

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 18,3 5,6    

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 683,2 4 329,4

Årets investeringar, genomförda   202,9 353,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 4 886,1 4 683,2  

      

Ingående pågående investeringsvärden   478,7 254,2

Årets utgifter   495,4 578,3

Årets genomförda   -202,9 -353,8

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående pågående investeringsvärden   771,1 478,7   

      

Ingående avskrivningar   -2 658,1 -2 490,4

Årets avskrivningar   -171,8 -167,7

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -2 829,8 -2 658,1  

Utgående bokfört värde Mark och byggnader 2 827,4 2 503,8  

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   23 24

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   881,1 847,5

Årets investeringar   40,1 37,7

Årets försäljningar/utrangeringar   -32,0 -4,1

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   889,2 881,1  

      

Ingående avskrivningar   -656,3 -588,5

Årets avskrivningar   -63,5 -71,6

Årets försäljningar/utrangeringar   31,6 3,8

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -688,2 -656,3   

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur 200,9 224,8   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   8 8

 2019 2018****      

Not 11 Maskiner och inventarier, fortsättning

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   75,4 72,9

Årets investeringar   11,5 10,7

Årets försäljningar/utrangeringar   -8,7 -8,2

Omklassificeringar          

Utgående anskaffningsvärde   78,2 75,4     

      

Ingående avskrivningar   -56,1 -55,0

Årets avskrivningar   -9,4 -8,7

Årets försäljningar/utrangeringar   8,1 7,6

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -57,3 -56,1     

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel 20,9 19,3                                                              

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   5 5

Övriga maskiner och inventarier        

Ingående anskaffningsvärde   751,8 676,3

Årets investeringar   93,1 80,6

Årets försäljningar/utrangeringar   -130,7 -5,2

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   714,2 751,8    

      

Ingående avskrivningar   -507,4 -455,7

Årets avskrivningar   -64,3 -56,8

Årets försäljningar/utrangeringar   130,6 5,0

Omklassificeringar         

Utgående avskrivningar   -441,2 -507,4      

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier 273,1 244,4                                                               

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   7 7

Summa utgående värde Maskiner och inventarier totalt 494,9 488,5     

        

Not 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter    

Bostadsrätter, 3 st   0,2 0,2

Aktier i      

-Kalmar läns Trafik AB   7,0 7,0

-Samtrafiken Sverige AB   0,1 0,1

-Kust till Kust AB   0,0 0,0

-Öresundståg AB   0,1 0,1

-Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   0,2 0,2

- AB Transitio   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 0,0

-IT Plattform Småland & Öland AB   0,1 0,1

-Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB   0,0 0,0

-Samverkansprojektet E22 AB   0,0 0,0

Summa  44,5 44,5    

        

FORTSÄTTNING NOTER BALANSRÄKNING  |  MKR



62 R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9

 2019 2018****       

Not 13 Långfristiga fordringar    

Lån till Kalmar kommun (Kalmar läns museum)   12,2 12,2

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   0,0 2,2

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   1,7 0,0

Summa 13,9 14,3     

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   105,6 75,6

Momsfordringar   78,7 59,2

Statsbidragsfordringar   117,7 118,1

Interimsfordringar   301,4 238,4

Övriga fordringar   9,8 3,9

Summa 613,3 495,2   

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

- Aktier   1 226,6 894,7

- Räntebärande värdepapper   833,3 755,3

- Likvida medel   58,4 154,4

Summa 2 118,3 1 804,4    

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, finansiella 

tillgångar. Vid övergång till Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

har jämförelsetalen för 2018 för kortfristiga placeringar omräknats från anskaffnings-

värde till marknadsvärde. Omräkningen finns redovisad under avsnittet 

”Redovisningsprinciper, byte av redovisningsprincip” samt i not 16.       

Aktier         

Anskaffningsvärde   1 067,3 895,0

Ingående marknadsvärde    894,7 1 007,1

Marknadsvärde på balansdagen   1 226,6 894,7

Bokförd värdeökning/värdeminskning   331,9 -112,4

Obligationer         

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   811,1 758,5

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   755,3 734,6

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   833,3 755,3

Bokförd värdeökning/värdeminskning   77,9 20,7

Likvida medel      

Anskaffningsvärde    58,4 154,4

Ingående marknadsvärde    154,4 46,9

Marknadsvärde på balansdagen   58,4 154,4

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   -95,9 107,4 

    

Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgängligt på 

Region Kalmar läns kansli.       
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Not 13 Långfristiga fordringar    

Lån till Kalmar kommun (Kalmar läns museum)   12,2 12,2

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   0,0 2,2

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   1,7 0,0

Summa 13,9 14,3     

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   105,6 75,6

Momsfordringar   78,7 59,2

Statsbidragsfordringar   117,7 118,1

Interimsfordringar   301,4 238,4

Övriga fordringar   9,8 3,9

Summa 613,3 495,2   

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

- Aktier   1 226,6 894,7

- Räntebärande värdepapper   833,3 755,3

- Likvida medel   58,4 154,4

Summa 2 118,3 1 804,4    

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, finansiella 

tillgångar. Vid övergång till Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

har jämförelsetalen för 2018 för kortfristiga placeringar omräknats från anskaffnings-

värde till marknadsvärde. Omräkningen finns redovisad under avsnittet 

”Redovisningsprinciper, byte av redovisningsprincip” samt i not 16.       

Aktier         

Anskaffningsvärde   1 067,3 895,0

Ingående marknadsvärde    894,7 1 007,1

Marknadsvärde på balansdagen   1 226,6 894,7

Bokförd värdeökning/värdeminskning   331,9 -112,4

Obligationer         

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   811,1 758,5

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   755,3 734,6

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   833,3 755,3

Bokförd värdeökning/värdeminskning   77,9 20,7

Likvida medel      

Anskaffningsvärde    58,4 154,4

Ingående marknadsvärde    154,4 46,9

Marknadsvärde på balansdagen   58,4 154,4

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   -95,9 107,4 

    

Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgängligt på 

Region Kalmar läns kansli.       

      

      

         

      

Not 16 Eget kapital    

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2019 med 1,6 Mkr.

Nedan redovisas effekter på eget kapital vid övergång till Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning: 

FORTSÄTTNING NOTER BALANSRÄKNING  |  MKR

Förändring av eget kapital Årets resultat RUR
Övrigt

Eget kapital
Summa

Eget kapital

Utgående balans 2018-12-31  -95,1 145,1 2 188,1 2 238,1

Justeringar ändrade redovisningsprinciper 
kortfristiga placeringar:

Omvärdering före 2018, verkligt värde 137,8 137,8

Omvärdering 2018, verkligt värde 15,7 -156,9 -141,2

Återföring nedskrivning av anskaffningsvärde 3,4 3,4

Belopp vid årets utgång  -76,0 145,1 2 169,0 2 238,1
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 2019 2018****       

Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 584,5 2 327,9

Ingående avsättning Regionförbundet i Kalmar län   5,6 0,0

Pensionsutbetalningar   -47,0 -41,7

Nyintjänad pension   172,8 201,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning   65,7 43,8

Förändring löneskatt   50,9 50,1

Övrigt   12,5 2,8

Summa 2 845,0 2 584,5     

      

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

       

Specifikation - Avsatt till pensioner       

Särskild avtalspension   0,2 0,5

Förmånsbestämd kompletterande pension   2 208,5 1 993,1

Ålderspension   65,9 59,0

Pension till efterlevande   14,2 15,5

Visstidspension   0,8 11,8

Löneskatt   555,4 504,6

Summa avsatt till pensioner 2 845,0 2 584,5      

Visstidspension betalas ut till två f.d. politiker       

      

Not 18 Långfristiga skulder    

Långfristig förutbetald intäkt   4,7 4,8

Summa   4,7 4,8     

        

Not 19 Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   688,2 590,0

Statsbidragsskulder   12,4 8,4

Interimsskulder   851,2 839,6

varav        

- preliminär avräkning skatt   53,9 48,4

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   136,2 130,8

- semesterlöneskuld   294,2 296,3

- okompenserad jour   60,2 53,1

- övertidsskuld   24,2 24,1

- arbetsgivaravgifter   79,2 76,9

- särskild löneskatt   46,2 46,6

- övriga interimsskulder   157,2 163,6

Skatteskulder och övr löneavdrag   75,4 73,8

Övrigt   4,0 4,3

Summa  1 631,2 1 516,1    

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen. 
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Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 584,5 2 327,9

Ingående avsättning Regionförbundet i Kalmar län   5,6 0,0

Pensionsutbetalningar   -47,0 -41,7

Nyintjänad pension   172,8 201,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning   65,7 43,8

Förändring löneskatt   50,9 50,1

Övrigt   12,5 2,8

Summa 2 845,0 2 584,5     

      

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

       

Specifikation - Avsatt till pensioner       

Särskild avtalspension   0,2 0,5

Förmånsbestämd kompletterande pension   2 208,5 1 993,1

Ålderspension   65,9 59,0

Pension till efterlevande   14,2 15,5

Visstidspension   0,8 11,8

Löneskatt   555,4 504,6

Summa avsatt till pensioner 2 845,0 2 584,5      

Visstidspension betalas ut till två f.d. politiker       

      

Not 18 Långfristiga skulder    

Långfristig förutbetald intäkt   4,7 4,8

Summa   4,7 4,8     

        

Not 19 Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   688,2 590,0

Statsbidragsskulder   12,4 8,4

Interimsskulder   851,2 839,6

varav        

- preliminär avräkning skatt   53,9 48,4

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   136,2 130,8

- semesterlöneskuld   294,2 296,3

- okompenserad jour   60,2 53,1

- övertidsskuld   24,2 24,1

- arbetsgivaravgifter   79,2 76,9

- särskild löneskatt   46,2 46,6

- övriga interimsskulder   157,2 163,6

Skatteskulder och övr löneavdrag   75,4 73,8

Övrigt   4,0 4,3

Summa  1 631,2 1 516,1    

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen. 

 2019 2018****      

Not 20 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   3 876,6 3 956,7

Ingående pensionsförpliktelse Regionförbundet i Kalmar län   13,2

Pensionsutbetalningar   -182,2 -175,7

Nyintjänad pension   -1,6 64,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning   95,2 63,6

Förändring löneskatt   -20,5 -15,6

Övrigt   3,4 -16,8

Utgående pensionsförpliktelse 3 784,2 3 876,6    

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

      

Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse       

Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse*)   14,6 0,0

Borgensförbindelser      

Transitio AB*)   462,0 490,9

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

Summa borgensförbindelser 468,0 496,9      

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 237,6 4 373,5    

        

*) I samband med regionbildningen 1 januari övertogs de tillgångar som Regionförbundet i Kalmar län  placerat i SKR Pensionsstiftelse. 

Beloppet vid övertagandet den 1 januari 2019 uppgick till 12,8 Mkr.       

**) Dåvarande landstinget ingick, LF 2007-02-28, solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån  för AB Transitio avseende finansiering 

av spårfordon. Per 2019-12-31 har 2,4 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Region Kalmar läns åtagande till den del som 

Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2019-12-31 till 462,0 Mkr.     

   

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

per 2018-12-31 uppgick enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Dåvarande landstinget, numera Region Kalmar län, 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 uppgick per 2019-12-31 till 12,8 Mkr.     

    

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp  motsvarande 10 ggr den premie 

som Region Kalmar län har haft att erlägga för varje år som förlust uppkommit  i patientförsäkringen. År 2019 uppgick premien till 34,7 Mkr.

****) Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.      
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  2019 2018 2017 2016 2015     

Utgifter     

Immateriella anläggningstillgångar   12,7  5,6  

Mark     26,8    0,1  1,1 

Markanläggningar   2,9  5,7  12,1  3,8  1,7

Till- och ombyggnation   93,3  292,7  78,8  79,1  69,9

Reinvestering   45,5  18,8  17,3  16,6  17,5

Nybyggnation   353,7  234,3  143,2  77,6  21,5

Summa Byggnader och mark   495,4  578,3  251,4  177,2  111,7     

Medicinteknisk apparatur   40,1  37,7  61,1  47,3  66,8

Tekniska hjälpmedel   11,5  10,7  9,2  8,1  10,2

Övriga inventarier   93,0  80,5  51,6  86,9  52,1

Summa Inventarier 144,6 128,9 121,9 142,3 129,1   

Summa utgifter 652,7 712,8 373,3 319,5 240,8 

     

Inkomster     

Byggnader och mark           -30,0

Inventarier   -0,1  -0,6  -0,4  -1,7  -0,2

Summa inkomster -0,1 -0,6 -0,4 -1,7 -30,2       

Nettoutgift 652,6 712,2 372,9 317,8 210,6     

     

INVESTERINGSREDOVISNING  |  MKR



Projekt                                                                               Investeringsram/      Investering            Budget             Investering

                                                                          totalkalkyl             t o m 2019               2019                     2019

   

Länssjukhuset i Kalmar

- nybyggnad för specialistpsykiatri 966,0 409,0 266,7 269,7

- tillbyggnad av neonatal 102,3 0,0 3,2 0,0

- ny reservkraft serverhall 10,8 0,3 10,8 0,1

Oskarshamns sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 188,5 177,4 52,0 63,5

- renovering av behandlingsbad 10,9   

Västerviks sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 1 468,6 47,2 26,3 25,9

- ombyggnad av neonatal 40,7 2,1 19,8 2,1

Emmaboda    

- gemensamma lokaler Region Kalmar län 116,7 108,9 17,2 10,7

Vimmerby    

- renovering av behandlingsbad 9,3 0,2 0,1 0,2

Länsövergripande    

- Teknik investeringar 280,2 123,6 52,5 30,5

- Energiplan 2012-2020, etapp 1, 2 och 3 112,1 66,8 10,5 9,4

- Reinvestering planerat underhåll 52,5 45,5 52,5 45,5

- Opecificerade fastighetsförbättringar 2019 10,5 3,5 10,5 3,5

Länssjukhuset i Kalmar

- ombyggnad hus 13 för onkolog och dietist, enheten för palliativ medicin 19,8 9,0  8,9

- reinvestering gammakamera 1,8 0,7  0,7

- ny-, om- och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38 250,0 0,0  0,0

Administrativa lokaler, Strömgatan 13, Kalmar    

- ombyggnation 12,5 12,2 5,9 8,2

Folktandvården Lindsdal    

- lokalanpassning 1,6 1,5 1,6 1,5

Högsby    

- nybyggnation för hälsocentral, rehabilitering och folktandvård 78,0 0,0  0,0

Oskarshamns sjukhus    

- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin 20,2 2,1 14,2 2,1

Stora trädgårdsgatan, Västervik    

- ombyggnad för hälsocentral 9,5 0,2 9,5 0,2

Virserum    

- nybyggnation ambulansstation 14,8 0,0  0,0

Västerviks sjukhus    

- lokalanpassning för utbyte av autoklaver hus 11 4,4 0,0  0,0

Cykelparkering, länets sjukhus    

- ny- och ombyggnad 7,0 0,2 2,9 0,2

Ej med i investeringsram RP 2019-2021    

- ej avslutade tidigare beslutade projekt 61,5 61,3  4,6

- inom HSF:s investeringsplan inklusive röntgenplan 20,3 14,4  7,7

Summa  3 870,6 1 086,3 556,1 495,4           

 

SPECIFIK ATION ÖVER BYGGNADSPROJEKT  |   MKR

  2019 2018 2017 2016 2015     

Utgifter     

Immateriella anläggningstillgångar   12,7  5,6  

Mark     26,8    0,1  1,1 

Markanläggningar   2,9  5,7  12,1  3,8  1,7

Till- och ombyggnation   93,3  292,7  78,8  79,1  69,9

Reinvestering   45,5  18,8  17,3  16,6  17,5

Nybyggnation   353,7  234,3  143,2  77,6  21,5

Summa Byggnader och mark   495,4  578,3  251,4  177,2  111,7     

Medicinteknisk apparatur   40,1  37,7  61,1  47,3  66,8

Tekniska hjälpmedel   11,5  10,7  9,2  8,1  10,2

Övriga inventarier   93,0  80,5  51,6  86,9  52,1

Summa Inventarier 144,6 128,9 121,9 142,3 129,1   

Summa utgifter 652,7 712,8 373,3 319,5 240,8 

     

Inkomster     

Byggnader och mark           -30,0

Inventarier   -0,1  -0,6  -0,4  -1,7  -0,2

Summa inkomster -0,1 -0,6 -0,4 -1,7 -30,2       

Nettoutgift 652,6 712,2 372,9 317,8 210,6     
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        Budget             Investering

                                                                          2019                     2019

       

Röntgenplan   30,0 14,8

Laboratorieplan   24,0 12,2

Ambulanser   11,0 12,0

Robot   0,0 0,1

IT-utrustning   34,0 49,7

Tekniska hjälpmedel   12,2 11,5

Medicinteknik   24,0 26,3

Ospecificerade inventarier   31,3 30,8

Summa inventarier 166,5 157,4   

         

I specifikationen ingår även aktivering av kostnader relaterade till utveckling av vårdsystemet    

Cosmic och det nya biljettsystemet för kollektivtrafiken.   

11,4 Mkr avser del av budgeterad utrustning i samband med byggprojekt.   

3,6 Mkr är överförda till driftsredovisning.   

      

SPECIFIK ATION ÖVER INVENTARIER  |   MKR
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  2019 2018* 2017 2016 2015      

Utdebitering     

Kalmar län 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37

Genomsnitt i riket 11,49 11,39 11,36 11,35 11,29

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr 7 835 7 573 7 354 7 003 6 604

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -7 928 -7 709 -7 265 -7 026 -6 629

Verksamhetens resultat -93 -136 89 -23 -25

     

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

Nettokostnadsutveckling, % 2,8 6,1 3,4 5,4 6,2

     

Finansnetto 264 60 98 105 87

     

Årets resultat, Mkr 170 -76 187 82 62

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr -11 -92 186 78 39

     

Eget kapital, Mkr 2 409 2 238 2 333 2 146 2 064

     

Likviditet, Mkr 735 964 1 341 1 137 1 098

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 83 96 124 120 118

     

Nettoinvesteringar, Mkr 653 712 373 318 211

     

Avgiftsbestämd ålderspension 169 163 169 164 153

Pensionsavsättning intjänade from 1998 2 845 2 584 2 328 2 157 1 997

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 3 784 3 877 3 957 4 101 4 243

Totala pensionsförpliktelser 6 799 6 624 6 453 6 422 6 393      

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 35 35 38 38 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -20 -26 -27 -35 -41

     

Antal invånare per 31/12 245 466 244 670 243 536 242 301 237 679

Andel 65 år och äldre i Kalmar län, % 25,1 24,4 24,4 24,3 24,4

Andel 65 år och äldre i riket, % 20,0 19,8 19,8 19,8 19,8

     

Antal årsarbetare per 31/12 6 395 6 253 6 133 6 130 6 021

    

*Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt 

de nya redovisningsprinciperna.  

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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  2019 2018   2019 2018       

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -4 565,4 -4 449,6 -325,8 -343,5

Primärvårdsförvaltningen  -216,7 -214,8 -48,2 -45,0

Psykiatriförvaltningen  -500,8 -497,0 -0,1 -8,5

Folktandvården  -83,2 -83,5 0,3 -3,8

IT-förvaltningen  -265,6 -238,6 0,3 -1,1

Regionservice  -277,6 -257,0 0,2 -4,1

Centraladministrerad verksamhet  -1 361,2 -1 279,2 9,7 27,7

  Varav      

  - Regiondirektörens stab  -163,8 -180,5 17,3 11,5

  - Förtroendevalda  -40,6 -36,8 0,6 -1,4

  - Beställd vård  -999,7 -898,7 -5,2 9,7

  - Övrigt  -157,2 -163,2 -3,0 7,8

Regionrevisionen  -3,6 -2,8 0,7 1,6

Summa  -7 274,1 -7 022,5 -362,8 -376,6        

    

Regionala utvecklingsnämnden      

Regional utvecklingsförvaltning  -155,1 -129,0 4,6 1,5

Summa  -155,1 -129,0 4,6 1,5      

Kollektivtrafiknämnden      

Kalmar länstrafik  -602,1 -582,9 -2,9 0,2

Summa  -602,1 -582,9 -2,9 0,2      

Summa nämnder  -8 031,3 -7 734,4 -361,2 -375,0      

Finansiering  8 201,8 7 658,4 409,4 128,8

Totalt för Region Kalmar län  170,4 -76,0 48,2 -246,2      

      

Not 1      

Värden för  2018 är anpassade till 2019 års organisation.    

Organisationsändringar:    

* Fr o m 2019 har regional utvecklingsverksamhet övertagits från     

  Regionförbundet i Kalmar län.    

* Fr o m 2019 har Folkhälsocentrum överförts från Regiondirektörens     

  stab till Regionala utvecklingsförvaltningen.      

Not 2     

Fr o m 2019 värderas placerade pensionsmedel till marknadsvärde.     

Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.     

     

       

        

    

      

     

     

RESULTATREDOVISNING FRÅN FÖRVALTNINGARNA  |  MKR

  

Nettokostnader                    Avvikelse mot budget

Not 1

Not 1
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Verksamhetsgrenar                                                                                                                  

Folktandvården      

      

Barn- och ungdomstandvård      

Allmäntandvårdsersättning 3-23 år KU 56 229 59 222 -2 993 -4 908

Särskilt befolkningsansvar KS 4 422 3 915 507 108

Befolkningsansvar jour KS 342 584 -242 -149

Specialist- och sjukhustandvård KS 38 668 38 612 56 227

       

Vuxentandvård      

Allmäntandvård vuxna KU 158 702 155 547 3 155 1 314

Befolkningsansvar jour KU 2 565 2 659 -94 78

Specialist- och sjukhustandvård KU 68 745 69 332 -587 3 552

Uppsökande tandvård KU 2 415 2 077 338 -447

Nödvändig tandvård till vissa äldre och 

funktionshindrade och tandvård som ett led i 

sjukdomsbehandling KU 22 917 22 961 -44 -1 919

Särskilda uppdrag      

ST-utbildning KS 3 000 3 000 0 -1 213

Forskning KS  711 -711 -661 

Introduktion av nyutexaminerade KS 5 099 4 151 948 443

Övriga projekt och uppdrag KS 2 600 2 485 115 74

Köpt vård KU 100 55 45 -143

Läkemedelsförmånen KU 1 450 1 658 -208 -112 

Summa Folktandvård  367 254 366 969 284 -3 756 1 600  

1) År 2011 var första året Region 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     

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 
2019

Summa 
kostnader

Resultat 
2018

Ack 
resultat 

from 2011
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Redovisningsprinciper

Redovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rätt-

visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställ-

ning. Om information behövs för att bilden ska bli rättvisande 

lämnas ytterligare upplysningar i en not.

Andra grundläggande redovisningsprinciper innebär bland 

annat följande:
 � Region Kalmar län förutsätts fortsätta sin verksamhet.
 � Samma principer för värdering, klassificering, och indel-

ning av de olika posterna i resultat- och balansräkning ska 
konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

 � Värdering av de olika posterna ska göras med iaktta-
gande av rimlig försiktighet.

 � Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsår-
et ska tas med oavsett tidpunkten för betalning.

 � De olika posterna i balansräkningen ska värderas var för sig.
 � Tillgångar och skulder kvittas inte mot varandra. Inte hel-

ler intäkter och kostnader får kvittas mot varandra.
 � Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma 

överens med den utgående balansen för det närmast fö-
regående räkenskapsåret.

Byte av redovisningsprincip

Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR), vilket innebär att 

en ändring har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprin-

ciper gällande värdering av kortfristiga placeringar.

 Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verk-

ligt värde. Med detta som bakgrund har värdet på placerade 

pensionsmedel omräknats från anskaffningsvärde till mark-

nadsvärde per 2018-01-01. Denna omräkning har inneburit att 

placerade pensionsmedel har ökat i värde med 137,8 Mkr vid 

ingången av 2018. Utgående balans per 2018-12-31 är oför-

ändrad. Under hela 2018 har resultaträkningen justerats med 

en värdeuppgång på 15,7 Mkr.

 I not 16 framgår effekten på eget kapital av den ändrade 

redovisningsprincipen.

 För att tydliggöra effekterna av de ändrade redovisnings-

principerna återfinns omräknade jämförelsetal från 2018 års 

årsredovisning.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen 

(2017:725), Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal Redo-

visning (RKR).

Tillgångar         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar     5,6   5,6 

Materiella anläggningstillgångar         

Mark och byggnader  2 093,1  2 503,8 2 503,8   2 503,8

Maskiner och inventarier  497,7  488,5 488,5   488,5

Finansiella anläggningstillgångar         

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 44,4  44,4 44,4   44,4

Långfristiga fordringar   14,3  14,3   14,3   14,3

Summa anläggningstillgångar 2 649,6 0,0 2 649,6 3 056,6 0,0 0,0 3 056,6

          

Omsättningstillgångar         

Förråd  20,8  20,8 23,0   23,0

Fordringar  456,7  456,7 495,2   495,2

Kortfristiga placeringar  1 650,9 137,8 1 788,7 1 804,4 137,8 -137,8 1 804,4

Kassa och bank  1 341,2   1 341,2 964,3     964,3

Summa omsättningstillgångar 3 469,6 137,8 3 607,4 3 286,9 137,8 -137,8  3 286,9

          

SUMMA TILLGÅNGAR  6 119,2 137,8 6 257,0 6 343,5 137,8 -137,8 6 343,5

          

BALANSRÄKNING  |   MKR 

  
                                                                                    Ny redovisnings-          
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Forts. nästa sida  
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Redovisningsprinciper

Eget kapital, avsättningar 

och skulder        

Eget kapital         

Årets resultat  186,8  186,8 -95,1  19,1 -76,0

Resultatutjämningsreserv  145,1  145,1 145,1   145,1

Övrigt eget kapital  2 001,3 137,8 2 139,1 2 188,1 137,8 -156,9 2 169,0

Summa eget kapital  2 333,2 137,8 2 471,0 2 238,1 137,8 -137,8 2 238,1

          

          

Avsättningar         

Avsättning för pensioner  2 327,9   2 327,9 2 584,5     2 584,5

Summa avsättningar  2 327,9 0,0 2 327,9 2 584,5 0,0 0,0 2 584,5

          

Skulder         

Långfristiga skulder  4,7  4,7 4,8   4,8

Kortfristiga skulder  1 453,4   1 453,4 1 516,1     1 516,1

Summa skulder  1 458,1 0,0 1 458,1 1 520,9 0,0 0,0 1 520,9

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER  6 119,2 137,8 6 257,0 6 343,5 137,8 -137,8 6 343,5

FORTS. BALANSRÄKNING  |   MKR   
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Sammanställda räkenskaper

Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern av-

ses en sammanställning av Regionens och koncernföretagens 

resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och no-

ter. Enligt RKR:s rekommendation R16 och med hänvisning till 

LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person över 

vars verksamhet, mål och strategier en kommun eller region 

har ett varaktigt betydande inflytande. Ett betydande inflytan-

de anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av röster-

na i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat fram-

går av omständigheterna. Vid bedömningen om inflytandets 

grad bör avtal om hur övrigt ägande är fördelat, liksom andra 

faktorer som begränsar eller inskränker inflytandet, beaktas. 

Inflytandet ska vara varaktigt. Ett koncernföretag som anses 

ha särskild betydelse för Regionens verksamhet eller ekonomi 

kan då anses ha inflytande. Särskild ekonomisk betydelse fö-

religger om den kommunala koncernens andel av företagets 

omsättning eller omslutning överstiger fem procent av skatte-

intäkter och generella statsbidrag.

 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 resultat- och balansräkningen. En beskrivning av verksam-

heten i samtliga bolag finns under rubriken Företag, stiftelser 

och kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster definieras i RKR:s rekommendation 

R11 och är resultatet av händelser eller transaktioner som inte 

är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid 

jämförelser med andra perioder. Som jämförelsestörande be-

traktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 

Mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas i not till berörda 

poster i resultaträkningen och kassaflödesanalysen.

Intäkter

RKR:s rekommendation R2 Intäkter tillämpas vid redovisning av 

intäkter från avgifter, ersättningar, försäljningar, skatter och bi-

drag. Intäkter hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett 

tidpunkten för betalningen.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den beskatt-

ningsbara inkomsten intjänats. Den preliminära slutavräkning-

en baseras på den prognos som Sveriges kommuner och re-

gioner publicerar i december under räkenskapsåret i enlighet 

med RKR:s rekommendation R2 under rubriken Periodisering 

av skatteintäkter. Båda posterna särredovisas i not till resulta-

träkningen.
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Statsbidrag och EU-bidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-

ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssyste-

met i posten utjämning och generella statsbidrag. De redovisas 

normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas 

vid utbetalning. Specialdestinerade statsbidrag och EU-bidrag 

avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller 

ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsam-

mans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i 

regel någon form av motprestation och återrapportering och 

redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. 

De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna 

som statsbidraget avser är bokförda.

Övriga intäkter

En inkomst ska enligt RKR:s rekommendation R2 redovisas 

som intäkt när följande förutsättningar är uppfyllda:
 � inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;
 � det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är fören-

liga med transaktionen kommer att tillfalla Regionen; och
 � de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas 

uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska uppgörel-
sen har i allt väsentligt fullgjorts.

Undantag mot ovanstående gäller uppdrag gentemot en fysisk 

eller juridisk person, som innebär ett obestämt antal aktiviteter 

under en överenskommen tidsperiod. Inkomsterna intäktsförs i 

sådana fall linjärt över den överenskomna perioden. Om en ak-

tivitet är dominerande, ska intäkten redovisas först när denna 

aktivitet har utförts.

 I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hänförbart 

till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som 

återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.

Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna för intäkt 

periodiseras och redovisas som skuld i balansräkningen. En 

inkomst som uppfyller intäktskriterierna, där inbetalning ännu 

inte skett, redovisas som en fordran i balansräkningen.

Kostnader 

Avskrivningar

Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av ut-

ifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat 

på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika stora av-

skrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrustning bokförs 

anskaffningsmånaden medan avskrivning för fastigheter be-

räknas i samband med att fastigheten tas i bruk. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskriv-

ningar. För att få en mer rättvisande redovisning samt minska 

gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och pla-

nerat underhåll används en modell för komponentavskrivning 

inom fastighetsområdet. Modellen bygger på en schablonise-

rad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; 

relativ storlek, olika förväntade livslängder samt någon form 

av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som 

logisk. Totalt ingår åtta olika huvudgrupper som i sin tur inde-

lats i 32 anläggningstyper med olika avskrivningstider. Nedan-

stående avskrivningstider tillämpas normalt för olika typer av 

anläggningstillgångar. Omprövning av nyttjandeperioden görs 

om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvän-

digt 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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-

hav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för min-

dre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt pris-

basbelopp. Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas 

för de materiella anläggningstillgångarna. Beräkningen görs 

genom att, för varje post, summera anskaffningsvärdet (juste-

rat för hur stor del av året tillgången innehafts) för de tillgångar 

som är föremål för avskrivning och dividerar med de av årets 

avskrivningskostnader som är hänförliga till dessa tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar består av IT-system, -program, -licenser 

och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system utvecklas 

internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan 

kostnadsförs. Utgifter för forskning får inte tas upp som imma-

teriell tillgång. Av samma skäl prövas att immateriella tillgång-

ar kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar. 

Detta får till följd att programvarulicenser och andra typer av 

rättigheter som enbart ger upphov till ökad servicepotential 

oftast kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Utvecklingsar-

bete som är av väsentligt värde får tas upp som immateriell 

anläggningstillgång. Det krävs att den förväntas ge upphov till 

framtida ekonomiska fördelar, att den är en resurs som Region 

Kalmar län har kontroll över och att den uppkommit till följd 

av inträffade händelser. Region Kalmar län har valt att tillämpa 

en beloppsgräns på 3 Mkr för aktivering då en viss försiktighet 

bör tillämpas.
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Omsättningstillgångar

Omräkning av kortfristiga fordringar och skulder i utländsk 

valuta

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas 

till svenska kronor enligt växelkursen på den utländska valutan 

på balansdagen.

Finansiella tillgångar

Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad 

som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en 

placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP AB i anslut-

ning till årsstämman 2019. Som följer av 7 kap. 6 § i LKBR ska 

finansiella instrument som innehas för att generera avkastning 

eller värdestegring värderas till verkligt värde. Samtliga place-

ringsmedel, kortfristiga placeringar, är värderade till marknads-

värde (verkligt värde). Aktie- respektive obligationsportföljen 

har värderats var för sig.

Värdeförändringen av de kortfristiga placeringarna sedan före-

gående balansdag redovisas i resultaträkningen.

Se även avsnittet ”Byte av redovisningsprincip”.

Leasingavtal

Region Kalmar län har enligt definition endast operationell le-

asing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekono-

miska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasing-

tagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller 

avtalstiden är högst tre år redovisas det alltid som operationell 

leasing.

Avsättningar 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en för-

pliktelse som följd av inträffade händelser och det är troligt att 

en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning kan göras. 

Avsättningen motsvarar den på balansdagen bästa uppskatt-

ningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen.

Pensioner

Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pen-

sionsbolaget Skandia enligt RIPS19 (Riktlinjer för beräkning 

av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om 

löneläge och sysselsättningsgrad. Beräkningen bygger på gäl-

lande pensionsavtal och ett antal antaganden om utveckling 

av löner, realränta, pensionstidpunkter och medellivslängd.  

 Regelverket för värdering av pensionsskulden, RIPS 19, er-

sätter tidigare regelverk RIPS17 från och med juni 2019. Enligt 

det nya regelverket beslutar Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) årligen i juni, från och med 2019, en diskonteringsränta 

och andra antaganden vid beräkningen av pensionsskuldens 

storlek. Skillnaden mellan RIPS17 och RIPS19 är att indikator-

modellen är borttagen och att diskonteringsräntan ska bygga 

på en långsiktig real ränta

 Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-

dellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och 

med 1998 redovisas i balansräkningen och att pensionsförmå-

ner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen. 

Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels under av-

sättningar och dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas 

under avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålders-

pension (FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomstbas-

belopp samt särskild avtalspension enligt överenskommelse 

(ÖK-SAP). Det som redovisas som en kortfristig skuld, intjänat 

i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år, är den avgifts-

bestämda ålderspensionen. Visstidsförordnande som ger rätt 

till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 

troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte 

lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Flextidssaldo

Dåvarande landstinget och de fackliga organisationerna teck-

nade i inledningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ramavtal) 

som fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras 

med utlägg av flexledighet innan anställningen upphör. I un-

dantagsfall 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 svårig-

heter att rekrytera ersättare. Någon skuld för flextidssaldo tas 

inte upp i balansräkningen då utbetalning endast sker i undan-

tagsfall och bedöms vara av ringa omfattning.

Transparenslagen 

- Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet

Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrenssyn-

punkt enligt en gemensam modell för samtliga regioner för en 

mer öppen redovisning. Resultatet presenteras under rubriken 

Finansiella rapporter n
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Hållbar utveckling vid inköp och upphandling

Under året har 26 upphandlingar som är prioriterade ur miljö-

perspektiv genomförts. Bland annat så har fokus legat på att 

undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen i enlighet med ke-

mikaliestrategin. Under året har biobaserade engångsartiklar 

testats och utvärderats i ca 70 verksamheter inom hälso- och 

sjukvården. Utifrån detta resultat har sedan upphandling av 

förbrukningsartiklar i biobaserat material genomförts. Ett an-

nat arbete som startats upp är att mer miljövänliga produkter 

tydligare ska synliggöras i beställningsverktyg. Arbetet inom 

sydöstra sjukvårdsregionen med fokus på giftfria produkter i 

barns närmiljö har fortsatt och ska inom kort slutrapporterats. 

Utvalda produkter är på analys och svar inväntas för se om 

dessa innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende

Region Kalmar län har lyfts i årets SKR rapport Öppna jämförel-

ser för sitt framgångsrika klimatarbete. Sedan 2012 har Region 

Kalmar län minskat klimatutsläppen med 53 procent bland an-

nat genom övergång till fjärrvärme och förnyelsebara bränslen 

för drift av busstrafiken. Under året har en destruktionsanlägg-

ning tagits i drift vid länssjukhuset för att minska klimatpåver-

kan från lustgas. Utöver förlossningen är även barnkliniken på-

kopplad till destruktorn och projektet har erhållit statligt stöd, 

Klimatklivet, från Naturvårdsverket. I övrigt har arbetet fortsatt 

med att minska koldioxidutsläppen genom att allt fler tjänste-

bilar drivs med förnyelsebara bränslen, biogas och el.   

 Ungefär hälften av tjänstebilarna i fordonsflottan drivs med 

förnyelsebara bränslen. Upphandling av serviceresor träder i 

kraft 1 januari 2020. Dessa blir då fossilfria. En hel del informa-

tion och kommunikation har ägt rum under året med verksam-

heter i länet för att se möjligheter till att dela bilar, samåka mer 

och öka nyttjandet av videomöten i de fall det är möjligt. Re-

gion Kalmar läns mötes- och resepolicy har uppdaterats med 

tydligare fokus på just hållbart resande.

Miljöredovisning

 

   Mått                                       Beskrivning                                   Målvärde               Utfall

2,04

100 %

3,5 %

2 970 kg

Resultat

kommer

i maj

70 %

40%

21 %

Resultat

kommer senare

Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel 

(kostverksamheten och folkhögskolor) vara 

minska

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens bussar ska öka

Andelen resenärer inom kollektivtrafiken ska öka

Mängden lustgas ska minska

Region Kalmar läns koldioxidutsläpp ska 

minska

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens serviceresor ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens tåg ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för tjänstere-

sor med bil ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för inköpta god-

stransporter ska öka (läkemedel, prover, post)

2,1

100 %

3 %

3 200 kg

28

10 %

40 %

20 %

Resultat

kommer senare

Inkluderar kostverksamheten inom regionservice (dock 

inte caféer och patientmat Västervik). Inkluderar även 

folkhögskolor

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs av biogas och 

HVO.

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken skall öka med 

3 % per år

Varje år sammanställs en rapport från leverantören där 

lustgas i lösa behållare samt förbrukad (vägd) lustgas 

från LSK summeras i kg.

Till regionens direkta koldioxidutsläpp räknas transpor-

ter, energiförbrukning, avfall, köldmedieläckage och 

lustgas.

Andelen kommer att öka i samband med att nytt avtal 

börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

Nya fordon för tågtrafiken beräknas att vara i drift 2025

Nya bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel byts 

successivt ut till utgången av 2020 (poolbilar, verksam-

hetsbilar). Då ska vi vara fossilbränslefria.

                                                      -
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   Mått                                       Beskrivning                                   Målvärde               Utfall

18,68 %

24,3 %

150 586

Mängden matsvinn skall minska

Vi ska öka andelen avfall som går till materialå-

tervinning (exklusive matavfall) vid våra sjukhus

Vattenförbrukningen ska minska

15 %

30 %

158 000

Gäller kostverksamheten inom regionservice

Material i enlighet med insamling av ÖJ (SKL). Kategorier 

enligt insamlingsfil kolumn C6-C19.

Statistik från Stefan Westblom som har statistiken för 

länets tre sjukhus.

Ansvarsfull användning av naturens resurser

Region Kalmar län fortsätter arbetet med att minska vattenför-

brukningen som reducerats med 6 procent. Detta sker främst 

tack vare att äldre byggnader ersätts med nya och att uppgra-

dering gjorts av nya armaturer som är mer ”snåla”. Vidare är 

det ett stort fokus på att bevaka onormala förbrukningar och 

löpande hitta felkällor. Fördelat per kvadratmeter förbrukar 

verksamheterna 390 liter. Samverkan med Human Bridge fort-

går och gäller såväl sjukvårdsmaterial som textilier. Matavfall 

sorteras ut från verksamheter vid länssjukhuset, och arbetet är 

även påbörjat vid Oskarshamns och Västerviks sjukhus.

 Arbetet med att minska matavfall fortsätter. Sedan arbetet 

påbörjades har matsvinnet minskat löpande, från 35 procent till 

18 procent. Att minska ytterligare blir allt svårare ju längre man 

arbetar med frågan. Icke annonserade mätningar kommer att 

göras för att få en kompletterande bild av omfattningen på 

svinnet.

Hållbar byggnation och stadsbildning

Region Kalmar län har ett högt tryck gällande modernisering av 

lokaler. Vid nybyggnation undviks miljö- och hälsoskadliga äm-

nen och vi följer branschstandarden SundaHus. Arbetet med en-

ergieffektivisering fortgår och visar på fortsatt minskning, både 

gällande el och värme. En del äldre byggnader ersätts med ny-

byggnad, äldre belysningssystem och fläktar byts vilket har gett 

resultat. Fortsatta åtgärder med att förbättra återvinning i ven-

tilationsaggregat bidrar även till energibesparingar. Ett exem-

pel på detta är fastigheten Björken 1 som avser hälsocentralen 

i Emmaboda. Denna byggnad använder ca 30 kWh/kvm idag 

jämfört med 150 kWh/kvm som tidigare byggnaden förbrukade. 

Arbetet med nya byggnader för psykiatrin fortgår. Där är solcel-

ler, sedumtak och energieffektivisering planerade åtgärder.

   Mått                                       Beskrivning                                   Målvärde               Utfall

81,9 

kWh/kvm

92,4 

kWh/kvm

Energiförbrukningen för el i våra egenägda 

fastigheter ska minska

Energiförbrukningen för värme i egenägda 

fastigheter ska minska

84

 kWh/kvm

94

 kWh/kvm

Energiförbrukningen gällande el ska minska i egenägda 

lokaler.

Energiförbrukningen för värme ska minska i våra 

egenägda fastigheter.

Hälsosam miljö

Arbetet med att minska miljö och hälsoskadliga ämnen fortgår. 

Årlig inventering och riskanalyser bidrar till ökad kontroll och 

minskade risker för särskilt farliga ämnen. Antalet CMR-pro-

dukter har minskat med åtta stycken och ämnen på PRIO-listan 

ar minskat med 15 stycken.  När det gäller ekologiska livsmedel 

så har andelen minskat något. Detta beror dels på att Region-

service aktivt har valt att ändra i sitt inköpsmönster och köpa 

konventionellt odlat av bland annat ägg och ost då ekonomis-

ka förutsättningar saknas dels har inköpsvolymerna av kaffe 

varit något lägre än tidigare år. Antalet antibiotikarecept för-

skrivna inom Hälsoval inklusive jourcentraler uppvisar en stadig 

minskning över tid. En del av minskningen beror på en minsk-

ning av borreliafall. Antalet recept från sjukhusen ligger på en 

stabil nivå. Förskrivningen sker på ett så stort antal olika indika-

tioner att det krävs en allmänt ökad medvetenhet om vikten av 
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optimal antibiotikabehandling, särskilt när det gäller behand-

lingstidens längd. Detta förmedlas via fortlöpande information 

till utbildningsläkare, studenter och via patientsäkerhetsronder.

Under året har en e-utbildning inom miljö och hållbar utveck-

ling tagits fram genom samverkan med Region Västmanland 

och Region Gävleborg. Utbildningen är obligatorisk och syftar 

till ökad kännedom om regionernas miljöpåverkan, dess utma-

ningar och möjligheter. Utbildningen har lyfts som ett gott ex-

empel och används idag av flera regioner.

Under året har flera verksamheter haft extern revision av verk-

samheternas miljöledningssystem, bland inom Oskarshamns 

sjukhus och Regionservice. Diagnostiskt centrum blev certifie-

rade enligt ISO 14001 efter några års jobb med att komplettera 

miljö till befintligt kvalitetsledningssystem n

   Mått                                       Beskrivning                                   Målvärde               Utfall

26 styck

55 631 DDD

39,5 %

115

282

Antalet CMR-kemikalier ska minska

Den totala förbrukningen av kinoloner ska 

minska

Andelen ekologiska livsmedel inom region 

Kalmar läns (kostverksamhet och folkhögsko-

lor) ska öka.

Antalet kemiska produkter innehållande ämnen 

upptagna på PRIO-utfasningslistan ska minska

Totala antibiotikaförskrivningen ska minska

30 styck

62 730 DDD

51 %

100

295

Antalet CMR-kemikalier (cancerogena, mutagena och 

reproduktionstoxiska) enligt KEMI:s definition av CMR- 

kategori 1 och 2.

Användningen skall minska med 5 % jämfört med 

föregående år.

Målet beskriver värdet av ekologisk mat i förhållande till 

totala kostnaden för inköpt mat.

För att öka kunskapen om antalet kemiska produkter 

som är miljö- och hälsoskadliga (men inte klassade som 

CMR-kemikalier (cancerogena, mutagena och repro-

duktionstoxiska) ger detta mål en utökad kunskap om 

förekomsten av PRIO-ämnen.

Enhet är recept per 1000 invånare

Under 2019 har Region Kalmar län genomfört 102 upphand-

lingar till ett värde av över 100 tkr, varav 65 är över lagstad-

gad gräns för direktupphandling på 587 tkr.

Stora upphandlingar under 2019 har varit ortopediska trau-

maprodukter/implantat, anestesi och intensivvårdsprodukter, 

injektions/Infusionsprodukter, rekryteringstjänster av läkare 

från annat land, videokonferensutrustning, handskar operation 

och undersökning, CRM-lösning KLT och städupphandling.

Upphandlingar har gjorts till ett sammanlagt värde av 400 mil-

joner och kostnadsreduceringen blev 21 miljoner. I Raindance 

e-handelssystem har produkter beställts till ett värde av 250 

miljoner och avtalstroheten har varit 62 procent. Utvecklingen 

går mot ett utökat samarbete inom sydöstra sjukvårdsregionen 

vilket innebär samordnade upphandlingar med Region Jönkö-

pings län och Region Östergötland. Region Kalmar län är även 

ansluten till 36 avtal, som upphandlats av Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR) upphandlingsenhet Kommentus, varav de 

största avtalen avser resebyråtjänster, möbler och postförmed-

lingstjänster. Leverantörstroheten, definierat som produkter 

köpta från leverantörer med avtal, uppgår till 94 procent för 

2019, vilket är i linje med föregående år n 

Region Kalmar läns upphandlingar
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Region Kalmar läns upphandlingar
 

Företag, stiftelser och 
kommunalförbund

Region Kalmar län är huvudman för eller delägare i ett antal bo-

lag och stiftelser. Region Kalmar län är enligt lag inte skyldigt att 

upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som 

bedrivs. En konsolidering har heller inte bedömts tillföra väsent-

lig information i förhållande till Region Kalmar läns resultat- och 

balansräkning. Nedan redovisas istället varje bolag och stiftelse 

separat.

Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101, ägarandel 100 procent

Som kollektivtrafikmyndighet för länet har Region Kalmar från 

och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, färd-

tjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i bo-

laget omfattar sedan dess framförallt uthyrning av spårfordon 

enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudinrikt-

ningen är att dessa ska överlåtas till AB Transitio. Aktiekapitalet i 

bolaget uppgår till 7 Mkr. Omsättningen för år 2019 uppgick till 

14 Mkr och årets resultat till 0 Mkr.

Kalmar läns Beställningscentral AB, 556435-0238, ägarandel 

100 procent

Landstingsfullmäktige beslutade 2011 att KLB AB skulle avveck-

las som juridisk enhet för att övergå i förvaltningsform. Samtliga 

bilar har därefter avyttrats till kommunala verksamheter och Aut-

oplan, 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 kommu-

ner och Region Kalmar läns avsättningar för pensionsändamål. 

Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsedda att 

täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepensioner.  

 Aktierna i bolaget innehas av följande kommuner med 100 

aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, 

Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby samt Kalmarsunds Gym-

nasieförbund. Region Kalmar län och Mönsterås kommun inne-

har 200 aktier var. Portföljförvaltningen har under året fortsatt att 

bedrivas i egen regi. De redovisade kostnaderna för bolagets 

verksamhet 2019 motsvarar en förvaltningskostnad på 0,08 pro-

cent mätt på portföljvärdet vid årets ingång och 0,071 procent 

på portföljvärdet vid årets utgång. Omsättningen i bolaget för år 

2019 uppgick till 3 Mkr och årets resultat till 0,07 Mkr.

 I bolagets placeringspolicy anges att verksamheten är inriktad 

på att skapa bästa möjliga avkastning på de avsättningar som 

gjorts. Verksamheten ska grundas på principerna 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 årli-

gen och godkänns vid det konsortiemöte som äger rum inför 

årsstämman i bolaget. 

 I samband med fastställande av årsredovisningen 2018 fatta-

des beslut att ingen avsättning av medel till portföljen ska göras 

under 2019. Den totala avsättningen uppgår till 637 Mkr efter 

2019 och portföljen har ett marknadsvärde den 31 december 

2019 på 2 118 Mkr.

Samtrafiken Sverige AB, 556467-7598, ägarandel 1,8 

procent

Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, 

biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgänglig-

het 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 värna 

och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kust-

banans trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen verksamhet 

bedrivs.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent

Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma frå-

gor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor, trafik-

planering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, 

kvalitet och utveckling

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent 

Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i 

Sverige, AB Transitio som är ett samverkansorgan vars uppgift 

är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt 

svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade 

anskaffningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen.  
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AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omfördelningar 

av fordon mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnytt-

jande.

Inera AB, 556559-4230, ägarandel 0,1 procent 

Inera AB har funnits sedan 1999. Bolaget utvecklar gemensam-

ma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och 

beslutsfattare i regioner och kommuner. Digitalisering inom 

vård och omsorg är kärnområdet. Exempel på tjänster som 

regioner samarbetar med bolaget kring är 1177 Vårdguiden, 

Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell pa-

tientöversikt. Från och med mars 2017 blev SKR Företag Ineras 

huvudägare. Landets regioner äger efter den försäljningen fem 

aktier vardera. Från och med 2018 är även flertalet av landets 

kommuner Ineras ägare och därmed har uppdraget för bola-

get inriktats åt att även omfatta kommunernas verksamhets-

områden. Bolaget leds av en politisk styrelse som består av 15 

ledamöter där sex utses av regionerna, sex av kommunerna 

och tre utses av SKR Företag. 

Almi Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 äga-

randel 49 procent

Region Kalmar län äger Almi Företagspartner Kalmar län AB till-

sammans med majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB som 

är det nationella moderbolaget. Bolaget erbjuder tjänster inom 

affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med 

lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka 

till att konkurrenskraftiga och därmed hållbara små och medel-

stora företag utvecklas och blir fler. Bolaget samverkar och byg-

ger partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer där 

syftet är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveck-

ling samt internationalisering. Region Kalmar läns driftbidrag till 

bolaget år 2019 uppgår till 5,6 Mkr.

Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433

Stiftelsen bildades 1988 av Landstinget i Kalmar län. Under någ-

ra år ansvarade Regionförbundet i Kalmar län för verksamheten 

men sedan årsskiftet 2016 har Region Kalmar län ansvar för de 

ekonomiska anslagen. Verksamheten finansieras av statens kul-

turråd, Region Kalmar län, 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 verksamhetsområden; 

barn- och ungdomsproduktion, samverkan och produktioner 

med och till musiklivet i hela länet samt kammarorkestern Ca-

merata 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 mu-

sikliv av god kvalitet. Landstingsfullmäktige tog 2017 beslut 

om en ansvarsförbindelse där man förbinder sig att säkra att 

Kalmar läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan 

av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1§ stiftelselagen. 

Med stöd av ansvarsförbindelsen utbetalades under 2017 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 Region Kalmar 

län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som 

huvudmän. Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kul-

turminnesvård och museal verksamhet, förvalta 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 finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är Försäk-

ringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län samt lä-

nets 12 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 enskilde medborgaren och för 

samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga 

till förvärvsarbete men också få en förbättrad livskvalitet. Sam-

ordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldel-

ning av statens medel till förbundet. Region Kalmar län svarar 

för en fjärdedel av kostnaden. Avgiften för 2019 uppgår till 4,1 

Mkr för 2019.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om för-

bundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 

(KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets ändamål är att 

för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. För-

bundet ska bland annat upphandla, äga och finansiera egna 

ambulansflyg, samordna beställningar och genomförande av 

flygambulanstjänst samt tillhandahålla sjukvårdspersonal. In-

vesteringarna i flygplanen kommer att finansieras genom lån 

från medlemmarna efter andelstal. Landstingsfullmäktige har 

därför i mars 2017 tagit beslut om att låna ut högst 14,4 Mkr till 

KSA. Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord 

och lånet finansieras genom ianspråktagande av Region Kal-

mar läns likviditet. Under 2019 har 1,7 Mkr av det totala låne-
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beloppet betalats ut och medlemsbidraget uppgår för 2019 

till 0,3 Mkr. Beräknat resultat för Svenskt Ambulansflyg 2019 

uppgick till 1,046 Mkr.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) är ett riks-

täckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att försäkra 

de vårdgivare som finansieras av landets regioner. Slutkunden 

är de patienter som drabbas av patientskada och uppdraget 

är att utreda och lämna ersättning till de patienter som skadats 

i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. 

LÖF är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av landets 

samtliga regioner. År 2019 uppgår premieinbetalningen till 

34,7 Mkr

IT Plattform Småland & Öland AB, 556952-5966, ägaran-

del 50 procent

IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland 

Turism AB lösts ut under 2018, till 50 procent vardera av Re-

gion Kalmar län och Region Kronoberg. Bolagets uppdrag är 

att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och förvalta 

en IT-plattform för turiständamål och därmed tillgängliggöra 

Småland och Öland för nationella och internationella besö-

kare.

Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö 

AB, 556489-4326, ägarandel 2,5 procent

Bolaget bedriver verksamhet med utbildning, projektledning 

gentemot företag, organisationer och privatpersoner. Förut-

om utbildning bedriver bolaget även konferensverksamhet. 

Bolaget har 43 delägare.

Samverkansprojektet E22 AB, 556715-0205, ägarandel 20 

procent 

Bolaget bildades under 2006 och ägs till lika delar av Sydsven-

ska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, Region 

Blekinge, Region Kalmar län och Region Östergötland. Bola-

get skall verka för att åstadkomma en utbyggnad och upprust-

ning av väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg till minst 

fyrfältsstandard. 
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verk-
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige-
beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer/re-
visorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag. 
 Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna. Vi har även, tillsammans med revisorerna i 
Region Östergötland och Region Jönköpings län, gran-
skat verkamheten i Samverkansnämnden för Sydöstra sjuk-
vårdsregionen under år 2019.

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 och 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 
revisionssed i kommunal verksamhet, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt regionens revisionsregle-
mente. Granskningen har haft den omfattning och inrikt-
ning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ” Revi-
sorernas sammanfattande redogörelse 2019”.
 Vi ser allvarligt på att regionens största verksamhet, 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, återigen går med stort 
underskott vilket det har gjort under flera år. Det är inte 
långsiktigt hållbart under normala förhållanden och under 
en eventuell kris kan följderna bli mycket allvarliga. Region-
styrelsen behöver ta fram åtgärder för att komma till rätta 
med underskotten för verksamheterna. Om inte väsentligt 
ekonomiska förbättringar sker under de kommande åren, 
kan revisorerna komma att överväga att avstyrka ansvarsfri-
het för regionstyrelsen. 
 Vi har även iakttagit att fullmäktiges mål och uppdrag 

för 2019 inte nås. De finansiella målen uppnås delvis och de 
verksamhetsmässiga målen nås till största del inte. När det 
gäller uppdragen från fullmäktige är sex av 26 slutförda och 
merparten av de givna uppdragen är påbörjade. Ett fåtal 
uppdrag redovisas varken i årsredovisningen eller på full-
mäktige eller i regionstyrelsen. 

Vi bedömer att regionstyrelsens ekonomiska och verksam-
hetsmässiga resultat inte är tillfredsställande. De finansiella 
och verksamhetsmässiga målen nås till största del inte.

Vi bedömer sammantaget att nämnder och beredningar i 
regionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk 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 bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovis-
ningen inte är förenligt med fullmäktiges mål för god eko-
nomisk hushållning. De finansiella målen är delvis uppnådda 
och de verksamhetsmässiga målen nås till största del inte.  

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

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionens årsre-
dovisning för 2019.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Kalmar 2020-05-20

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

 � Revisorernas sammanfattande redogörelse 2019

 � Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning 2019, PWC

 � 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 Transi-

tio och ALMI Företagspartner Kalmar län AB.

 � Revisionsberättelser från Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Ny-

ström och Curt Stoopendahls stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse.

 � Revisionsberättelse från Regionförbundet i Kalmar län.

 � Revisionsberättelse från Samordningsförbundet i Kalmar län.

 � Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Tuulikki Åkesson                                     Tommy Englund                                            Bo Jonsson                                           Ann-Margret Lindholm  

Anna Larsdotter                            Klaus Leidecker                                           Thomas Axelsson

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Politisk organisation  |  Region Kalmar län

Samverkansnämnd

Revisorer

Patientnämnd

Valberedning

Regionfullmäktige

Personalutskott

Arbetsutskott
Krisledningsnämnd

Funktionshinderråd

Pensionärsråd

Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor

Plan- och 
budgetberedning

Beredning 
hälso- och sjukvård

Beredning 
invånarfrågor

Beredning hållbarhet
och folkhälsa

FoU beredning

Regional utvecklingsnämnd
Folkhögskolestyrelse

Kollektivtrafiknämnd
Regional kollektivtrafikmyndighet

Regionstyrelse

Länsgemensam ledning 
i samverkan

inom socialtjänst och 
angränsande område hälso- och 

sjukvård Kalmar län
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Verksamhetsorganisation  |  Region Kalmar län

Regiondirektör

Hälso- och
sjukvårds-

förvaltningen

Regionstab

Västerviks 
sjukhus

Oskarshamns 
sjukhus
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i Kalmar
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centrum

Kalmar länstrafik
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förvaltningen
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förvaltningen

Regionservice IT-förvaltning Folktandvården
Regional 

utvecklings-
förvaltning

Regional 
utvecklingsnämnd Regionstyrelse Kollektivtrafiknämnd

Bildning
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Aktualiseringsgrad
Andel av personakterna för nuvarande och tidigare an-
ställd personal som är uppdaterad avseende pensions-
grundande anställningar.

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

Ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998 och andra 
pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att för-
dela anskaffningskostnaden över tillgångens nyttjandetid.

Avsättning för pensioner
Pensionsförpliktelser som intjänats från och med år 1998 och 
som redovisas som avsättning i balansräkningen och andra 
pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning.

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

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och avsättningar/skulder en-
ligt balansräkningen.

Finansiellt instrument
Är någon form av värdebevis som oftast är avsett för han-
del på en finansiell marknad och som inte utgör valuta. Ex-
empel på finansiella instrument är aktier eller obligationer.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter är ränteintäkter, utdelningar och vär-
deförändringar på finansiella tillgångar under en redovis-
ningsperiod. 

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader är räntekostnader och värdeföränd-
ringar på finansiella skulder under en redovisningsperiod.

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i re-
sultaträkningen.

Generella statsbidrag
Bidrag i skatteutjämningssystemet samt statsbidragsin-
täkter av generell karaktär som inte kan hänföras till någon 
specifik verksamhet. I utjämningssystemet ingår inkomst- 
utjämningsbidrag, strukturbidrag, införandebidrag och 
kostnadsutjämningsbidrag. Utjämningen beräknas dels 
för skillnader i skattekraft och dels för skillnader i struktu-
rella förhållanden. Statsbidragsintäkterna avser bidrag för 
läkemedelsförmånen samt den del av välfärdsmiljarderna 
som avser flyktingmottagande.

Immateriell tillgång
En tillgång som är identifierbar men icke monetär. Tillgång-
en är en resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar i 
framtiden.

Jämförelsestörande poster
Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraor-
dinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med 
andra perioder och mellan olika regioner.

Kassaflödesanalys
Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, inves-
terings- och finansieringsverksamheten samt förändring 
av rörelsekapital. Summan av dessa komponenter utgör 
förändringen av likvida medel.

Kassalikviditet
Kortsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som om-
sättningstillgångar exklusive varulager i procent av kort-
fristiga skulder.

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

Kortfristig placering
Som kortfristig placering redovisas aktier, obligationer, 
olika statspapper, skuldebrev och andra liknande värdepap-
per som inte är anläggningstillgångar eller som inte ryms un-
der någon annan post under omsättningstillgångar.

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

Marknadsvärde
Är det troliga pris en tillgång borde få om den köps eller säljs 
på en marknad. Tillgången kan exempelvis vara en aktie.

Ordlista
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Nettoinvesteringar
Anskaffningsvärde på investeringar i anläggningstillgång-
ar efter avdrag för försäljningsvärde på avyttrade anlägg-
ningstillgångar.

Nettokostnader
Skillnaden mellan verksamhetens intäkter, verksamhetens 
kostnader och avskrivningar. Finansieras med skatteme-
del och generella statsbidrag.

Omsättningstillgångar
Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis 
kundfordringar och förrådsartiklar.

Placerade pensionsmedel
Tillgångar som enligt särskilt beslut förvaltas för att i fram-
tiden användas för utbetalning av pensioner.

Pensionsförpliktelse
Juridiskt bindande skyldighet att utbetala pension i enlig-
het med kollektivavtal eller andra avtal och utfästelser.

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

Riktade statsbidrag
Bidrag avsedda att finansiera ett specifikt ändamål eller 
uppdrag och måste användas till det.

Självfinansieringsgrad
Anger hur många procent av verksamhetens internt tillför-
da medel (årets resultat samt av- och nedskrivningar) som 
finansierar investeringar i anläggningstillgångar.

Skatteintäkter
Intäkter baserade på regionens eget skatteunderlag och 
som kommit regionen tillgodo under redovisningsperioden.

Skatteunderlag
Totalt beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skat-
tekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.

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

Totala pensionsförpliktelser
Summan av avsättning för pensioner, ansvarsförbindelse 
avseende pensionsförpliktelser och avgiftsbestämd ål-
derspension (upplupen kostnad).

Utjämningsbidrag
Bidrag inom systemet för kommunalekonomisk utjämning 
som fördelar pengar till kommuner och regioner för att de 
ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av 
förhållanden som är svåra att påverka.

Verkligt värde
Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas el-
ler en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter 
som är oberoende av varandra och som har ett intresse av 
att transaktionen genomförs.

Verksamhetens resultat
Summan av verksamhetens nettokostnader och intäkter 
från skatter, utjämning och generella statsbidrag.

Årsarbetare
Arbetade timmar dividerat med 1700.
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