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1 Inledning 
Årsredovisningen är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska 
och verksamhetsmässiga resultat för 2021. Uppföljningen följer Region 
Kalmar läns fyra målområden, Invånare och kund, Verksamhet, Medar-
betare samt Ekonomi.



Vision och värdegrund
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 är en politiskt styrd organisation som erbjuder regional 

utveckling, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning samt förutsättning-

ar för kulturliv. Tillsammans med länets kommuner, lärosäten, näringsliv och 

andra aktörer vill vi skapa de bästa förutsättningarna för invånare, företag 

och organisationer i länet.

Värdegrund

En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en organisa-

tions normer och handlingar. I Region Kalmar län är det förhållningssättet 

öppet, engagerat och kunnigt som ligger till grund för vårt arbete.

 Basen för värdegrunden är människovärdesprincipen om alla människors 

lika och unika värde samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, Barn-

konventionen och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 

bygger också på rättsliga principer som till exempel demokrati, legalitet, 

objektivitet, fri åsiktsbildning.

 Värdegrunden visar i vilken anda chefer och medarbetare ska agera och är 

en ständigt pågående process. En öppen och löpande dialog kring avväg-

ningar i frågor om kultur, klimat och beteenden behöver pågå mellan alla 

medarbetare, på alla nivåer och i alla verksamheter. Öppet, engagerat och 

kunnigt – vad står orden för hos oss, hur vill vi vara? Vad ska känneteckna våra 

handlingar?
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Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Med anledning av att de finansiella målen uppnåtts tillsam-

mans med goda resultat avseende verksamhetsmålen i övrigt 

bedöms Region Kalmar län som helhet ha uppnått god ekono-

misk hushållning för 2021.

Nöjda invånare och samarbetspartners 

Länets invånare upplever i stor utsträckning god hälsa och livs-

kvalitet, får i hög grad ett bra bemötande och upplever god till-

gänglighet. Människor, organisationer och näringsliv ges möj-

lighet till att vara delaktiga och medverka i både utvecklingen 

av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.

 Invånare med god eller mycket god självskattad hälsa har 

ökat något i den senaste undersökningen ”Hälsa på lika vill-

kor” från 70 procent 2020 till 71 procent 2021. Ökningen syns 

framför allt bland kvinnor. Andelen av länets befolkning som 

är fysiskt aktiva har förbättrats och målvärdet för 2021 uppnås. 

  Generellt sett är yngre mer fysiskt aktiva jämfört med äldre 

och män är mer fysiskt aktiva jämfört med kvinnor. Andelen in-

vånare med BMI 30 (fetma) ligger på samma nivå som senaste 

mätningen, 17 procent i Kalmar län, vilket innebär att målsätt-

ningen för 2021 inte uppnås. 

 Andelen som använder tobak dagligen ligger på samma 

nivå som vid förra mätningen och uppgår till 19 procent. Kvin-

norna når även den långsiktiga målsättningen på tio procent 

medan männen ligger betydligt sämre till. Tobaksfria elever i 

högstadiet (åk 7–9) har ökat men det finns skillnad mellan kö-

nen och mellan kommunerna.

 Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 

21 regioner på nästan alla frågor i den senaste Hälso- och sjuk-

vårdsbarometern. Allra bäst hamnar regionen när det gäller 

förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet, tillgänglig-

heten till sjukhus, tillgängligheten till hälsocentraler och invån-

arnas uppfattning om man anser sig ha tillgång den hälso- och 

sjukvård man behöver. För samtliga resultat gällande Hälso- 

och sjukvårdsbarometern når Region Kalmar län målvärdena 

för 2021.

 Nationella Patientenkäten har under 2021 genomförts inom 

primärvården, somatiska specialistvården och privata mottag-

ningar och resultaten är liksom tidigare år mycket goda. De 

offentliga och privata mottagningarna i länet placerar sig bland 

de bästa i landet. När det gäller tillgänglighet placerar patien-

terna dem allra högst. Den öppna specialistvården vid sjukhus-

mottagningar och privata mottagningar i Kalmar län får ock-

så högt betyg av patienterna. Patienter som varit inlagda på 

sjukhus rankar vården högre än snittet för landet i samtliga di-

mensioner. Trots mycket goda resultat har några av resultaten 

försämrats något i jämförelse med senaste mätningen, vilket 

innebär att en del av målvärdena för året inte nås. 

 Kollektivtrafiken har fortsatt med ett utbud i samma omfatt-

ning som tidigare för att inte öka trängsel och smittspridning. 

Resultatet för resenärernas nöjdhet med den senaste resan i 

kollektivtrafiken ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. 

Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik har försämrats under 

året. Målvärdet för dessa mått uppnås inte under 2021. 

 Undervisningen på folkhögskolorna har delvis bedrivits på 

distans. Trots detta så är studerandes upplevelse och nöjdhet 

med utbildningen på folkhögskola fortsatt mycket god och 

nästan i samma nivå som tidigare år.

Hållbar utveckling i hela länet

Region Kalmar län är en pådrivande och samlande kraft för lä-

nets utveckling. Innovationsförmågan och konkurrenskraften 

bidrar till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och i den 

egna verksamheten. 

 Klimatbokslutet är fastställt och visar på att koldioxidutsläp-

pen minskat med 67 procent från basåret 2012. 

 Av länets invånare har nu cirka 90 procent tillgång till eller 

har i sin absoluta närhet tillgång till bredband för hushållen 

vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare resultat.

 Andelen i befolkningen 20–64 år som förvärvsarbetar har 

minskat något i jämförelse med tidigare mätning och uppgår 

vid senaste mätningen till 79,6 procent.  

 Totalt har 53 procent av studerande uppnått grundläggan-

de behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser. Resultatet 

är lägre än förra året, vilket kan förklaras av omställningen till 

distansundervisning under pandemin som påverkat deltagare 

med låg studievana. 

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Region Kalmar län erbjuder i stor utsträckning en säker, till-

gänglig, jämställd och jämlik hälso- och sjukvård av hög kva-

litet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 

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. Resultaten för regi-

onens mått presenteras regelbundet under året och en del av resultaten har dröjt med anledning av pandemin. Utfallet 

för flera av måtten som mäter av regionens måluppfyllnad har påverkats av pandemin och dess effekter på Region 

Kalmar läns verksamhet. Målvärdena för regionfullmäktiges mått anges i ett kortsiktigt och ett långsiktigt målvärde. 

För en mer detaljerad redovisning av resultaten för respektive mått hänvisas till tabellerna vid respektive målområde.
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Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Arbete har skett för att hälso- och sjukvården ska vara person- 

och familjecentrerad, sammanhållen och ha invånaren i fokus.

 Tandhälsan är god hos barn och ungdomar. Kariesfria 

19-åringar i Kalmar län har ökat från 24 procent år 2011 till 40,8 

procent år 2021 vilket innebär att målvärdet uppnåddes för året.

Under hösten genomfördes den nationella mätningen av in-

neliggande patienter med trycksår. När det gäller Region Kal-

mar läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var 

siffran 1,9 procent i jämförelse med rikssnitt som var 11 procent. 

Andel vårdtillfällen där patienten har erhållit en vårdskada har 

försämrats i jämförelse med tidigare mätningar och analyser av 

resultaten pågår. 

 Arbetet med att identifiera sköra äldre patienter på ett ti-

digt stadium och att planera och utföra proaktiva insatser har 

fortsatt och kan vara en av anledningarna till att fallskador hos 

äldre har minskat sedan föregående mätning.

 Under 2021 ökade antalet telefonsamtal från länets invånare 

till 1177 från 133 785 samtal (2020) till 137 396 inkomna sam-

tal (2021). 1177 Vårdguiden på telefon når inte uppsatta mål 

och andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 

för 2021 åtta procent. Flera insatser är gjorda för att förbätt-

ra tillgängligheten, såsom ökad bemanning och snabbare 

handläggning av samtalen. Hälso- och sjukvården har fortsatt 

att ställa om verksamheten med anledning av pandemin och 

planerade besök och operationer har skjutits upp. Verksamhe-

terna har på ett systematiskt sätt tagit sig an den uppskjutna 

vården, men samtidigt fortsatt att bedriva god och säker vård. 

Medicinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal inom tre dagar har ökat något i jämförel-

se med föregående år. Arbetet med att säkra fast läkarkontakt 

har fortsatt och 74 procent av de listade patienterna har idag 

en fast läkarkontakt, vilket är i nivå med föregående år.   

Målvärdet är 85 procent vilket innebär att det inte uppnås för 

året. Totalt har 84 procent av patienterna fått ett första besök i 

den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar och 66 

procent av patienterna i Kalmar län har fått en tid till operation 

eller behandling inom 90 dagar.  

 Arbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsy-

kiatrin har fortsatt och förbättringsarbetet följer en handlings-

plan med insatser på kort och lång sikt. Under 2021 fick 81 pro-

cent av patienterna ett förstabesök inom 30 dagar till barn- och 

ungdomspsykiatrin vilket innebär att målvärdet uppnåddes.  

Dock uppnåddes inte målvärdet för fördjupad utredning eller 

behandling vid barn- och ungdomspsykiatrin, då 34 procent 

fick tid inom 30 dagar.

 Pandemin har drivit på utvecklingen till mer nära och öppna 

arbetssätt och användandet av digitala verktyg har ökat. Länets 

invånare använder digitala möten i allt större utsträckning och 

andelen besök i öppenvården som genomförts via video har 

ökat från 0,7 procent föregående år till 1,3 procent 2021.  

 Självfinansieringsgraden för Kalmar länstrafik har sjunkit un-

der pandemin och uppgår till 40 procent vilket är på samma 

nivå som föregående år. Det framtida arbetet är nu fokuserat 

på att, både regionalt och nationellt, återuppbygga förtroen-

det för att vilja åka kollektivtrafik.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Region Kalmar län är en attraktiv arbetsplats och arbetar för att 

erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet för medarbe-

tarna. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och håll-

bart arbetsliv med engagerade medarbetare.

 Under hösten genomfördes medarbetarenkäten och re-

sultatet visar på övergripande nivå att andelen medarbetare 

som uttrycker stolthet över att arbeta i Region Kalmar län har 

ökat i jämförelse med senaste medarbetarenkäten. Hållbart 

medarbetarengagemang (HME) hade ett index på 79, vilket är 

en ökning med en indexpunkt från förra mätningen. Hållbart 

säkerhetsengagemang (HSE) förbättrades också jämfört med 

förra mätningen med en indexpunkt till 76. Områden som fick 

högst värden var motivation, utvecklingsmöjligheter, öppen 

kommunikation och nära ledarskap. 

 Den totala sjukfrånvaron under 2021 var 5,9 procent jämfört 

med 6,2 procent året innan. Långtidssjukfrånvaron ökade något 

jämfört med året innan, medan korttidsfrånvaron minskade.

 Kostnader för bemanningsbolag i förhållande till personal-

kostnader ligger på samma nivå som föregående år och mål-

värdet för året uppnås inte.

God ekonomisk hushållning 

Årets resultat uppgår till 787 Mkr, vilket är 579 Mkr bättre än 

budgeterat. Statsbidrag har under året tillförts avseende bland 

annat test- och smittspårning, vaccinationer, ersättning för 



minskade biljettintäkter och köförkortande åtgärder. Dessa 

tillskott tillsammans med god avkastning på placerade pen-

sionsmedel, har bidragit till det goda resultatet. I resultatet 

ingår en jämförelsestörande post på 216 Mkr avseende ökade 

pensionskostnader orsakade av ändrade livslängdsparame-

trar i pensionsskuldsberäkningen. Årets resultat motsvarar 8,8 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

vilket innebär att det finansiella resultatmålet uppfylls med god 

marginal då resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatte-

intäkter, generella statsbidrag och utjämning.

 Likviditeten är god och uppgår vid årets slut till 1 427,5 Mkr. 

Region Kalmar län finansierar investeringarna med egna medel 

utan extern upplåning. Det innebär att även det finansiella må-

let att investeringarna ska finansieras utan extern upplåning 

uppnås 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

Värdegrunds- och bemötandearbetet har fortsatt att utveck-

las utifrån invånarnas upplevelse av bemötande och respekt. 

Det handlar både om att skapa en kultur som bygger stolthet 

och skapar trivsel, och att skapa de rätta förutsättningarna för 

trygga medarbetare. Arbete med värdegrund sker kontinuer-

ligt på alla nivåer i verksamheterna och fler invånare än tidigare 

har fått testa att möta regionen digitalt. Medarbetardagar har 

arrangerats i verksamheter på temat bemötande och arbets-

miljö.

 Invånare och patienter ska ha möjlighet att vara med och ut-

veckla Region Kalmar läns verksamhet. Den övergripande kva-

litets- och utvecklingsstrategin, Varje dag lite bättre - kraften 

hos många! har reviderats under året. Modellen för brukare-, 

patient- och närståendemedverkan har reviderats och antagits 

under namnet ”Överenskommelse brukarmedverkan”. Den 

övergripande kvalitets- och utvecklingsstrategin liksom stra-

tegin för Invånare-, patient- och närståendemedverkan pekar 

tydligt ut att invånare ska involveras i förbättringsarbetet.  

 Från Intressebanken används de erfarenhetsbaserade 

kunskaper som brukare, patienter och närstående delar med 

sig av. Personer från Intressebanken medverkar i till exempel 

arbetet med handlingsplan för patientsäkerhet, de person-

centrerade standardiserade vårdförloppen och i utvecklings-

arbetet med cancerrehabiliteringen. Intressebanken innehåller 

idag 135 personer med erfarenhet som patient, brukare eller 

närstående.

 Dialoger med brukarorganisationerna har genomförts inom 

områdena äldre, psykisk hälsa, missbruk och beroende samt 

barn- och unga. Dessa har utvärderats och upplägg har ändrats 

till dialoger på teman som brukarorganisationerna identifierat 

som viktiga. Resultatet har lett fram till att tematiska dialoger 

har påbörjats under hösten med brukarorganisationerna inom 

temat habilitering och rehabilitering. Underlagen från dialogen 

kommer att delges berörda verksamheter i syfte att utveckla 

verksamheterna.

Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 21 

regioner på nästan alla frågor i den senaste Hälso- och sjuk-

vårdsbarometern. Allra bäst hamnar regionen när det gäller 

förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet, tillgänglig-

heten till sjukhus, tillgängligheten till hälsocentraler och invån-

arnas uppfattning om man anser sig ha tillgång den hälso- och 

sjukvård man behöver. På samtliga dessa frågor är Region Kal-

mar län på första plats. På andra plats hamnar Kalmar län när 

det gäller förtroendet för sjukhusen och hälsocentralerna. Den 

allra största förbättringen i årets hälso- och sjukvårdsbarometer 

gäller länsbornas förtroende för regionens e-tjänster på 1177.

se. Andelen positiva i länet har ökat med sju procentenheter 

på ett år och regionen har gått från en nittonde till tredje plats 

i landet. 

 Nationella Patientenkäten har under 2021 genomförts inom 

primärvården, inom somatiska specialistvården och privata 

mottagningar. Patienter i länet har svarat på frågor kring sin 

upplevelse av sitt senaste besök inom vården. Totalt är det sju 

olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, 

emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och 

bemötande, kontinuitet och koordinering, information och 

kunskap samt tillgänglighet. Primärvården i Region Kalmar län 

håller fortsatt en hög och stabil kvalitet. De offentliga och pri-

vata mottagningarna i länet placerar sig bland de bästa i landet 

och vad gäller tillgänglighet placerar de sig på första plats. Pri-

märvården i Region Kalmar län placerar sig som lägst på tredje 

plats i de övriga dimensionerna.

 Den öppna specialistvården vid sjukhusmottagningar och 

privata mottagningar i Kalmar län får också högt betyg av pa-

tienterna. Region Kalmar län placerar sig bland de bästa i lan-

det inom öppenvården när det gäller flera av dimensionerna.  

 Enligt patienter som legat inlagda på sjukhus rankas vården 

högre än snittet i riket för samtliga dimensioner. Vid sidan av de 

direkta vårdrelaterade frågorna har också patienterna fått säga 

vad de tycker om sjukhusmaten. Ännu en gång har Region Kal-

mar län fått omdömet ”Sveriges bästa sjukhusmat”. Kostverk- 

samheten påbörjade sin resa med målet att servera de bästa 

patientmåltiderna i landet 2013 och har sedan 2014 varit etta 

i landet, så även detta år då 83 procent av de inlagda patien-

terna var nöjda med maten, att jämföra med genomsnittet för 

riket på 68 procent.

 Arbetet med att pröva barnets bästa pågår kontinuerligt och 

innebär bland annat att utveckla metoder för att göra barn del-

aktiga i beslut som rör dem. För att i linje med barnkonventio-

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
 

nen öka barnets delaktighet i frågor som rör barnet har rutiner 

setts över för att säkra upp att barn har lyssnats till i utvecklings-

arbetet och inför beslut. Utveckling av utbildningssatsningar 

och stödmaterial för hållbarhetsombuden kopplat till barn-

rätten har genomförts. Barn- och ungdomskliniken i Kalmar 

nådde under 2021 upp till kriterierna för barnanpassad vård.  

Generellt finns ett brett fokus inom alla verksamheter kring att 

föra samtal med barn, barn som anhörig och barn som far illa. 

Kunskapspåfyllning och stödmaterial finns tillgängligt genom 

bland annat webbutbildningar och barnchecklista.

 En väsentlighetsanalys till länets invånare har genomförts via 

invånarpanelen. Syftet var att samla in underlag inför priorite-

ringar i hållbarhetsarbetet och lyssna in vad invånaren vill läsa 

om i hållbarhetsredovisningen. Vid ranking av viktiga åtgärder 

ansåg 41 procent att den sociala hållbarheten är viktigast, följt 

av miljömässiga och sist den ekonomiska hållbarheten. 

 Region Kalmar län ska skapa och upprätthålla en jämställd 

organisation, samt ett jämställt arbetssätt för medarbetarna. 

Arbetet utgår ifrån handlingsplanen för jämställdhetsintegre-

ring och en digital utbildning inom området HBTQ är framta-

gen för att kunna öka diplomeringstakten inom området.

 Seminarium kring jämlikhet och samhällsplanering har 

hållits tillsammans med länets kommuner och en digital jäm-

ställdhetsdag har genomförts tillsammans med flera aktörer. 

Föreläsningar och utbildningsdag om våld och förtryck samt 

könsstympning, har genomförts för medarbetare inom Region 

Kalmar län.

 Undervisningen på folkhögskolorna har delvis bedrivits på 

distans. Trots detta så är studerandes upplevelse och nöjdhet 

med utbildningen på folkhögskola fortsatt mycket god och 

nästan i samma nivå som tidigare år.

Hälsa och välbefinnande

Arbetet med att stärka hälsan hos länets invånare följer verk-

samhetsplanen för hållbarhet, som ger en helhetsbild över allt 

hållbarhetsarbete; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

 Enligt undersökningen ”Hälsa på lika villkor” har andelen in-

vånare med god eller mycket god självskattad hälsa ökat något 

i den senaste mätningen från 70 procent 2020 till 71 procent 

2021. Ökningen syns framför allt bland kvinnor. Kalmar län lig-

ger något under rikssnittet på 73 procent. En svag uppgång 

från förra mätningen syns också för riket som helhet. Det är inte 

klarlagt vad nedgången under förra mätningen beror på, men 

pandemin kan ha haft påverkan på resultatet. Trots förbätt-

ringar av självskattad hälsa över tid finns det fortfarande stora 

skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska 

grupper.

 Andelen med riskkonsumtion av alkohol ligger på 15 pro-

cent vilket är samma nivå som vid förra mätningen. Riskkon-

sumtion av alkohol sjunker bland yngre, medan den ökar något 

bland äldre. Förändringarna är desamma i riket som i Kalmar 

län. Andelen som använder tobak dagligen ligger på samma 

nivå som förra mätningen och uppgår till 19 procent. Det är 

strax över rikssnittet som är 18 procent. Könsuppdelat kan man 

se att andelen män som använder tobak dagligen i Kalmar län 

har ökat från 28 procent från förra mätningen till 29 procent, 

en ökning över tid som inte syns på riksnivå. Riskbruk och be-

roende av alkohol och andra droger, tobaksbruk samt spel är 

ett hot mot en god hälsa både för den enskilda individen och 

personer i omgivningen. Region Kalmar län är en del av opi-

nionsbildningsprojektet ”Tobacco endgame - rökfritt Sverige 

2025”. ”Tobaksfri Duo” och ”Tobaksfri Utmaning” genomförs 

i skolorna och ett förbättringsarbete av ”Tobaksfri utmaning” 

har påbörjats under 2021. Workshops har genomförts med 

gymnasieungdomar, för att ta reda på hur de vill ta till sig av 

informationen. Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7–9) har 

ökat något men det är skillnad mellan könen och framförallt 

mellan kommunerna. I den kommunen med lägst andel to-

baksfria elever uppgår andelen till 76,7 procent medan i den 

kommunen med högst andel tobaksfria elever uppgår andelen 

till 89,8 procent. 

 Andelen som är fysiskt aktiva 150 minuter per vecka uppgår 

till 66 procent vilket är något högre än rikssnittet som ligger på 

65 procent. Generellt sett är yngre mer fysiskt aktiva jämfört 

med äldre, och män är mer fysiskt aktiva jämfört med kvinnor. 

Andelen invånare med BMI 30 (fetma) ligger på samma nivå 

som senaste mätningen, 17 procent i Kalmar län, vilket är något 

högre än rikssnittet som ligger på 16 procent. Störst andel in-

vånare med fetma återfinns i de äldre åldersgrupperna. De nya 

nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet och minskat 
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stillasittande har spridits i olika kanaler både internt och externt 

i länet. För att stärka hälsan hos länets invånare har ett antal 

projekt genomförts. Inom projektet ”Sund smart stark senior” 

har en digital version av kursen tagits fram.    

 För att säkerställa god munhälsa hos länsinnevånarna arbetar 

Folktandvården hälsofrämjande med bland annat utbildningar. 

Generellt kan sägas att tandhälsan är god hos barn och ung-

domar och andelen kariesfria 6-åringar har ökat i Kalmar län, 

även om det finns individer som har sämre tandhälsa. Soci-

oekonomisk tillhörighet är den faktor som har störst betydelse.  

Andelen kariesfria 19-åringar i Folktandvården Kalmar län har 

ökat från 24 procent år 2011 till 40,8 procent år 2021.

 Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, etable-

ring på arbetsmarknaden och hälsa. Gymnasiebehörighet är 

en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden och 

etablera sig i samhället. Andel elever med gymnasieexamen 

inom fyra år har minskat något sedan föregående mätning. 

Ett initiativ har tagits inom ramen för länsgemensam ledning i 

samverkan för att tillsammans med kommunerna arbeta för att 

öka andelen godkända elever.

En tillgänglig och mer digital vård

Hälso- och sjukvården har fortsatt att ställa om verksamheten 

med anledning av pandemin och planerade besök och ope-

rationer har periodvis fått skjutas upp. Verksamheterna har på 

ett systematiskt sätt tagit sig an den uppskjutna vården, men 

samtidigt fortsatt att bedriva en god och säker vård. 

 Totalt har 84 procent av patienterna fått ett första besök i den 

specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar. 66 procent 

av patienterna i Kalmar län har fått en tid till operation eller 

behandling inom 90 dagar, vilket är en försämring jämfört med 

föregående år. Medicinsk bedömning som genomförs av legi-

timerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar har ökat 

något i jämförelse med föregående år. Invånare som kontaktar 

primärvården och får kontakt samma dag har försämrats något, 

men ligger fortsatt på en hög nivå och är det tredje högsta re-

sultatet i riket. För varje sjukhus finns väntetidssamordnare som 

sammanställer de aktiviteter som görs vid de olika sjukhusen 

och vid diagnosiskt centrum för att förbättra tillgängligheten.

 Som konsekvens av pandemin erbjuds en större andel di-

gitala möten och både invånarnas användning av e-tjänster 

och besöken på 1177.se fortsätter att öka. Över 4,1 miljoner 

besök gjordes på de regionala sidorna på webbplatsen 1177.

se i Kalmar län under 2021 Det är en ökning av antalet besök 

med 40 procent jämfört med 2020. Under 2021 gjordes över 

3,8 miljoner inloggningar i e-tjänsterna vilket är en ökning med 

64 procent jämfört med 2020. Över 214 000 länsinvånare var vid 

årsskiftet anslutna till e-tjänsterna vilket är ett stadigt ökande 

antal. Antal startade stöd- och behandlingsprogram via 1177.

se ökade från 1286 (2020) till 1819 (2021). Användandet av digi-

tala vårdmöten har också ökat jämfört med föregående år.

 Region Kalmar län är en del av den nationella utvecklingen 

mot en mer likartad sjukvårdsrådgivning i hela landet, vilket 

bland annat innebär en förstärkt krisberedskap. Ökad använd-

ning av e-tjänster samt förbättrad tillgänglighet till hälso- och 

sjukvården i stort ses på sikt förbättra tillgängligheten även via 

telefon. Under 2021 ökade antalet telefonsamtal från länets in-

vånare till 1177 från 133 785 samtal (2020) till 137 396 inkomna 

samtal (2021). 1177 Vårdguiden på telefon når inte uppsatta 

mål och andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter 

var för 2021 åtta procent. Flera insatser är gjorda för att för-

bättra tillgängligheten, såsom ökad bemanning och snabbare 

handläggning av samtalen. Särskilda kommunikativa insatser 

är genomförda för att sprida information kring de vanligaste 

frågorna i andra kanaler. Det är ett ökat fokus på att sprida 1177.

se för information och tjänster inom hälsa och vård för att öka 

tillgängligheten till de som har störst behov av telefonkontakt.

 Invånarna efterfrågar nya sätt att möta vården och använ-

dandet av digitala tjänster har ökat. För patienter med många 

vårdkontakter är det viktigt med samordning och möjlighet att 

själv vara delaktig i sin vård. Att göra egna mätningar och ha 

kontinuerligt digital kontakt med vården kan förbättra hälsan 

och livssituationen för många med kroniska sjukdomar. Detta 

ger vårdpersonal möjlighet att på ett enkelt sätt följa patien-

tens sjukdomsutveckling samt skapar förutsättningar för att 

minska patienters behov av fysiska besök och öka den upplev-

da tryggheten hemma. Pilottester har genomförts på ett par 

hälsocentraler liksom upphandling och planering för införande 

av system och nya arbetssätt. 

 Testet med att patienter själva kan uppge sina symptom 

digitalt och därefter automatiskt hänvisas till antingen egen-

vårdsråd eller till rätt vårdinstans har pågått på några av länets 

hälsocentraler och via Vårdguiden på telefon. Genom tjänsten 

kan invånaren söka vård när som helst på dygnet. Invånaren 

ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina sym-

tom digitalt, och få egenvårdsråd eller lotsas fram till ett digitalt 

alternativt fysiskt vårdbesök. Testet har fungerat väl, och upp-

handling och förberedelser inför implementering görs inom 

ramen för samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Stärkt samverkan och förnyelse

Samarbetet inom organisationen och med länets kommuner 

och andra aktörer har vidareutvecklats genom gemensamma 

arbetssätt för att möta invånarna. Relationerna har även stärkts 

med andra aktörer och regioner och samverkan förekommer i 

många olika forum och former.

 Region Kalmar län har fortsatt att vara drivande i regionala 

nätverk för att skapa förankring, delaktighet och engagemang 
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hos länets aktörer. Regelbundna möten med länets kommuner 

och regionala strategiska samverkansparter med koppling till 

kultur och skola, besöksnäring, kompetensförsörjning, närings-

liv, hållbar samhällsplanering, infrastruktur och folkhälsa har ge-

nomförts. Dessa nätverk har varit betydelsefulla i hanteringen 

av pandemin. Särskild samverkan med kommunerna och rele-

vanta aktörer har också skett i samband med framtagandet av 

de strategidokument och handlingsplaner som utvecklats, så 

som länets besöksnäringsstrategi, aktualiseringen av den regio-

nala utvecklingsstrategin, kulturplanen och strategin för kultur 

och skola, samt regional transportplan. Länsövergripande sam-

verkansmöte har hållits gällande arbetet med bredbandsinfra-

struktur, liksom informationsmöten inför utlysningen av regio-

nala medel för bredbandsutbyggnad.

 Samverkan inom digitalisering sker nationellt och samord-

nas av Tillväxtverket utifrån ”Regional digital agenda”. På sam-

ma sätt sker nära samverkan i ett flertal projekt och strategier 

som till exempel ”Livsmedelsstrategi Kalmar län”, ”Livsmed-

elsutveckling Sydost” samt projektet ”Klimatsmarta resor i be-

söksnäringen”.

 Arbetet med att skapa en fördjupad samverkan med kom-

munernas näringslivschefer pågår och prioriterade fokusområ-

den för nätverket är etablering, profilering, kompetensförsörj-

ning, internationalisering samt ”Smart Specialisering”.

 Samverkan kring internationella frågor sker bland annat ge-

nom arbetet via Region Kalmar läns Brysselkontor vilket är en 

viktig dörröppnare för framtida internationella samarbeten. 

 Inom folkhälsoområdet har ett tätare samarbete med Läns-

styrelsen, Kommunförbundet och länets kommuner gällande 

ANDT:S arbete (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel) 

påbörjats. 

 Samverkan har ägt rum i samverkansgrupper avseende 

”Ett jämställt Kalmar län 2017–2027” och i forumet ”Ett Kal-

mar fritt från våld”.

 Region Kalmar län har ett nära samarbete med Region Jön-

köpings län och Region Östergötland inom den sydöstra sjuk-

vårdsregionen. Samarbetet är en viktig plattform för utveckling 

av hälso- och sjukvården när det gäller kunskapsstyrning, digi-

talisering, hälsofrämjande insatser och kompetensförsörjning.

Beredskap och säkerhet

Region Kalmar län har fortsatt beredskapsplaneringen med 

de förberedelser som krävs för att verksamheten under höjd 

beredskap kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i hän-

delse av krigsfara och krig. Rekrytering och förstärkning med 

ytterligare kompetens inom området har genomförts. Områ-

den som stärkts upp är framför allt inom fysisk säkerhet, försörj-

ningsberedskap, risk- och säkerhetsanalys (RSA) och kontinui-

tetshantering. När det gäller den fysiska säkerheten har arbetet 

med att etablera en säkerhetskultur fortsatt bland annat ge-

nom utbildning och diskussionsunderlag. 

 Det framtida arbetet med civilt försvar har konkretiserats i 

ett antal uppdrag med fokus på robust materialförsörjning 

och krigsorganisation. Säkerhetsskyddsarbetet har fortsatt, 

bland annat genom en uppdatering av säkerhetsskyddsana-

lys, säkerhetsprövningar, översyn av tillträde samt upprättande 

av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal 

(SUA-avtal). Informationssäkerhetsarbete har fortsatt med in-

formationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och incident-

hantering. Översyn och uppdatering av risk- och säkerhetsana-

lys (RSA) och kontinuitetshantering har genomförts och i nästa 

steg ska arbetet utvecklas genom att bredda olika scenarier 

och identifiera ytterligare samhällsviktig verksamhet n
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Självskattad hälsa hos invånarna

Invånarnas  uppfattning om att 

de har tillgång till den hälso- och 

sjukvård de behöver

Invånarnas förtroende för hälso- 

och sjukvården i sin helhet

Invånarnas förtroende för 1177 

Vårdguidens råd och hjälp om 

hälsa och vård

Invånarnas uppfattning om att 

vården ges på lika villkor

Invånarnas nöjdhet med Kalmar 

länstrafik

Patienternas helhetsintryck av 

vården

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Hälsa på lika 

villkor

Hälso- och 

sjukvårds-

barometern

Hälso- och 

sjukvårds-

barometern

Hälso- och 

sjukvårds-

barometern

Hälso- och 

sjukvårds-

barometern

KLT (Kolbar)

Nationell 

Patientenkät

75 %

90 %

73 %

65 %

(telefon)

70 %

(webben)

70 %

(1177s 

e-tjänster)

65 %

55 %

86 % (PV*)

93 % 

(Som ÖV*)

92 % 

(Som SV*)

85 % 

(Psyk ÖV*)

76 % 

(Psyk SV*)

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners

80 %

95 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

60 %

95 %

71 %

(K 68 % M 74 %)

93 %

(K 95 % M 91 %)

81 % 

(K 83 % M 80 %)

69 % 

(K 70 % M 67 %)

75 %

(K 76 % M 74 %)

75 %

(K 79 % M 71 %)

67 %

(K 64 % M 71 %)

50 %

(K 51 % M 49 %)

84 %

(K 82 % M 86 %)

92 %

(K 92 % 93 %)

92 %

(K 91 % M 93 %)

Ingen 

mätning 

2021

70 %

(K 65 % M 75 %)

93 %

(K 95% M 92%)

80 % 

(K 78% M 82%)

69 % 

(K 69% M 69%)

73 %

(K 74 % M 70 %)

72 %

(K 74 % M 69 %)

67 %

(K 66 % M 68 %)

53 %

(K 53 % M 54 %)

86 %

(K 85 %  M 87 %)

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen 

mätning 

2020

Ingen mätning 

2019

88 %

(K 89 % M 86 %)

69 %

(K 67 % M 69 %)

61 %

(K 61 % M 61 %)

62 %

(K 65 % M 59 %)

Ej jämförbart 

resultat då måttet 

ändrats

59 %

(K 60 % M 58 %)

54 %

(K 56 % M 51 %)

85 %

(K 83 % M 86 %) 

Ingen 

mätning 

2019

Ingen 

mätning 

2019

Ingen 

mätning 

2019
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Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Patienternas upplevelse av delak-

tighet och involvering i vården

Patienternas upplevelse av till-

gänglighet i vården

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Nationell 

Patientenkät

Nationell 

Patientenkät

82 % (PV*)

90 % 

(Som ÖV*)

85 %

 (Som SV*)

85 % 

(Psyk ÖV*)

72 % 

(Psyk SV*)

87 % 

(PV*)

91 % 

(Som ÖV*)

90 % 

(Som SV*)

83 % 

(Psyk ÖV*)

80 % 

(Psyk SV*)

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners

95 %

95 %

 82 %

(K 80 % M 84 %)

91 %

(K 91 %) M 91 %)

 

84 %

(K 84 %) M 85 %)

Ingen mätning 

2021

 

86 %

(K 86 % M 86 %)

92 %

(K 92 %) M 92 %)

 

89 %

(K 88 % M 89 %)

Ingen mätning 

2021

83 %

(K 82 % M 84 %)

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen mätning 

2020

89 %

(K 89 % M 89 %)

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen mätning 

2020

81 %

(K 80 % M 82 %)

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019

86 %

(K 86 % M 87 %)

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019
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Patienternas upplevelse av re-

spekt och bemötande i vården

Andel resenärer som är nöjda 

med senaste resan med Kalmar 

länstrafik

Studerandes upplevelse och 

nöjdhet med utbildningen på 

folkhögskola

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Nationell 

Patientenkät

KLT (Kolbar)

Enkät 

folkhögskolorna

89 % (PV*)

91 %

(Som ÖV*)

86 % 

(Som SV*)

88 % 

(Psyk ÖV*)

80 % 

(Psyk SV*)

85 %

95 %

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners

95 %

90 %

95 %

 88 %

(K 87 % M 89 %)

 92 %

(K 92 % M 92 %)

 

85 %

(K 84 % M 85 %)

Ingen mätning 

2021

82 %

(K 81 % M 83 %)

92 %

(K 90 % M 95 %)

89 %

(K 89 % M 89 %)

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen mätning 

2020 med 

anledning av 

pandemin

Ingen mätning 

2020

83 %

(K 81 % M 85 %)

93 %

(K 94 % M 92%)

88 %

(K 87 % M 89 %)

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019

83 %

(K 83 % M 83 %)

92 %

* Primärvård förkortat PV

* Somatisk öppenvård förkortat Som ÖV

* Somatisk slutenvård förkortat Som SV

* Psykiatrisk öppenvård förkortat Psyk ÖV

* Psykiatrisk slutenvård förkortat Psyk SV

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.



Region Kalmar läns mål – Verksamhet 

Hållbar utveckling i 
hela länet

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019
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Hållbar utveckling i hela länet

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ger riktningen för hur 

Kalmar län ska fortsätta att utvecklas. För att alla länets aktö-

rer ska kraftsamla mot ett gemensamt mål finns den beslutade 

målbilden ”Klimat att växa i”. Den regionala utvecklingsstrate-

gin har följts upp och aktualiserats. De prioriterade utvecklings-

områden som sedan tidigare har identifierats för länet kvarstår 

men har kompletterats med målformuleringar och kommer att 

skickas på remiss under våren 2022.

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

Region Kalmar län arbetar för ökad konkurrens- och utveck-

lingskraft i alla delar av länet. För detta krävs förutsättningar för 

innovation, förnyelse och långsiktig hållbar tillväxt.

 Strategin för smart specialisering ligger till grund för att 

utveckla innovationsmiljöer i samverkan med lärosäten, kom-

muner, näringsliv och andra aktörer. Specialiseringsområdet 

är bioinnovation, utvecklingsområdet är e-hälsa och området 

för horisontell kapacitetsökning är industriell utveckling. Kom-

petenshöjande insatser inom cirkulär ekonomi har genomförts 

under året. Cirkulär ekonomi har även funnits med i arbetet 

med aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin, lik-

som arbetet med länets strategi för smart specialisering.

 En process för att utöka och förtydliga samverkan med lä-

nets aktörer inom det innovationsstödjande systemet har på-

gått. Syftet var att hitta ett gemensamt arbetssätt som stöttar 

nya företag och utveckling av affärsidéer i första läget inom 

e-hälsa men också för att kunna utvecklas till andra områden. 

Samarbetet har en koppling till innovationssluss och test-

bäddsverksamhet, som är under utveckling, för att stimulera 

innovationer, tester samt att skapa processer och rutiner för 

vilket stöd som olika initiativ kan få. Satsningen på ”eHealth 

arena” är också en integrerad del i arbetet. Parallellt pågår ett 

kartläggningsarbete tillsammans med Vinnova som på natio-

nellt plan undersöker det innovationsstödjande systemet för 

att se hur det kan utvecklas, liksom uppdraget att ta fram en 

regional inkubatorsverksamhet för att stötta nya företag.

 En strategi för hur Region Kalmar län och kommunerna till-

sammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen har tagits 

fram. Beslut förväntas tas under våren 2022. Vid sidan om stra-

tegin pågår även arbete med att ta fram handlingsplaner för 

strategins prioriterade områden som beräknas vara klart under 

våren 2022. Region Kalmar län har genomfört en upphandling 

av marknadsföringsinsatser i samverkan med Region Krono-

berg och Region Jönköping i syfte att stödja digitaliseringen 

av besöksnäringen. Inom besöksnäringen har ett branschråd 

etablerats tillsammans med Arbetsförmedlingen.

 Region Kalmar län har inrättat ett Industriforum som iden-

tifierat industrins viktigaste utmaningar när det gäller kompe-

tensförsörjning. Forumet syftar till att stärka förutsättningarna 

för länets industrier och skapa en mer lönsam och mer hållbar 

produktion.

 Inom ramen för handlingsprogrammet för länets livsmedels-

strategi har nya aktiviteter påbörjats. Arbetet med att under-

söka förutsättningarna för ett länssamarbete kring barn, unga 

och mat har påbörjats och under hösten genomfördes ett test 

att ha Matkollo på Gamlebygymnasiet. Konceptet ”Matens 

hus” sker inom ramen för handlingsprogrammet för länets livs-

medelsstrategi. Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Ble-

kinge har tagit fram det vinnande förslaget i samarbete med 

Västerviks och Hultsfreds kommun, Länsmuseet i Kalmar och 

Axelssons i Aby. Genomförandeplanen ska presenteras under 

nästa år.

 Brysselkontoret har uppdaterat det länsspecifika dokument 

som ligger till grund för verksamhetsplanen för kommande år. 

För Kalmar läns del finns fortsatt fokus på grön omställning, 

hälsa och digital omställning. 

 Region Kalmar län har deltagit i arbetet med Smålands 

Skogs- och trästrategier med tillhörande handlingsplan. En 

workshop med aktörer från träbranschen har arrangerats av 

Smålands Skogsstrategier tillsammans med Träcentrum, för 

att diskutera nuläge, utmaningar inom träbranschen, cirkulär 

ekonomi, digitalisering, kompetensförsörjning och innovation 

som ger underlag till revideringsarbetet av trästrategin. Sedan 

hösten 2021 driver Region Kalmar län även projektet BizWood 

Småland med syfte att utveckla produkter från lövskog för den 

asiatiska marknaden.

En levande landsbygd

En av Kalmar läns stora tillgångar är landsbygden som är grun-

den för länets basnäringar, de gröna näringarna och besöksnä-

ringarna. Region Kalmar län arbetar för att stimulera och upp-

muntra engagemang genom att stödja lokala initiativ, bidra till 

kunskapsspridning och ha en vägledande roll. 

 Arbetet med att utveckla nya, mer ekonomiska och socialt 

Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innova-

tionsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och 

i den egna verksamheten
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Hållbar utveckling i hela länet

hållbara arbetssätt att arbeta med regional utveckling har fort-

satt tillsammans med Högsby kommun. Detta innebär att pro-

va nya arbetsmetoder för utvecklingsinsatser i områden med 

särskilda utmaningar. En inventering av vilka insatser som görs 

i kommunen finns framtagen och arbete pågår nu med att ta 

fram handlingsplaner för att inför kommande år påbörja pröv-

ningen av nya metoder. 

 Inom ramen för projektet ”Växande besöksnäring” utveck-

las kommun- och länsövergripande produkter inom naturupp-

levelser och projektet har fokuserat på paddling, vandring och 

hästturism. Syftet är att främja en hållbar besöksnäring året runt 

där hela länet inkluderas. 

Infrastruktur och kommunikationer

För stärkt konkurrenskraft krävs bra tillgänglighet, både digitalt 

och för transportinfrastrukturen. Att stärka samverkan inom och 

utanför länet har fortsatt för att skapa starka samband med till-

växtmotorer och regionala kärnor i grannlänen.

 Handlingsprogrammet för transportinfrastruktur ligger nu 

till grund för påverkansarbete för länet fram till och med 2025 

när det gäller inriktningsbeslut, nationell plan, nationella utred-

ningar samt prioriteringar för större investeringsobjekt. 

 Inför revideringen av regional transportplan har dialogmö-

ten med länets kommuner och en digital seminarieserie kring 

infrastrukturfrågor genomförts. Samverkan och dialog har 

kontinuerligt förts med politiker och näringsliv samt med Tra-

fikverket. Delar av planen har uppdaterats och är beslutad på 

regional utvecklingsnämnd under hösten 2021.

 Region Kalmar län har deltagit i arbete med åtgärdsvalsstu-

die Snurrom som rör en Bus Rapid Transit-station. Region Kal-

mar län leder arbetet med att skapa ett system för Bus Rapid 

Transit utmed E22 i Kalmar län med eventuella förlängningar 

till Norrköping och Karlskrona. Arbetet hanteras vidare bland 

annat i den regionala transportplanen. Ett projekt har inletts för 

att genomföra en pilot, BRT Mönsterås, där projektledning har 

upphandlats.

 Dialoger har förts med näringsliv och grannlän i syfte att 

samverka i det påverkansarbete som Region Kalmar län initie-

rat avseende att få till stånd en upprustning av länets järnväg. 

I remissversionen av Nationell transportplan blev Stångådals- 

och Tjustbanan utpekat som ett kommande objekt. Banorna 

kommer även att prioriteras för nytt signalsystem.

Digital kommunikation

Arbetet med digital agenda Kalmar län, som är en långsiktig 

strategi, ligger i linje med den nationella digitaliseringsstrate-

gins mål om kompetens, trygghet, innovation, ledning och in-

frastruktur. Genomförandet av de aktiviteter som ingår i digital 

agenda har fortsatt enligt plan. Som exempel har en förstudie 

och en serie workshops arrangerats med syfte att utreda om 

ett intresse för att samverka kring öppna data finns bland of-

fentliga aktörer i Kalmar län. Resultatet av förstudien har pre-

senterats i en slutrapport.

 Arbete pågår med att förbättra möjligheterna till digital 

kommunikation och utgår från länets digitala agenda och 

bredbandsstrategi där målet är att alla hushåll ska ha tillgång 

till en hastighet på minst 1 Gbit/s år 2025. Som ett led i att för-

bättra den digitala kommunikationen i länet har en regional in-

vesteringsmodell arbetats fram för att påskynda utbyggnaden 

av bredband. Regionala prioriteringar har beslutats under året 

och utlysning av regional finansiering av bredbandsutbyggnad 

(2021–2023) har inletts under kvartal fyra. Arbetet med mark-

nadsanalys och konkurrensutsatt dialog med nätbyggare har 

påbörjats. Av länets invånare har 90,3 procent tillgång till eller 

i absolut närhet tillgång till bredband för hushållen vilket är en 

förbättring i jämförelse med tidigare resultat. 

Kompetensförsörjning i Kalmar län

Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning utgör grun-

den för gemensamma långsiktiga insatser för att matcha länets 

behov av utbildning och kompetens i länet.

 Region Kalmar län har tillsammans med landets övriga re-

gioner påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete med bättre 

analyser av kompensbehovet. Detta har fördjupats under 2021 

och ett kunskapsunderlag för området teknik/industri har fär-

digställts och utgjort grund för fortsatta dialoger om att bättre 

matcha tillgängliga utbildningar utifrån behov och ökad sam-

verkan med utbildningsaktörer. Arbetet med liknande behov-

sanalyser och rapporter för områdena vård och omsorg, samt 

transport och IT har påbörjats och färdigställs under första halv-

året nästa år. 

 Det finns etablerade samverkansstrukturer inom regio-

nalt yrkesvux, yrkeshögskola och Kompetensråd Persontra-

fik. Dialoger pågår även med arbetsgivare inom livsmedel, 

kommunernas arbetsmarknadsenheter och den kommunala 
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vuxenutbildningen om samverkanstrukturer. Den strategiska 

samverkan som finns med parter inom kompetensförsörjnings-

arbetet för matchning mellan utbildning och arbetsmarknad 

har givit goda resultat avseende både fler utbildningar och ut-

bildningsplatser.

 Tillsammans med Kommunförbundet, Samordningsförbun-

det, Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner har dialoger 

förts om hur arbetet med de som står långt från arbetsmarkna-

den ska kunna utvecklas vidare genom ökad samverkan. Som 

ett första steg har Kommunförbundet och Region Kalmar län 

genomfört en enkätstudie med efterföljande intervjuer. Fokus 

för enkäten var att skapa bättre strukturer och samverkan för att 

fler ska kunna komma in i arbete och studier.

 För att klara nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

krävs validering och Region Kalmar läns uppdrag är att sä-

kerställa aktörer som kan validera kompetenser. Samtal och 

workshops om hur arbetet kan utvecklas har genomförts. 

 Ett traineeprogram har tagits fram av Region Kalmar län 

tillsammans med Handelskammaren och Region Kronoberg. 

Syftet är att främja kompetensförsörjning och att studenterna 

stannar i alternativt flyttar till länet för arbete. Traineeprogram-

met är igång och följs upp av samverkande aktörer och regioner.

 Genom ett ökat samarbete med kommunerna, som inletts 

genom nätverket ”Tillsammans för fler till Kalmar län”, bidrar 

regionen till att stärka attraktiviteten och kompetensförsörj-

ningen för länets arbetsgivare. Webbplattformen Flyttahit.nu 

har lanserats i syfte att stimulera inflyttning till länet och där-

med bidra till kompetensförsörjningen. Den har successivt ut-

vecklas med fler funktioner och innehåll och fram till i mitten av 

december har webbplatsen haft drygt 12 800 besökare. 

 Folkhögskolorna har genomfört särskilda kurser där yrkesut-

bildningar inryms som till exempel lärarassistent och tv-produk-

tionsspecialist. Uppdragsutbildningar som ”Svenska i vården” 

och medicinsk sekreterare har genomförts i nära samarbete. 

Ett nytt samarbete med Kulturskolan har etablerats för genom-

förandet av ettårig eftergymnasial yrkesutbildning till musi-

kalartist med start till höstterminen och en ny allmän kurs på 

gymnasienivå med inriktning fastighetsskötare startades upp 

i samarbete med lokala fastighetsägare. Ölands folkhögskola 

har samverkan med arbetsförmedlingen samt ett aktivt samar-

bete med Mörbylånga kommun för att stärka integrationen av 

ensamkommande unga.

 Totalt har 53 procent av studerande uppnått grundläggande 

behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser. Resultatet är 

lägre än förra året, vilket kan förklaras med att många har låg 

studievana samt omställningen till distansundervisning. Den 

stora gruppen studerande på allmän kurs behöver mer än ett 

år för att klara både ämnesbehörigheter och tidskrav för att få 

en allmän behörighet.

Miljö och hållbar utveckling

Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande håll-

barhetsarbetet i hela länet utifrån Agenda 2030 och de 17 glo-

bala hållbarhetsmålen. Verksamheternas hållbarhetsombud 

är viktiga ambassadörer i arbetet med Agenda 2030. Kompe-

tenshöjande åtgärder har vidtagits med fokus på miljö och den 

sociala hållbarheten.

 Klimatbokslutet visar att Region Kalmar län minskat sina kol-

dioxidutsläpp med 67 procent från basåret 2012. Målet är att nå 

80 procent reduktion av koldioxidutsläppen från 2012 till 2040. 

Målsättningen omfattar koldioxidutsläppen från kollektivtrafik, 

ambulans, tjänsteresor, lustgas, köldmedium, avfall och energi. 

Utöver detta så fortsätter regionen att bevaka indirekta utsläpp 

från exempelvis fondportfölj, livsmedel och förbrukningsmaterial. 

 Arbetet med att ställa om till ett mer hållbart resande inom 

Region Kalmar län har fortsatt genom ”Klimatsamverkan i Kal-

mar län”. Vid utgången av 2021 var samtliga pool- och verk-

samhetsbilar fossilbränslefria, och utgjordes av biogas och el. 

Omställningen till ett mer hållbart resande internt har fortsatt 

med klimatkliv och investeringar även i infrastruktur för elfor-

don. Under året har ytterligare fem laddstolpar installerats 

i verksamheten, vilket medför att det nu finns totalt 42 ladd-

platser i egen verksamhet. Utöver det sker omställning genom 

ökad reseplanering vid utbildning, samåkning och nyttjandet 

av videomöten. Utifrån avsatta medel enligt klimatkompen-

sationen har beslut fattats om inköp av grönt flygbränsle. 

Klimatkompensation har även avsatts för att investera i basin-

strument i flergångsutförande för att minska förbrukningen av 

engångsinstrument.

 Periodiska besiktningar har inletts på länets tre sjukhus. Det 

genomförs vart femte år för att kontrollera lagefterlevnad, ge-

nomförd egenkontroll och verksamhetens tillstånd och villkor 

från myndigheter. Resultatet blev positiva iakttagelser och 

några förbättringar som planeras att genomföras på sjukhu-

sen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Miljörapport för Läns-

sjukhuset samt årsrapporter för Oskarshamns och Västerviks 

sjukhus har lämnats in till tillsynsmyndigheterna. Länssjukhuset 

har även haft ett tillsynsbesök avseende ”Energitillsyn – För att 

uppnå fossilfria verksamheter” vilket avlöpte med bra resultat. 

Flera av Region Kalmar läns verksamheter har även haft externa 

revisioner kopplat till ISO-14001 certifieringar med goda resultat.

 Arbetet med hållbara upphandlingar där ekonomi, miljö och 

sociala aspekter beaktas fortgår. Krav ställs i syfte att minska 

både klimatpåverkan, miljö- och hälsoskadliga ämnen samt re-

sursförbrukning. I enlighet med kemikaliestrategin och genom 

riskbedömningar har arbetet även fortsatt med att förebygga 

för att minska och fasa ut kemiska ämnen i varor, produkter och 

processer som har negativ påverkan på miljö eller hälsa. Pro-

jekt på fastighetsdrift fortgår för att se över sortimentet och ge-
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nom avtal säkerställa att produkter med miljö och hälsoskadli-

ga egenskaper väljs bort.

 Gällande avfallshanteringen pågår översyn av olika avfalls-

fraktioner. Bland annat har plastsortering renodlats för att 

minska kostnader och felaktig hantering. En plockanalys har 

genomförts av verksamhetens brännbara avfall för att se över 

hur väl vi sorterar och se vilka möjligheter som finns för förbätt-

ring. Plockanalysen visade att vi hade en väldigt hög grad av 

rätt sorteringsgrad.

 Arbetet med energieffektivisering har fortgått och utfallet 

gällande värme för 2021 jämfört med 2020 är en ökning med 

cirka 9,5 procent, oförändrad lokalyta. För värme redovisas 

faktisk förbrukning där justering inte gjorts för klimatindex be-

roende på variation i utetemperatur. Ökningen kan härledas 

till en kallare vinter och vår jämfört med 2020. När det gäller 

elförbrukningen är utfallet för 2021 jämfört med 2020 en ök-

ning med cirka 3 procent oförändrad lokalyta. Ökningen är på 

sjukhusen och en stor del av beror på varmare sommarklimat 

med mer kylmaskindrift. Andelen kyld yta har ökat på sjukhu-

sen jämfört med 2020.

 Vattenförbrukningen i våra egenägda fastigheter är fortsatt 

låg då vi slutade på 350 liter/kvm. Vattenförbrukningen har 

minskat som ett resultat av ändrade rutiner samt att andra verk-

samheter inte varit i full drift under hela året. Insatser ska göras 

för att långsiktigt säkerställa god tillgång på vatten av bra kva-

litet i länet samt minska belastningen på Östersjön. Med hän-

visning till de senaste årens situation med vattentillgången har 

ett allt större fokus lagts på insatser som minskar sårbarheten 

för framtida torka och vid översvämningar.

Kultur i hela länet

Länets kulturverksamheter har stor betydelse för attraktions-

kraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande och 

för en socialt hållbar utveckling. Pandemin har inneburit stora 

utmaningar för kulturen, men har också gett länets invånare 

möjlighet att möta professionell kultur på nya sätt.

 Region Kalmar län ingår i Kultursamverkansmodellen vilket 

innebär att regionen tar fram en regional kulturplan i samver-

kan med länets kommuner och civilsamhället. De ekonomiska 

satsningar som görs på kultur i länet bygger på överenskom-

melser i den regionala kulturplanen och arbetet har bedrivits 

genom regional samverkan. Kunskapsdagar om minoriteter 

har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen och regional 

biblioteksutveckling.

 Ett nyhetsbrev har tagits fram för kultursektorn, liksom en 

plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län. För att er-

bjuda en likvärdig kultur som ger alla samma möjligheter har 

Kulturplanen för Kalmar län genomgått en aktualisering vilket 

innebär att innehållet i planen har setts över och uppdaterats 

och remiss sker under nästa år.

 Kartläggning av befintliga företag inom kulturella och krea-

tiva näringar i länet har genomförts. Strategin innebär en två-

årig plan för Region Kalmar läns stöd till kulturella och kreativa 

näringssektorn, genom bland annat stöd till talangutveckling, 

inkubator samt nätverk. Genom projektet ”Unika historiska Kal-

mar län” ska länets företag inom kulturella och kreativa näring-

ar stöttas och utvecklas i samverkan med olika aktörer i nästan 

samtliga kommuner i länet.

 För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet på-

går samverkan mellan regional kultur, kommuner, folkbildning 

samt föreningar för att nya arbetssätt ska utvecklas. Folkhög-

skolorna har samverkat med föreningar och organisationer, där 

ingick bland annat föreläsningar, studiebesök, teaterbesök, ut-

ställningar, lån av lokaler samt planerande och genomförande 

av kurser.

 En handlingsplan är framtagen för bibliotekens arbete med 

mångspråkighet som bland annat innehåller aktiviteter som 

kunskapshöjning om målgrupperna med annat modersmål än 

svenska och att säkerställa inköp av litteratur för målgrupperna. 

Digitala språkcaféer har hållits med goda resultat där deltagar-

na upplever att språket förbättrats och att de i större utsträck-

ning använder svenska språket.

Kollektivtrafik

En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och utveck-

lar regionen genom att möjliggöra pendling till arbete, studier 

och fritidsaktiviteter.

 Strategiplan 2050, trafikförsörjningsprogrammet, den regio-

nala utvecklingsstrategin samt positionspapper för kollektivtra-

fiken för södra Sverige är styrande och fungerar som målbilder 

för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Trafik-

försörjningsprogrammet 2021–2029 har reviderats under året.

 Med anledning av pandemin har resandet med buss och 

tåg minskat men trafiken har fortsatt köras i samma omfattning 

som tidigare för att inte öka trängsel och smittspridning. Även 

serviceresorna, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor har mins-

kat i hela länet. Prognosen är att resandet kommer att återhäm-

ta sig relativt snabbt när samtliga restriktioner försvinner. För 

att underlätta resandet med Kalmar länstrafiks bussar under 

pandemin har mobilapp, ”GoOn”, kunnat användas. I mobil-

appen går det att se uppskattad beläggning på bussarna vilket 

gett möjlighet till att undvika trängsel. 

 Självfinansieringsgraden har sjunkit under pandemin och 

uppgår till 40 procent vilket är på samma nivå som föregående 
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år. Det framtida arbetet är nu fokuserat på att, både regionalt 

och nationellt, återuppbygga förtroendet för att vilja åka kol-

lektivtrafik.

 Vid sidan av informationskampanjer kring restriktioner och 

aktuella rekommendationer kopplade till pandemin har kam-

panjer med varumärkeshöjande syfte kunnat genomföras. Att 

påverka invånares nöjdhet med varumärke ska ses som en 

långsiktig process. När det gäller invånarnas nöjdhet med Kal-

mar länstrafik har resultatet försämrats något medan nöjdhe-

ten med den senaste resan ligger på ungefär samma nivå som 

tidigare år. Punktligheten i all busstrafik uppnår eller överstiger 

målvärdet på att 80 procent av busstrafiken ska hålla tidtabel-

len med maximalt 3 minuters avvikelse.

 En fördjupad utredning har gjorts under året avseende 

möjligheter till att ansluta sig till Skånetrafikens biljett- och be-

talsystem. Utredningen visar att genom att ansluta sig till den 

lösningen blir det en effektivare samverkan. Regionfullmäktige 

beslutade under hösten att Kalmar länstrafik ska ansluta sig till 

det biljett- och betalsystem som Skånetrafiken utvecklat.

 Upphandling av nya tåg är avslutad och tågen kommer att 

levereras under 2025–2026. När dessa är levererade kommer 

även tågtrafiken att vara fossilbränslefri. Innan sommaren avslu-

tades trafikupphandling av skärgårdstrafik och samma trafikfö-

retag som kör idag, kommer att fortsätta att köra trafiken. Tra-

fiken omfattar anropsstyrd tidtabellslagd trafik, skolskjuts, post 

och paket, hemsändning av mat, serviceresor och tjänsteresor 

för vård i hemmet. Uppdragen samplaneras och farkosterna 

används så att trafikkostnaden kan delas på flera parter.

 En större gemensam upphandling av tågtrafik och underhåll 

för Kustpilen och Krösatåg som ska generera ett sammanhållet 

tågsystem med ett effektivt och stort turutbud har genomförts 

men överklagats. Slutligt trafikavtal kan inte tecknas förrän 

besked kommer från Kammarrätten. Utöver detta pågår en 

sydsvensk upphandling av fordon för regionaltågstrafiken med 

målsättningen att all kollektivtrafik ska uppnå fossilfri drift un-

der 2020-talet. Även denna upphandling är överklagad. Slutligt 

trafikavtal kan inte tecknas förrän besked kommer från Kam-

marrätten.

 Aktiviteten kombinerad mobilitet har påbörjats där resor 

med flera olika färdmedel i kombination identifierats. Gång, 

cykel och bil i kombination med linjetrafiken bör prioriteras. 

Både bytespunkter och utpekade viktiga bytespunkter behö-

ver arbetas vidare med liksom frågor som platsbokning, rese-

planerare, cykelparkering och bilparkering med laddstolpar. 

Därtill pågår en översyn av närtrafiken som komplement till 

linjetrafik där syftet är att förenkla och se över utbudet.

 En fortsatt utveckling av de starka kollektivtrafikstråken för-

utsätter en modernisering av tågbanorna, färdigställande av 

E22 och utveckling av transportsystem, Bus Rapid Transit (BRT), 

som erbjuder snabbare resor i städer. Regionen arbetar därför 

tillsammans med länets kommuner och Trafikverket för att få till 

stånd BRT-stationer i varje kustkommun längs E22. Stationerna 

ska kunna nyttjas av både samhällsstödd och kommersiell trafik 

och fungera som viktiga bytespunkter och entréer till kommu-

nerna. Arbetet hanteras vidare i den regionala transportpla-

nen.

 Utredningen kring att undersöka möjligheterna till utökad 

pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö är slutförd. Utred-

ningen visade att en utökad pendeltågstrafik är fullt genom-

förbar och förhandlingar med Region Kronoberg pågår. Nästa 

steg blir sedan att inarbeta detta i kommande regionplan.

 Arbetet är påbörjat med att tillsammans med länets kom-

muner förenkla och effektivisera administrationen kring sär-

skilda persontransporter för särskolans verksamhet. Kalmar 

länstrafik avvaktar den nya lagstiftningen för ökad samordning 

och fortsätter att arbeta med kontinuerliga förbättringar i det 

vardagliga arbetet n
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Mängden koldioxidutsläpp inom 

Region Kalmar läns verksamhet

Tillgång till bredband

(avser tillgång och ej andel 

anslutna)

Förvärvsfrekvens

Andel elever med gymnasie-

examen inom 4 år

Andel studerande som uppnår 

grundläggande behörighet på 

folkhögskolornas allmänna kurser

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Klimatbokslut som 

följer Green House 

Gas (GHG) Protocol 

Standard (global

standard för 

koldioxid-

beräkningar)

Post- och 

telestyrelsen

SCB, 

registerbaserad

Arbetsmarknads-

statistik (RAMS).

Eftersläpningen i

RAMS är två år

Folkhälso-

myndigheten

Inrapportering 

från respektive 

folkhögskolas

administration

7200 ton

88 %

80 %

75 %

68 %

Mål och mått  | Hållbar utveckling i hela länet

5000 ton

100 %

81 %

100 %

75 %

Resultatet för 

2021 kommer 

i maj 2022

Resultatet 

redovisas efter 

första tertial 2022

Utfall för 2021 

uppdateras i 

november 2022.

Resultatet redo-

visas efter första 

tertial 2022

53 %

(K 60% M 50 %)

5889 ton

90,3%

79,6 %

(K 78,4 % 

M 80,8 %)

71,8 %

(F: 74,1%

P: 69,8%)

59 %

(K 61 % M 57 %)

7474 ton

85,8 %

80 %

(K 78,9 %  

M 81,2 %)

72,5%

(F: 76,9%, 

P: 68,5%)

64 %

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.



Region Kalmar läns mål – Verksamhet 

Sveriges bästa 
kvalitet, tillgänglighet 
och säkerhet

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019
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Hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård

All hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande, förebyggande, 

jämställt och jämlikt perspektiv. Med anledning av pandemin har 

införandet av hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar flyttats fram 

till nästa år. Förberedelser har pågått för att kunna erbjuda rik-

tade hälsosamtal i samverkan med Region Jönköping, Region 

Östergötland och Region Skåne för att skapa ett digitalt stöd 

och en metodbok som stöd i arbetet.

 En webbaserad utbildning, ”Psyk E–bas senior”, har köpts in 

för gemensam utbildning av kommun- och regionanställd per-

sonal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med 

psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Målet med 

utbildningen är att öka kunskapen och förståelsen om psykisk 

ohälsa hos äldre. Inom Psykisk hälsa primärvård har en länsöver-

gripande grupp bildats för att förbättra arbetet med äldre med 

psykisk ohälsa.

 För att förebygga att människor tar sitt liv har en app utveck-

lats i samarbete med Suicide Zero. Appen testas just nu i södra 

länet och forskning kommer att göras på dess användbarhet. 

En digital utbildning för blåljuspersonal som möter suicidnära 

personer är framtagen under hösten . Under 2021 och 2022 im-

plementeras stegvis ”Vårdförlopp Suicidprevention” i hela re-

gionen. Fortsatt arbete och spridning av kunskaper om psykisk 

ohälsa pågår inom ramen för ”Mental Heath First Aid” (MHFA) 

och ”Youth Aware of Mental Health” (YAM). En pilot har genom-

förts i tre av fem kommuner.

 Region Kalmar län arbetar med tidiga och strukturerade insat-

ser i samband med sjukskrivning. Projektet med att utveckla ett 

strukturerat arbetssätt för sjukskrivning dag 1-90 fortskrider. En 

vetenskaplig utvärdering av projektet har inletts i form av forsk-

ningsstudien Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och rehabi-

literingsprocessen (STARS) i samverkan inom sydöstra sjukvårds-

regionen. Utbildning i stödprogrammet ”Sjukskrivningskollen” 

har startat som planerat. Införande av programmet pågår i pri-

märvården med goda resultat. Stödprogrammet används idag 

inom ytterligare sex regioner. Utvärdering och utveckling av pro-

grammet pågår.

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

För att åstadkomma en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård 

krävs ett långsiktigt arbete som handlar om att möta patienters 

vårdbehov både geografiskt, med rätt kompetens och med den 

senaste kunskapen.

 Samverkan sker med Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

kring nationellt kunskapsstöd samt primärvårdskvalitet och kva-

litetsindikatorer för primärvård. Detta har skapat möjlighet för 

verksamheterna att se utfall i en mängd olika kvalitetsindikatorer 

för de patienter som de har haft kontakt med. Verksamheter får 

därmed stöd i kvalitetsarbetet samt kan jämföra sina utfall med 

andra enheter både inom länet och i landet, vilket bidrar till att 

utveckla en jämlik vård.

 Förlossningsvård och kvinnors hälsa är prioriterade områden 

i enlighet med den nationella överenskommelsen ”Bättre för-

lossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015–2022”. Ut-

bildningar och nya arbetssätt har utvecklats i samverkan mellan 

förlossning och neonatalavdelning. Utbildningar har erbjudits 

kontinuerligt på Kliniskt träningscenter (KTC) med syfte att mins-

ka förlossningsskador. I satsningen är eftervård ett prioriterat 

område. Kvinnoklinikerna har infört strukturerad uppföljning av 

bristningar. Barnmorskor och läkare skall kunna undersöka och 

bedöma bäckenbotten, men bäckenbottenmottagningen skall 

vara en instans innan remittering till regionvård. Den nationella 

graviditetsenkäten som funnits i ett år har tillräckligt med under-

lag för att fungera som stöd för fortsatt kvalitetsutveckling utifrån 

kvinnors upplevelse före, under och efter graviditet.

 Arbetet mot våld i nära relationer utgår från en särskild hand-

lingsplan samt vårdriktlinjer som riktar sig till alla medarbetare. 

Där ingår bland annat checklistor och information om patient-

bemötande med syfte att underlätta arbetet för vårdperso-

nalen. Handlingsplanen mot våld i nära relationer, inkluderat 

könsstympning och hedersrelaterat våld, kommer från 2022 att 

infogas i handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Det på-

går ett systematiskt arbete, genom digitala och fysiska utbild-

ningsinsatser, för att personal ska ha kunskap om kopplingen 

mellan våld och ohälsa samt hälso- och sjukvårdens ansvar för 

våldsutsatta och barn som bevittnar våld.

Personcentrerade och nära arbetssätt

Utveckling till mer nära och öppna arbetssätt pågår på både 

lokal, regional och nationell nivå. Pandemin har drivit på utveck-

lingen och Region Kalmar län och den kommunala hälso- och 

sjukvården har samarbetat både lokalt och över länet.

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

sofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara person- och familjecentrerad, samman-

hållen och ha invånaren i fokus.



Den handlingsplan som antogs 2019 har fortsatt gälla under 

2020 och 2021. Ett exempel på aktivitet som har pågått är att 

kommuner nu även utser fast vårdkontakt enligt gällande rutin. 

Funktionen fast vårdkontakt finns för att kunna ge patienten 

trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning i vården. Syftet 

är också att stärka patientens ställning och sätta fokus på pa-

tientens situation och behov. Det finns även en framtagen och 

beslutad länsgemensam riktlinje för fast vårdkontakt. Arbetet 

med patientkontrakt och person- och familjecentrerat arbetssätt 

samordnas och ingår numera i införandet av de sammanhållna 

och personcentrerade vårdförloppen. Ur ett jämlikhetsperspek-

tiv är det viktigt att patienter med psykiatrisk sjukdom upplever 

en kontinuitet i vården, i synnerhet patienter med svår kronisk 

sjukdom. Arbetet med att utse fast vårdkontakt och även fast 

läkarkontakt har fortsatt och 74 procent av de listade patienterna 

har en fast läkarkontakt. Kunskap och kompetens i person- och 

familjecentrerat förhållningssätt ges till medarbetarna via Kliniskt 

Träningscenter (KTC). 

 Arbetet med att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt 

stadium och att planera och utföra proaktiva insatser har fort-

satt. Andelen fallskador hos äldre har minskat sedan föregående 

mätning.

 Kalmar kommun och Region Kalmar län testar en ny modell 

med preventiva hembesök. Modellen handlar om hembesök 

med inriktning på hälsofrämjande och förebyggande insatser 

för att ytterligare stärka äldres hälsa och välbefinnande. Projek-

tet innebär att invånare 79, 80 och 81år har fått ett erbjudande 

om kostnadsfritt hembesök av en distriktssköterska. Den äldre 

får rekommendationer utifrån sin situation och behov. Det nära 

samarbetet mellan den kommunala vården och omsorgen och 

primärvården genom tidiga uppsökande hembesök är ett led i 

utvecklingen av nära vård. Återbesöken följs upp med ett tele-

fonsamtal.

 Teamarbete mellan kommunernas och regionens hälso- och 

sjukvård har blivit ett permanent arbetssätt under 2021. Fem häl-

socentraler i Kalmar deltar tillsammans med Kalmar kommun. 

Under 2021 har möten med samtliga team genomförts med fo-

kus på nära vård. Diskussion har förts om hur teamen kommer 

igång med hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insat-

ser, med fokus på att alltid utgå från vad som är det bästa för 

patienten/omsorgstagaren i hela vård- och omsorgsprocessen. 

Målet med teamen är att möjliggöra en trygg och säker utskriv-

ning från sluten hälso- och sjukvård, minska återinläggningar, 

identifiera behov av förebyggande insatser samt att en samord-

nad individuell planering (SIP) upprättas för de omsorgstagare/

patienter som har behov.

 Kalmar län ligger bra till när det gäller utskrivningsklara dagar, 

det vill säga antal dagar en patient vårdas på sjukhus efter att 

en läkare bedömt att patienten inte längre behöver slutenvård. 

Resultaten är bra både inom den somatiska och den psykiatriska 

vården. Region Kalmar län har bäst snitt i landet när det gäller 

andelen av de utskrivningar som planeras där patienten skrivs 

ut samma dag som de blir utskrivningsklara. I den nationella pa-

tientenkätenkäten uppgav 83,4 procent av patienterna som be-

sökt somatisk slutenvård i Region Kalmar län att de upplevde att 

samordningen fungerade bra. Det är drygt sex procentenheter 

högre än genomsnittet för riket.

 Under 2021 togs en gemensam handlingsplan fram för ut-

vecklingsområden inom samordnad individuell plan (SIP) som 

resulterade i ett flertal aktiviteter, som till exempel en film, webi-

narier, utbildningsmaterial och broschyrer.

 Folktandvården har påbörjat införandet av ett nytt, effektivare 

och flödesorienterat arbetssätt. Projekt är startat på en klinik i 

Västervik och innebär att patienten bokar själv in sig för under-

sökning och erbjuds också behandling vid samma tillfälle som 

undersökningen. Besöket blir längre med fler åtgärder vid ett 

och samma tillfälle och ytterligare besök för behandling kan 

undvikas. 

Digitalisering av hälso- och sjukvården

Strategin för invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med 

en digital målbild ligger till grund för satsningar och framtagan-

de av nya digitala tjänster och erbjudanden. Strategin innebär 

att Region Kalmar län ska erbjuda digitala tjänster när det går 

och fysiska tjänster när det behövs.

 I och med pandemin har användandet av digitala verktyg ökat 

och utvecklingen från mestadels fysisk till alltmer digital vård har 

påskyndats snabbare än förväntat, mycket tack vare att både 

målbild och tekniska förutsättningar har funnits på plats. Syd-

östra sjukvårdsregionens samverkansgrupp arbetar utifrån att 

det som kan göras gemensamt ska göras gemensamt samt att 

gå från samverkan och nätverkande till samarbete och samnytt-

jande. Region Kalmar län deltar i ett projekt inom sydöstra sjuk-

vårdsregionen där regionen, efter en pågående nationell upp-
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handling, ska vara tidig införare av digital anamnesupptagning, 

hänvisning och chatt. Genom ”Sök vård online” kan invånaren 

söka vård när som helst på dygnet. Förberedelsearbeten fortgår 

nationellt, regionalt och lokalt i väntan på att upphandlingen ska 

bli klar. Andra pågående aktiviteter inom sydöstra sjukvårdsregi-

onen är bland annat utveckling och förvaltning av ”Stöd och Be-

handlingsplattformen” och direktöverföring till kvalitetsregister 

från vårdsystemet.

 Tilldelning har skett vid upphandling av IT-stöd för egenmo-

nitorering. Överklagan från andra leverantörer har medfört en 

tidsförskjutning av införandet. Fortsatt arbete med förberedan-

de projekt pågår i syfte att komma igång med användande för 

patienter med hjärtsvikt.

 Möjlighet till digitalt vårdmöte har skapats på alla enheter 

och dessa har nu även egna vårdtjänster. Intresse för, och använ-

dande av, distanskontakter via video har ökat och nya använd-

ningsområden för videomöten både med patient och för kon-

sultationer mellan vårdpersonal inom regionen och mot andra 

vårdgivare har utvecklats.

 En ökad digitalisering ställer krav på en hög nivå av både till-

gänglighet och säkerhet för den digitala plattformen. ”eBesök/

eVisit” har breddinförts på samtliga enheter i primärvården och 

inom vårdval psykisk hälsa vilket innebär en säkrare videoplatt-

form för videomöten med patient. Verktyget ” eBesök/eVisit ” 

är en del av journalsystemet och baseras på appen ”Min hälsa”. 

Pilotstudien har visat på goda resultat och både medarbetare 

och patienter är nöjda. En extern kommunikationsinsats har ge-

nomförts i syfte att invånarna ska efterfråga digitala möten med 

vården.

 Att med patientens tillåtelse kunna ta del av hela sjuk-

domshistorien och journalinformationen, underlättar för både 

patient och vårdpersonal. Detta ligger i linje med förslaget till 

en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, 

inte minst när det gäller äldre personer och personer med funk-

tionsnedsättning. En sammanhållen digital vårdmiljö möjliggör 

för medarbetare att alltid ha tillgång till rätt information på rätt 

plats i rätt tid. Införande av vårdsystemet Cosmic i kommunerna 

är en del av arbetet med omställning till nära vård. Samarbetet 

över organisationsgränser ger förbättrad tillgång till information 

mellan länets kommuner och Region Kalmar län. Införandet har 

skett successivt och i dagsläget använder nio av länets tolv kom-

muner Cosmic. Planering pågår för införande i resterande tre 

kommuner.

 Nova, det mobila arbetsstödet för personal inom vården som 

idag används inom slutenvården på två enheter, har i en pilot 

utvärderats för användning inom kommunal hemsjukvård. Pilo-

ten har genomförts i Nybro och Borgholms kommuner i ett pro-

jekt som fokuserar på mobilitet för hemsjukvård och slutfördes 

före sommaren. Utvärderingen visar på ett positivt resultat och 

ligger nu till grund för en förstudie inför beslut om eventuell 

breddning.

Digitala vårdmöten har testats på en allmäntandvårdsklinik och 

arbete pågår med att införa digitala vårdmöten på samtliga 

allmäntandvårdskliniker samt inom helgjouren. Journal som 

e-tjänst på 1177.se är nu infört inom folktandvården.

Hälsa för barn och unga

Region Kalmar län arbetar för god hälsa hos barn och unga. För 

att stärka och utveckla gemensamma insatser för att främja god 

hälsa för barn och barnfamiljer har en överenskommelse tagits 

fram i samverkan.

 Ett övergripande arbete pågår med samordning av Kalmar 

läns familjecentraler och en överenskommelse har tagits fram i 

samverkan som syftar till att stärka och utveckla gemensamma 

insatser för att främja god hälsa för barn och barnfamiljer, och 

arbete pågår med att implementera överenskommelsen. Eta-

blering av en familjecentral i länets samtliga kommuner pågår. 

Familjecentralen i Högsby har startat upp och under hösten på-

börjades ett projekt med att bygga lokaler för en familjecentral i 

Vimmerby, som beräknas vara klart första halvåret 2023. När den 

öppnas finns en familjecentral i alla länets kommuner och samt-

liga barnhälsovårdsmottagningar i länet blir då samlokaliserade 

i en familjecentral.

 Barn- och ungdomskliniken i Kalmar har genomfört ett kvali-

tetsarbete med fokus på barnets perspektiv och barnkonventio-

nen och därmed har kliniken nått upp till kriterierna för barnan-

passad vård.

 Arbetet med att ta fram en överenskommelse med respekti-

ve kommun för ungdomsmottagningens verksamhet fortsätter. 

I det fortsatta utvecklingsarbetet är syftet att erbjuda ungdomar 

en ökad tillgänglighet till ungdomsmottagningen, samt att kva-

litetssäkra ungdomsmottagningens verksamhet. En vidareut-

veckling av digitala lösningar vid ungdomsmottagningen pågår. 

I samverkan med kommunerna i länet undersöks möjligheten till 

en gemensam ingång via 1177. Ungdomsmottagningen i Väs-

tervik har startat ett projekt med digital läkarmottagning. En film 

har tagits fram för att användas vid digitala skolbesök som pre-

senterar ungdomsmottagningens verksamhet och kan erbjudas 

av personal inom mödrahälsovård och ungdomsmottagning till 

aktuella högstadieklasser inom länet.

 Barn- och ungdomshälsans uppdrag har under första halvåret 

vidareutvecklats. Uppdraget har en tydligare tillhörighet inom 

primärvården, tydligare vårdkedja, stärkt tillgänglighet genom 

utökad geografisk spridning samt ökad samverkan med skolor 

och andra berörda aktörer. Digitala vårdmöten är nu etablerat 

som ett naturligt sätt att möta barn- och ungdomar samt de-

ras vårdnadshavare. Ett digitalt självhjälpsinstrument ”Möt ditt 

barns oro” finns nu som erbjudande då oro är den vanligaste 

sökorsaken. Dialogen med länets skolor har förstärkts och sam-

verkansaktiviteter kring tidiga insatser mellan länets kommuner 

och Region Kalmar finns nu som projekt i Kalmar, Högsby och 

Oskarshamns kommuner. 
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Fler kommuner är erbjudna möjlighet att delta i liknande projekt. 

 Förbättringsarbetet med ökad tillgänglighet till barn- och 

ungdomspsykiatrin följer en handlingsplan med insatser på 

kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att i större ut-

sträckning använda digitala kanaler som tjänster via 1177.se, 

internetbaserad KBT samt digitala vårdmöten. Under 2021 fick 

81 procent av patienterna ett förstabesök inom 30 dagar till 

barn- och ungdomspsykiatrin. Med anledning av pandemin har 

antalet besök minskat under året. Däremot har antalet vårdkon-

takter ökat exempelvis med fler digitala möten och telefonkon-

takter. För 2021 fick 34 procent tid till fördjupad utredning eller 

behandling inom 30 dagar. Flera insatser pågår för att förbättra 

resultatet. Bland annat anlitas hyrpsykologer och hyrläkare och 

en upphandling för att kunna göra neuropsykiatriska utredning-

ar hos externa aktörer är påbörjad. Barn och ungdomspsykiatrin 

har under många år arbetat aktivt med att ha god tillgänglighet 

med återbesöken inom medicinskt måldatum. Patienterna er-

bjuds en tid direkt efter besöket vilket medfört goda resultat.

 Torsås kommun är den andra kommunen i länet efter Hög-

sby kommun att ansluta alla kommunens förskolor till projektet 

”Goda vanor tillsammans - tandborstning i förskolan”. Hittills har 

39 förskolor i länet infört tandborstning i förskolan.

Stärkt cancervård

Arbetet fortsätter för att göra cancervården mer tillgänglig och 

jämlik. Målet för överenskommelsen mellan Sveriges kommuner 

och regioner och staten är bland annat att korta väntetiderna 

och minska de regionala skillnaderna.

 Standardiserat vårdförlopp för cancer är ett nationellt arbete 

med syfte att korta väntetiderna i cancervården och göra den 

mer jämlik för patienter. Arbetet har två mål som följs upp na-

tionellt. Det ena målet, inklusionmålet säger att 70 procent av 

alla nydiagnostiserade cancerpatienter ska ha fått sin utredning 

via ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Det andra målet är led-

tidsmålet, där 80 procent av de som utretts i ett SVF ska få sin 

behandling inom fastställd ledtid. Under de tre första kvartalen 

2021 har 82 procent av patienterna med misstanke om cancer 

utretts enligt SVF. 53 procent av de som fått en cancerdiagnos 

har startat en behandling inom angiven ledtid. Ledtiderna va-

rierar beroende på cancerdiagnos och typ av behandling. Lung-

cancerprocessen och cancer i urinblåsa är och har varit två foku-

sområden när det gäller att förbättra ledtiden under 2021.

 Inom cancervården implementeras ”Nationell Min vårdplan 

cancer” digitalt via 1177.se. Först ut var bröstcancer och tjock-

och ändtarmscancer under våren 2021, följt av prostatacancer, 

maligna hjärntumörer och äggstockscancer. Införandet sker ge-

mensamt inom sydöstra sjukvårdsregionen och medarbetarna 

har fått utbildning i ”Stöd och behandlingsplattformen” och i 

det digitala verktyget ”Min vårdplan cancer”. ”Hälsoskattning” 

är en del i ”Min vårdplan” för att regelbundet och strukturerat 

bedöma patienternas rehabiliteringsbehov. För att främja an-

vändandet av ”Hälsoskattning” har en rehabiliteringsguide ta-

gits fram för att tydliggöra kontaktvägarna och rehabiliteringens 

professioner.

 Under 2021 har rehabiliteringsverksamheterna tillsatt ett be-

dömarteam för cancerrehabilitering som fungerar som konsult 

och samordnare för de patienterna med mer komplexa rehabili-

teringsbehov.

 Planering av införande för screening av tjocktarmscancer 

pågår och aktiviteter både inom Region Kalmar län och inom 

sydöstra sjukvårdsregionen startade under hösten 2021. Screen-

ingen planeras att starta för vissa årsgrupper under hösten 2022.

 Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på symptom och biverk-

ningar i samband med cancersjukdom. Arbetet som påbörjats 

tillsammans med föreningsliv och privata aktörer har fortsatt 

i syfte att lotsa patienter med cancer till träning. Genom ge-

mensamma digitala utbildningar och workshops får patienter, 

föreningsliv och vårdpersonal möjlighet till dialog och utbyte av 

erfarenheter. Samarbetet är länsövergripande och sammanlagt 

är det tolv föreningar och privata aktörer som deltar.

Missbruk och beroende

Region Kalmar län ska erbjuda en jämställd, jämlik och nära vård 

för alla invånare med missbruk eller beroende i Kalmar län. Re-

gion Kalmar län har tillsammans med länets kommuner ett ge-

mensamt ansvar för behandling och stöd. Målet är att personer 

ska erbjudas lättillgänglig, evidensbaserad och samordnad vård 

samt stödinsatser. Detta ska ges i nära samverkan och utifrån in-

dividens behov. Implementering av samtliga vård-och insatspro-

gram avseende psykisk hälsa och missbruk pågår i Kalmar län.

 Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har utformat en 

åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. 

Ett exempel på ett arbete inom detta område är utvidgning och 

strukturering av sprututbytesprogrammet som är under upp-

byggnad i norra Kalmar län.

 Samverkan och samarbete sker med Länsstyrelsen gällande 

strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 

– den så kallade ANDT:S strategin och flertalet temadagar och 

konferenser är under planering.

 En granskning och kartläggning har gjorts avseende proces-

serna kring LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. En för-

valtningsövergripande rutin är under framtagande. Kommuner-

na kommer bistå med framtagandet av de delar i rutinen som 

avser samverkan med kommunerna. En informationsfilm med 

tillhörande arbetsmaterial är under framtagande gällande LVM.

 Brukardialoger med tema psykisk hälsa och missbruk har ge-

nomförts under 2021 och fler är under planering under 2022.

 En brukarrevision har genomförts på alkohol och drogmot-

tagningen i Kalmar kommun. En analys kommer göras gällande 

användarbarheten och framtida användning av denna metod.

 Samsjuklighetsutredningen presenterades i slutet av 2021. 
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En större remissrunda samordnas under första kvartalet 2022 för 

att tillvarata synpunkter, farhågor och vinster med reformen.

God, säker och jämlik vård

Hälso- och sjukvården har åter tagit initiativ till att ställa om 

verksamheten med anledning av pandemin som nu genom sitt 

andra år åter bidragit till att många planerade besök och opera-

tioner har skjutits upp. Den uppskjutna vården är en utmaning, 

men ska också ses som en möjlighet att se över om kontrollen el-

ler behandlingen kan utföras på andra eller nya sätt. Planer finns 

framtagna för att hantera den uppskjutna vården.

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

beta systematiskt och förebyggande med en nollvision när det 

gäller undvikbara vårdskador. Sverige har en nationell handlings-

plan för ökad patientsäkerhet. Planen gäller under åren 2020–

2024 och innehåller fem fokusområden med målet att ingen 

patient ska behöva drabbas av vårdskada. I satsningen på ökad 

patientsäkerhet har en regional handlingsplan tagits fram, som 

skapar ett flexibelt ramverk för det fortsatta arbetet. Fokusom-

råden är kartlagda och analyserade för att se vad som behöver 

komplettera de redan befintliga insatserna. Lokalt arbete pågår 

i flera arbetsgrupper där även representanter från kommuner, 

patient- och närståenderepresentanter ingår.

 Under hösten genomfördes den nationella mätningen av in-

neliggande patienter med trycksår. Nationellt ses en ökning av 

trycksår på sjukhusen, som visar att 14 procent av patienterna 

hade tryckskador eller trycksår. Länets sjukhus ligger kvar på en 

stabil låg förekomst med ett resultat på 4,4 procent, vilket är lägst 

andel i landet. När det gäller Region Kalmar läns resultat avseen-

de trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran 1,9 procent i 

jämförelse med rikssiffran som var 11 procent. Under pandemin 

har en satsning genomförts på de tre sjukhusen med ytterligare 

fokus på att minska antalet trycksår genom trycksårsdialoger och 

att driva förbättringsarbete utifrån verksamheternas behov.   

Andelen vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada som är 

undvikbar uppgick till sju procent för första halvåret 2021 vilket är 

en försämring i jämförelse med samma period föregående år.

 Nationellt pågår ett arbete med den högspecialiserade vår-

den. Samverkan sker med övriga regioner i sydöstra sjukvårds-

regionen för att invånarna ska kunna erbjudas bästa möjliga 

högspecialiserade vård och att länets gemensamma universi-

tetssjukhus ska utgöra ett kompetensnav för sjukvårdsregionen.  

Region Kalmar län har genom samverkan i regionala program-

områden ökat de bidragande resurserna i beredning då antalet 

remissyttranden ökat i antal jämfört med år 2020. Några av dessa 

har sedan antagits i samverkansnämnden medan merparten har 

antagits av regionsjukvårdsledningen.

 Region Kalmar län har anpassat systemet för kunskapsstyr-

ning, i samverkan med övriga regioner i sydöstra sjukvårdsregi-

onen, till det nationellt etablerade systemet. I systemet byggs 

samverkan och kopplingar för att regionerna ska stärka varandra 

ytterligare i kvalitetsarbetet. Förutsättningar skapas också för att 

etablera nya, mer effektiva former för samverkan med staten 

och med kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Upp-

följning av vårdens resultat och hälsoutfall är en viktig bas för 

kunskapsbaserad kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar.  

Arbetet bedrivs med hög intensitet trots pågående pandemi 

och etablerade nätverk har också kommit till nytta i pandemiar-

betet. Uppdrag till kunskapsråd, regionala samverkansgrupper 

och regionala programområden har reviderats och förtydligats.  

Kopplat till de personcentrerade och sammanhållna vårdförlop-

pen görs ett arbete med informatik och uppföljningsindikato-

rer som väntas bidra i kvalitetsuppföljning framåt. Syftet med 

de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är att 

skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga 

kunskap. Patienter ska uppleva en välorganiserad, sammanhål-

len och helhetsorienterad process. De personcentrerade och 

sammanhålla vårdförloppen för höftledsartros och reumatoid 

artrit infördes våren 2021. Fortsatt arbete pågår med att införa 

fler vårdförlopp där pågående arbetsgrupper för Stroke och 

Transitorisk ischemisk attack (TIA), kognitiv svikt vid demens och 

förstagångsinsjuknande vid schizofreni. Regionen har därtill in-

lett inventering av sakkunniga som kan medverka till att bilda 

arbetsgrupp för införande av vårdförlopp osteoporos. Arbetet 

med att implementera samtliga vård- och insatsprogram utifrån 

nationell kunskapsstyrning psykisk hälsa löper parallellt.

 Det nationella förbättringsarbetet via Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) kring kunskapsstöd med innehåll av diagnos- 

och behandlingsrekommendationer för primärvården har givit 

resultat. Nästa steg är att under 2022 inleda arbetet även för den 

vård som i hög grad utförs av specialistsjukvården. Målsättning-

arna är framförallt att stärka förutsättningarna för en god och 

jämlik hälso- och sjukvård via bästa möjliga tillgängliga kunskap 

vid varje patientmöte. Primärvården har deltagit aktivt i förbätt-

ringsarbetet med lokala anpassningar av materialet, vilket skett i 

samverkan med andra vårdnivåer, och med patientens process i 

fokus.

 Uppföljning av vårdval psykisk hälsa har genomförts och 

granskningen har omfattat översyn av vårdenheternas lednings-

system samt fördjupad uppföljning i form av journalgranskning 

hos samtliga behandlare både offentliga och privata inom vård-

val psykisk hälsa. Granskningen av ledningssystemen har be-

dömts godkänd i samtliga delar hos alla vårdenheter. Resultatet 

för samtliga granskade journaler visar att 85 procent håller en 

god kvalitet. 

 Regionen har sedan tidigare beslutat att införa transkraniell 

magnetstimulering, rTMS, för behandling av depression. Under 

2021 startade de första behandlingarna vid länssjukhuset i Kal-

mar och vid Västerviks sjukhus.

 För att förbättra transporterna till akutpsykiatriska mottag-
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ningar har ett försök med akutpsykiatriskt mobilt team genom-

förts under 2020–2021. Teamet har bestått av vårdpersonal 

med erfarenhet av akutpsykiatri. Pilotprojektet har slutförts och 

resultatet har redovisats. Checklistor för ambulanspersonal kom-

mer att ersättas av sedan tidigare befintliga mallar. Arbetssättet 

självvald inläggning har inom vuxenpsykiatrin ingått i det dag-

liga arbetet och nya kontrakt tecknas där behov finns. Antalet 

vuxenpsykiatriska patienter med självvald inläggning ökar.

 Utvecklingen av nya lokaler för psykiatrin fortskrider. I de nya 

lokalerna i Oskarshamn fungerar patientflöden som planerat 

och samverkan mellan vuxenpsykiatrin och barn- och ungdoms-

psykiatrin har stärkts. I Kalmar fortgår byggnationerna enligt plan 

och inflyttning för verksamheterna beräknas kunna ske under 

våren 2022. 

Forskning, utveckling och innovation

Klinisk och verksamhetsnära forskning av hög kvalitet bidrar till 

positiv utveckling av hälso- och sjukvården. Arbetet utgår från 

forskningsstrategin i ett långsiktigt utvecklings- och förbättrings-

arbete. Strategin med tillhörande handlingsplan med aktiviteter 

för att nå målen i forskningsstrategin har reviderats och tagits 

beslut om i sjukvårdsledningen. Flera aktiviteter har påbörjats 

för att nå målsättningen i strategin för klinisk forskning. Konti-

nuerliga nätverksträffar och forskningsseminarium har anordnats 

för medarbetare för att stärka den akademiska miljön i organi-

sationen. Under 2021 disputerade åtta medarbetare och för att 

fortsätta att stimulera medarbetare till forskningsaktivitet och 

forskarutbildning har forskningskommittén fått utökade resurser 

till att stödja medarbetare. 

 Ett gemensamt arbete för att förtydliga forskningens roll i syd-

östra sjukvårdsregionen fortgår utifrån den beslutade regionala 

Life science-strategin och universitetssjukvårdsstrategin. Tillsam-

mans med Region Jönköpings län arbetar Region Kalmar län för 

att ta fram en process för ökad användning av vård- och hälso-

data för forskning.

 Samverkan med Linköpings universitet och Linnéuniversitetet 

har utökats. Samarbete inom Forskningsrådet i sydöstra Sveri-

ge (FORSS) om kurs i forskningsmetodik och forskningsanslag 

fortskrider. Den årliga regionala utlysningen av forskningsstöd 

till medarbetare och forskningsstöd från Forskningsrådet inom 

Sydöstra Sverige (FORSS) har möjliggjort att flera medarbe-

tare som deltagit i forskarutbildning fått ekonomiskt stöd vid 

genomförande av kliniska studier och spridit forskningsresultat 

som genomförts i regionen. FORSS ambassadörer har ett viktigt 

uppdrag att informera och stimulera till ökad klinisk forskning.

 Läkarutbildningen visar på goda resultat och god genom-

strömning av studenter. Studenterna trivs och verksamheten 

tittar över rekryteringsmöjligheter för studenter som vill stanna 

kvar. För att utöka samarbetet ytterligare med Linnéuniversitetet 

och för att stödja den akademiska miljön, förs en aktiv dialog om 

kombinationstjänster/kliniska lektorat på central och lokal nivå. 

Flera läkarstudenter har anställts i forskningsprojekt i strävan att 

introducera till ett ökat forskningsintresse och stärka forsknings-

kompetensen bland studenterna. Rekrytering och anställning av 

akademisk kompetens inom läkarutbildningen fortgår och det 

finns nu kurskoordinatorer kopplade till samtliga terminer i ut-

bildningen.

 Regionens testbäddssatsning är en del i ett större innovations-

systemssamarbete som innefattar olika innovationsaktörer. Inno-

vations- och testprocessen har tydliggjorts avseende olika faser, 

roller och beslutsvägar kopplade till testbäddar. Förfrågningar 

avseende test av e-hälsoprodukter eller tjänster i utvecklingsske-

de matchas mot behov och nytta, för att sedan ges möjlighet att 

testas i verklig eller simulerad miljö. Arbetet omfattar att skapa 

en innovationskultur där medarbetarnas förslag tas tillvara och 

där möjligheten finns att testa nya idéer och innovationer både 

från medarbetare och från näringsliv och andra aktörer.

Verksamhetstal

Även under 2021 har resurser styrts om för att säkra akuta vård-

behov och vården av covid-19 patienter. Samtidigt har det kraft-

samlats kring arbetet med vård som under delar av pandemin 

har pausats eller skjutits upp. Delar av året har ordinarie verk-

samhet kunnat vara i gång trots hög belastning av covid-19 

patienter, vilket har förbättrat tillgängligheten och gjort att färre 

patienter nu väntar.

 Inom primärvården har antalet fysiska besök ökat något jäm-

fört med föregående år men är fortfarande lägre än 2019 års ni-

våer. Samtidigt har antalet distanskontakter minskat, men ligger 

på en fortsatt hög nivå jämfört med 2019. Hantering av pande-

min och vaccinationskampanjen har varit primärvårdens huvud-

fokus och totalt har cirka 470 000 vaccindoser givits till länets 

invånare. Patientmötet har under pandemin i flera fall hanterats 

genom telefon- och videokontakt i stället för fysiska besök. Den 

digitala miljön har stärkts vilket har gjort det enklare att använ-

da sig av tjänsterna. I sjukhusvården har distanskontakterna ökat 

med 30 procent, och framför allt har många återbesök hanterats 

via telefon eller video, medan det varit svårare att göra det med 

nybesök och åtgärder. Samma trend ses inom psykiatrin där 

distanskontakterna ökat med 41 procent. Förklaringar kan vara 

viljan att minska risken för smitta, kravet på social distansering 

men även satsning på digitala vårdmöten.

 Operationskapaciteten har även under delar av 2021 varit be-

gränsad, men verksamheterna har kunnat utföra fler planerade 

operationer än 2020. Det har skett en samverkan av operations-

kapaciteten mellan sjukhuset i länet i syfte att uppnå ett effektivt 

patientflöde.

 Pandemin har både 2020 och 2021 medfört en hård belast-

ning för provtagnings- och smittspårningsverksamheten.

 Nedan redovisas verksamhetsstatistik för 2021 i jämförelse 



32 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 2 1

Somatisk vård                                                                                                  Förändring

Antal besök 2020 2021 Antal Procent

Länssjukhuset i Kalmar

Läkarbesök 142 321 150 681 8 360 6%

Sjukvårdande behandling 203 539 210 488 6 949 3%

Oskarshamns sjukhus

Läkarbesök 15 945 15 574 -371 -2%

Sjukvårdande behandling 7 907 8 986 1 079 14%

Västerviks sjukhus

Läkarbesök 85 769 93 983 8 214 10%

Sjukvårdande behandling 115 277 123 555 8 278 7%

Totalt 570 758 603 267 32 509 6%

varav kvinnor 325 904 345 120 19 216 6%

varav män 244 854 258 147 13 293 5%

varav nybesök  103 855 93 608 -10 247 -10%

varav distanskontakter 46 328 60 414 14 086 30%

med föregående år. Det handlar om besök i hälso- och sjukvår-

den, tandvård, operationer, antal resor i kollektivtrafik, sjukresor 

och färdtjänstresor samt antalet kursveckor på regionens folk-

högskolor.

 Totalt uppgår ökningen av antalet besök med 6 procent för 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen, på specialistpsykiatrin redo-

visas en ökning med 5 procent och för primärvården en ökning 

med 1 procent. Antalet besök totalt ökar med cirka 45 000 varav 

distanskontakterna ökar med cirka 16 000. Det bör jämföras med 

den minskning på cirka 180 000 besök som skedde mellan 2019 

och 2020. Distanskontakterna ökade mellan 2019 och 2020 med 

cirka 75 000 och fortsätter alltså att öka.

 Antalet operationer har totalt ökat med 3 procent och det är 

planerade operationer på Västerviks- och Oskarshamns sjuk-

hus som ökat. Huvuddelen av covidvården i länet har bedrivits 

på länssjukhuset vilket också gjort att mer av den planerade 

verksamheten varit begränsad. Akuta operationer redovisar en 

ökning med cirka 1 procent. Det är under vår och sommarmå-

naderna som ökningen av operationer har skett. I statistiken 

redovisas antal operationer utan anpassning till operationstid. 

Länssjukhuset i Kalmars genomsnittliga operationstid är dagtid 

70 min att jämföra mot Västerviks- och Oskarshamns sjukhus, 40 

min. För jourtiden är motsvarande tid 52 min på Länssjukhuset 

och 46 min vid sjukhusen i Västervik och Oskarshamn.

 Den högspecialiserade vården enligt avtal med Region Öst-

ergötland har minskat med 2 procent liksom vård i andra delar 

av landet som har minskat med 3 procent. Det är slutenvårds-

tillfällena som har minskat medan öppenvårdsbesöken har ökat 

något då samhället under del av året återgått till ett mer nor-

malläge.

 I Folktandvården har den uppsökande verksamheten och 

barntandvården (ålder 3–23 år) ökat med 42 procent och för den 

privata tandvården är ökningen inom samma områden 14 pro-

cent. Inkluderas patienter i hela allmäntandvården har besöken 

under 2021 ökat med cirka 40 000 jämfört med 2020, varav 30 

000 av dessa har varit hos tandläkare eller tandhygienist.

 I folkhögskoleverksamheten minskade antalet kursveckor 

som en följd av pandemin 2020 och den påverkar även under 

2021 skolorna med något färre kursveckor. Undervisning har 

hållits delvis på distans och i mindre grupper samt att vissa kur-

ser, till exempel seniorkurserna, inte kunde genomföras under 

vårterminen. Sommarkurserna har genomförts, fast i mindre om-

fattning än ett normalår.

 Pandemin har även haft en stor påverkan på resandet gene-

rellt och i ännu högre grad för resandet i kollektivtrafiken. Efter 

sommaren började resandet att öka igen men när den fjärde 

vågen kom i slutet på 2021 sjönk åter resandet. Antalet resor i 

kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor minskade under 

året med 20 procent  n
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Antal operationer Sjukhus 2020 2021 Förändring 
    mellan åren

Antal operationer dagtid  Kalmar 4 879 4 379 -10%

 Västervik 7 133 8 010 12%

  Oskarshamn 2 803 2 957 5%

Summa dagtid  14 815 15 346 4%

Antal operationer jourtid  Kalmar 1 241 1 201 -3%

 Västervik 1 081 1 150 6%

  Oskarshamn   2 0%

Summa jourtid  2 322 2 353 1%

Totalt antal operationer  17 137 17 699 3%
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jan               feb                mar                apr               maj                juni                juli                aug               sep                okt                nov                dec

Antal operationer per månad 2020 och 2021 

2020           2021

Specialistpsykiatrisk vård                                                                                                             Förändring  
                                                                             
Antal besök 2020 2021 Antal Procent

Allmänpsykiatri vuxna

Läkarbesök 24 020 24 298 278  1%

Sjukvårdande behandling 65 926 67 960 2 034  3%

BUP/Ätstörningsenhet    

Läkarbesök 4 501 4 585 84  2%

Sjukvårdande behandling 19 488 22 312 2 824  14%

Rättspsykiatri    

Läkarbesök 36 26 -10  -28%

Sjukvårdande behandling 218 190 -28  -13%

Totalt 114 189 119 371 5 182  5%

varav kvinnor 66 799 70 338 3 539  5%

varav män 47 390 49 033 1 643  3%

varav nybesök  3 130 3 162 32  1%

varav distanskontakter 10 733 15 179 4 446  41%
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Högspecialiserad vård  |  Enligt avtal med Region Östergötland              Förändring

Antal patienter 2020 2021 Antal Procent

Slutenvård 1 596 1 439 -157 -10%

Läkarbesök öppenvård 4 019 4 059 40 1%

Totalt 5 615 5 498 -117 -2%

Högspecialiserad vård  |  Vård utanför avtal med Region Östergötland            Förändring

Antal patienter 2020 2021 Antal Procent

Slutenvård 740 669 -71 -10%

Läkarbesök öppenvård 1 146 1 166 20 2%

Totalt 1 886 1 835 -51 -3%

Tandvård  |  Folktandvård                  Förändring

Antal behandlade patienter 2020    2021 Antal Procent

Patienter med regionstöd  3 913 5 755 1 842 47%

Patienter i åldern 3–23 år 19 564 30 537 10 973 56%

Patienter behandlade inom specialist- och sjukhustandvården 10 301 11 605 1 304 13%

Totalt 33 778 47 897 14 119 42%

Primärvård                                                                                                Förändring

Antal besök 2020 2021 Antal Procent

Region Kalmar läns enheter

Läkarbesök 259 263 266 939 7 676 3%

Sjukvårdande behandling 202 685 199 433 -3 252 -2%

Privata enheter    

Läkarbesök 75 037 78 303 3 266 4%

Sjukvårdande behandling 32 388 31 325 -1 063 -3%

Totalt 569 373 576 000 6 627 1%

varav kvinnor 312 701 316 285 3 584 1%

varav män 256 672 259 715 3 043 1%

varav nybesök 137 542 123 623 -13 919 -10%

varav distanskontakter 71 218 69 126 -2 092 -3%
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Tandvård  |  Privat tandvård               Förändring

Antal behandlade patienter 2020 2021 Antal Procent

Patienter med regionstöd  844 1 032 188 22%

Patienter i åldern 3–23 år 1 553 1 712 159 10%

Totalt 2 397 2 744 347 14%

    Folkhögskolor – kursveckor

Folkhögskolekurser inkl. uppdrag 26 376 26 488 754 757 112 0,4%

Yrkeshögskoleutbildningar 2 890 2 703 83 78 -187 -6,5%

Totalt 29 266 29 191 837 835 -75 -0,3%

 2020         2021  2020        2021            Antal   Procent

Antal veckor        Antal veckor uttryckt             Förändring
                                        helårsstuderande

Kollektivtrafik – antal resor                                                                     Förändring

Totalt antal resor 2020 2021 Antal Procent

Totalt antal resor 8 600 000 6 861 000 -1 739 000 -20 %

Färdtjänst och sjukresor                                                                                Förändring

Antal besök 2020 2021 Antal Procent

Totalt antal resor färdtjänst 194 700 171 076 -23 624 -12%

Totalt antal resor ersatta som sjukresor 194 181 167 182 -26 999 -14%

    

Färdmedel vid sjukresa    

Upphandlade fordon 119 737 135 183 15 446 13%

Egen bil 34 169 31 241 -2 928 -9%

Buss 39 759 410 -39 349 -99%

Tåg 487 342 -145 -30%

Flyg 32 6 -26 -81%
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Mål och mått  |  Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Andel tobaksfria elever i 

högstadiet  (åk 7–9)

Andelen invånare i länet som 

använder tobak dagligen  

(ska vara lågt)

Andel invånare med fysisk 

aktivitet 150 min/vecka

Andel av befolkningen med fetma 

(BMI≥30)    (ska vara lågt)

Andel kariesfria 19-åringar

Antal fallskador äldre (ska vara 

lågt)

Relativ femårsöverlevnad vid 

cancersjukdom

Ålderstandard överlevnad i akut 

hjärtinfarkt tjugoåtta dagar, 20 

år och äldre (definitionen har 

ändrats)

Andel vårdtillfällen där patienten 

har fått en vårdskada (undvikbar 

skada) (ska vara lågt)

Andel trycksår – sjukhusförvärvade 

(ska vara lågt)

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Folktandvården

Folkhälso-

myndigheten

 

Folkhälso-

myndigheten

Folkhälso-

myndigheten

Folktandvården

Kolada Strategi 

för hälsa

Cancerregistret, 

Socialstyrelsen

Patientregistret och 

dödsorsaksregistret, 

Socialstyrelsen

(definitionen har 

ändrats)

Vården i siffror

Punktprevalens-

mätning två 

gånger per år

90 %

17 %

65 %

15 %

40 %

54/1 000      

 inv. >80 år

60 %

75 %

3 %

1 %

100 %

10 %

80 %

10 %

45 %

50/1 000

inv. >80 år

65 %

80 %

0 %

0 %

86 %

(K 88 % M 84 %)

19 %

(K 10 % M 29 %)

66 %

(K 66 % M 65 %)

17 %

(K 16 % M 18 %)

40,8 %

(K 39 % M 42,4 %)

Resultatet för 2021 

kommer under 

hösten 2022

Resultaten har 

försenats med 

anledning av 

pandemin

Resultatet för 2021 

kommer under 

hösten 2022

Halvår 1, 

7 %

Halvår 2

Rapporteras 

senare under 

2022

Ingen mätning 

halvår 1 med 

anledning av 

pandemin

Halvår 2, 

1,9 %

(1,9 K % M 1,9 %)

84 %

(K 86 % M 83 %)

19 %

(K 10 % M 28 %)

65 %

(K 65% M 64%)

17 %

(K 17 % M 17 %)

39,6 %

(K 39,9 % M 39,4 %)

52 

(K 59/1000,

 M 43/1000)

Resultaten har 

försenats med 

anledning av 

pandemin

72,5 %

(K 74,3 % 

M 70,2 %)

Halvår 1, 

3 %

Halvår 2

4,1 %

Halvår 1, 

1,3 %

(K 0,9 M 1,9 %)

Ingen mätning 

halvår 2 2020 med 

anledning av

pandemin

87 %

(K 88 % M 85 %)

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019

Ingen mätning 

2019

38 %

(K 40 % M 36 %)

55

(K 62/1000,

 M 46/1000)

58,8 %

(2013–2017)

(K 61,8 % 

M 58,9 %)

75,1 %

(K 76,5 % 

M 74,9 %)

Halvår 1, 

2,2 %

Halvår 2, 

3 %

Halvår 1, 

1,9 %

(K 1,6 %

 M 2,2 %)

Halvår 2, 

4,2 %

(5,3 K % M 3,1 %)
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Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Mål och mått  |  Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Vårdrelaterade infektioner             

(ska vara lågt)

Patienter med oplanerad 

återinskrivning inom 30 dagar                 

(ska vara lågt)

Tillgänglighet – 1177-samtal som 

besvaras inom 9 minuter

Kontakt med primärvården 

samma dag

Medicinsk bedömning som ge-

nomförs av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal inom tre dagar

Fast läkarkontakt i primärvården

Andel digitala vårdmöten

Förstabesök i den specialiserade 

hälso- och sjukvården inom 90 

dagar (somatik och psykiatri) – 

(avser väntande)

Operation/behandling inom 

90 dagar i den specialiserade 

hälso-och sjukvården – (avser 

väntande)

Förstabesök inom 30 dagar till 

barn- och ungdoms-psykiatrin – 

(avser väntande)

Fördjupad utredning/ behandling 

inom 30 dagar vid barn- och ung-

domspsykiatrin – (avser väntande)

Allmänna kollektivtrafikens

 självfinansieringsgrad

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Infektions-

verktyget

Vården i siffror

Primärvårds-

förvaltningens 

statistik

Statistik från 

hälsoval

Väntetider.se

Lisbeth 

(listningssystemet).

Utdatarapport: 

Digitala vårdtjänster 

Öppenvård 

(exklusive 

telefonkontakter)

Väntetider.se

Väntetider.se

Väntetider.se

Väntetider.se

Väntetider.se

4 %

8 %

40 %

97 %

85 %

85 %

5 %

80 %

80 %

72 %

72 %

-

0 %

5 %

95 %

100 %

100 %

85 %

15 %

100 %

100 %

80 %

75 %

50 %

Data saknas 

Resultaten har 

försenats med 

anledning av 

pandemin 

8 %

93 %

84 %

74 %

1,3 %

84 %

66 %

81 %

34 %

40 %

Data saknas 

Resultaten har 

försenats med 

anledning av 

pandemin

16 %

96 %

83 %

75 %

0,7 %

87 %

71 %

85 %

28 %

40 %

Data saknas 

8,4 %

(K 8,1 % M 8,6 %)

29 %

93 %

78 % 

57 %

0,07 %

80 %

80 %

75%

35 %

51 %

* Data för vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) saknas, funktionaliteten är levererad men innehåller ett fel som rättas i kommande version 

av Cosmic med produktionssättning under första kvartalet 2022 

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.





 
En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

 

Region Kalmar läns mål – Medarbetare
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Under 2021 har arbetet fortsatt att präglas av pandemin. Om-

ställning av verksamheten och ett stort arbete med vaccina-

tion har ställt krav på organisationens medarbetare och chefer. 

Liksom tidigare under pandemin har det varit stort fokus på 

arbetsmiljö och chefskap. Under första delen av hösten fanns 

vissa lättnader i restriktionerna, vilket medgav viss uppstart av 

fysiska utbildningar och möten, men för övrigt har utbildningar 

ställts om till digitala lösningar eller ställts in. 

 Under hösten genomförde regionen sin medarbetarenkät, 

och resultatet visar på övergripande nivå en stabil verksamhet 

med stort förtroende för den närmaste chefen. Det finns dock 

enskilda verksamheter där medarbetarenkätens resultat visar 

på behov av förändring och utveckling.

Strategisk kompetensförsörjning

Tillgång till rätt kompetens är helt avgörande för att regionens 

verksamheter ska kunna fullfölja sitt åtagande gentemot invå-

nare och patienter. För att klara rekrytering och bibehålla rätt 

kompetens krävs ett strategiskt och strukturerat arbetssätt. Re-

gion Kalmar län har påbörjat arbetet med att ta fram en rutin 

för analys, sammanställning och planering av kompetensför-

sörjningsbehovet på region-, förvaltnings- och basenhetsnivå.

 Samverkan med olika lärosäten är viktig för rekryteringen av 

nyutbildade medarbetare inom olika yrkeskategorier. Samver-

kan med Linnéuniversitet sker strukturerat på olika nivåer i or-

ganisationen för att främja framtidens kompetensförsörjning. 

Tillsammans med Region Kronoberg och Linnéuniversitetet 

har under året arbetats med insatser för att informera om och 

få fler studenter att stanna kvar i regionerna efter sina studier. 

Det har även tagits fram en gemensam analys av statistik kopp-

lat till studenters flyttmönster. Samverkan har även skett med 

andra viktiga aktörer såsom sydöstra sjukvårdsregionen och 

regionala vårdkompetensrådet.

 En utredning har gjorts för att stärka kompetensförsörjning-

en av psykologer. Ett antal aktiviteter, bland annat utveckling av 

karriärmodell för psykologer och introduktionsår för nya legiti-

merade psykologer, är sådant som kommer att arbetas vidare 

med under kommande år.

 Arbetet med att anställa fler sjuksköterskor efter studierna 

fortgår. Från och med höstterminen är antalet utbildningsplat-

ser i norra länet utökade. Flera av de riktade aktiviteterna för 

sjuksköterskestudenter under studietiden sker samordnat i re-

gionen.

 Uppdraget att utveckla Kliniskt träningscentrum till ett länsö-

vergripande kompetenscentrum har presenterats, vilket ligger 

till grund för det fortsatta arbetet.

 Den nya handledningsmodell som införts på lärandeenhe-

ter har fungerat väl. Exempelvis har den del som innefattar 

peer-learning, där två eller fler studerade lär av varandra, varit 

uppskattat av både handledare och elever.

 De kliniska undervisningsavdelningar (KUA), som i samver-

kan med Linköpings universitet och Linnéuniversitetet, har ska-

pats på länssjukhuset, har nu varit i gång sedan hösten 2020. 

Där går läkar- och sjuksköterskestudenter tillsammans en in-

terprofessionell kurs i teamarbete. Nytt för hösten 2021 är att 

elever från vård- och omsorgsutbildningen har fått ingå i några 

av KUA-teamen på geriatriska avdelningen. 

 Handledarutbildningen inom Vård- och omsorgscollege har 

omarbetats och kan nu genomföras både fysiskt och digitalt. 

Språkombudsutbildningar kan numera genomföras digitalt 

och även i större omfattning än tidigare. ”Handledarens dag” 

utgör en del i Vård- och omsorgscollegeveckan som äger rum 

varje höst. Under 2021 genomfördes dagen digitalt för alla 

handledare som tar emot vård- och omsorgselever i sina verk-

samheter.

 Ett nationellt arbete kring språkutvecklande arbetsplatser 

har spridits till länets kommuner. Arbetet ska främja språkut-

veckling i den miljö där det används genom att chefer och 

medarbetare diskuterar språk och kommunikation på arbets-

platsen för att skapa en språkutvecklande miljö.

 Parterna i Vård- och omsorgscollege Kalmar län har fått ta 

del av kunskapshöjande insatser inom validering genom ett 

nationellt ESF-projekt och det finns behov av att förnya och 

modernisera tillvägagångssätt och material kring validering. 

Parterna har också samverkat kring den förändring som görs 

av kursplanen för Vård- och omsorgsutbildningen. En ändrad 

kursplan medför att skolorna behöver göra ändringar i flera 

kurser och att den arbetsplatsförlagda utbildningen förändras i 

omfattning och måluppfyllelse.

 Förberedelser för implementering av bastjänstgöring (BT) 

för läkare har skett under året. BT-läkarna anställs i verksamhe-

terna med ett gemensamt utbildningsprogram på tolv måna-

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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der. En gemensam annonsering för BT i Region Kalmar län har 

gjorts för tre BT-tjänster. Rekrytering och urval skedde under 

slutet av 2021 med tjänstgöringsstart 2022.

 Regionens utlandsrekryteringar har delvis begränsats av den 

pågående pandemin. Trots detta har ett 30-tal medarbetare 

kunnat anställas under 2021, vilket är en tredubbling jämfört 

med året innan. Utvecklade processer, digitala lösningar och 

tätare samarbete med Eures (Europas arbetsförmedling) har 

givit goda resultat.

 Arbetet enligt den regionala planen för oberoende av hyr-

bolag och tillhörande aktivitetsplan pågår och följs regelbun-

det upp i regionstyrelse och styrgrupp. Exempel på aktiviteter 

är utbildningsanställningar, utökat antal AT- och ST-tjänster, 

karriärutvecklingsmodeller inom hälso- och sjukvården samt 

olika typer av samverkan mellan och inom förvaltningar. Region 

Kalmar län har anslutit sig till den nationella upphandlingen av 

hyrbolag och är delaktiga i arbetet med denna.

Utveckla och behålla medarbetare

En långsiktig strategi för att utveckla och behålla den kompe-

tens som finns i organisationen är att investera i arbetsgivarva-

rumärket. Region Kalmar län arbetar med ett erbjudande som 

är attraktivt och som belyser goda utvecklingsmöjligheter, en 

god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Olika insatser 

har genomförts, med att lyfta goda exempel och därigenom 

stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt.

 Olika insatser, såsom medarbetardagar, har hållits för att stär-

ka medarbetarnas kunskap och engagemang i verksamheterna.

 Arbetet med att ta fram karriärmodeller för att tydliggöra 

och synliggöra utveckling i yrkesroller har återupptagits, dels 

genom ett partsgemensamt arbete för Vårdförbundets yrkesrol-

ler, dels för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer.

 En fortsatt utmanande bemanningssituation råder gällande 

specialistutbildade sjuksköterskor. Pågående utbildningsan-

ställningar för sjuksköterskor genomförs enligt plan. Under 

2021 påbörjade 46 medarbetare en utbildningsanställning till 

specialistsjuksköterska på hel eller deltid.

 Som en del i att stärka undersköterskors framtida yrkesut-

veckling erbjuds utbildningsanställningar till undersköterskor. 

Tre undersköterskor har erhållit arbetsgivarfinansierade utbild-

ningsanställningar. Uppdraget att utreda förutsättningarna för 

att införa specialistutbildning för undersköterskor har påbörjats.

 Förberedelser för en digital introduktion för nya medarbe-

tare har återupptagits under slutet av året. Den första delen 

som lanseras innehåller regionövergripande delar som beskri-

ver Region Kalmar län som arbetsgivare och arbetsplats och 

sådant som är viktigt att känna till som nyanställd.

 Arbete med erbjudande om heltid gäller i hela Region Kal-

mar län sedan 2016. Andelen medarbetare som har heltid som 

grundtjänst har legat på 88,6 procent under 2021, vilket är hö-

gre än året innan, då andelen var 87 procent.

 Lönespridningen ökade ytterligare, vilket är i linje med ut-

vecklingen de senaste åren. Målet med en ökad lönespridning 

gäller samtliga avtalsområden och innebär individuell och 

differentierad lön kopplad till verksamhetsnära lönekriterier, 

medarbetarnas kompetens och individuella prestation. Under 

året påbörjades ett arbete med löneöversynsprocessen för att 

identifiera möjligheter till förtydliganden av de olika stegen i 

processen.

 Region Kalmar län har under lång tid arbetat strukturerat 

med lönekartläggning och har också skjutit till särskilda medel 

de två senaste åren i syfte att komma till rätta med osakliga 

skillnader mellan likvärdiga arbeten.

Attrahera och rekrytera medarbetare

Den pågående pandemin har påverkat rekryteringsarbetet 

även under 2021. Många pågående rekryteringar har dock 

kunnat genomföras med digitala anställningsintervjuer. Flera 

mässor och målgruppsinriktade aktiviteter ställdes om även 

under 2021. Region Kalmar län deltog i och anordnade digi-

tala alternativ, exempelvis digital prao för högstadieelever och 

digitala rekryteringsmässor för studenter inom tandvård och 

vård. Under hösten genomfördes Linnéuniversitetets välkomst-

mässor i Kalmar och Växjö fysiskt där Region Kalmar deltog.

 Arbetet med att identifiera potentiella framtida medarbeta-

re fortsätter att utvecklas. Intresseanmälan kan nu lämnas för 

yrken inom vård, IT, service, tandvård samt utlandsutbildade. 

En gemensam struktur och samverkan kring gemensamma yr-

ken har utvecklats.

 Rekryteringen av vikarier inför sommaren är ett stort och 

utmanande arbete varje år. Kampanjer genomfördes i sociala 

medier, KLT:s bussar, intern- och regionwebb, vilket fick stort 

genomslag och cirka 400 vikarier kunde anställdas.

 Det strategiska och långsiktiga arbetet med att stärka och 

utveckla arbetsgivarvarumärket fortsätter samordnat via den 

regionövergripande rekryteringsgruppen, liksom i förvaltning-

arna i form av värdegrunds- och förbättringsarbeten.

 Samverkan med kommunerna genom nätverket ”Tillsam-

mans för fler till Kalmar län” fortsätter att utvecklas. Ett nytt 

länsövergripande rekryteringsnätverk har skapats, liksom en 

undersökning kring motiv och upplevelser hos inflyttade till 

Kalmar län under åren 2017–2020. Webbplatsen Flyttahit.nu 

används numera i regionens annonser för fylligare information 

om att flytta till Kalmar län.

 Introduktionsåret för nyutexaminerade sjuksköterskor är in-

fört och teoriveckorna kunde genomföras enligt plan under 

både höst och vår i Kalmar. I Västervik och Oskarshamn kunde 

vissa delar genomföras under våren, medan andra fick skjutas 
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till hösten. Mentorsutbildning för mentorer har genomförts di-

gitalt.

 En digital informationsträff för arbetssökande med informa-

tion om Region Kalmar läns behov av nya medarbetare har 

genomförts. Detta även för att visa på bredden av och vilka 

utbildningskrav som ställs på regionens yrken.

 Antalet medarbetare med tillsvidareanställningar i Region 

Kalmar län var den 31 december 7 124 och 484 med tidsbe-

gränsad anställning, jämfört med 7 004 tillsvidareanställda och 

505 tidsbegränsat anställda föregående år.

En hälsofrämjande arbetsplats

Arbetsmiljöarbetet präglades även under 2021 av pandemin 

och möjligheter till återhämtning har blivit allt viktigare. Många 

av verksamheterna har, mot bakgrund av detta, fått stöd av Ar-

betsmiljö och hälsa som arbetat extra med de som har varit sär-

skilt utsatta under pandemin. Regionens förvaltningar har ock-

så tillfört egna aktiviteter kopplade till återhämtning. På Navet 

lanserades en informationssida med namnet ”Vägen framåt 

- återhämtning efter pandemin” med goda råd och tips kring 

återhämtning. Där presenterades också föreläsningar om vik-

ten av återhämtning och behovet av skratt, beröm och pauser.

 En medarbetar- och säkerhetsenkät har genomförts bland 

samtliga medarbetare. Svarsfrekvensen uppgick till knappt 85 

procent, vilket motsvarar svar från 6 087 medarbetare. Utfallet 

av mätningen är till stor del samma som 2019 på regionöver-

gripande nivå. Det är små förflyttningar och några områden 

har förstärkts sedan förra mätningen. Det finns inget område 

som visar på negativ tillbakagång. Hållbart medarbetarenga-

gemang (HME) hade ett index på 79, vilket är en ökning med 

1 indexpunkt från förra mätningen. Hållbart säkerhetsengage-

mang (HSE) förbättrades också jämfört med förra mätningen 

med 1 indexpunkt till 76. Områden som fick högst värden var 

motivation, utvecklingsmöjligheter, öppen kommunikation och 

nära ledarskap. Områden med utvecklingspotential finns inom 

organisatoriskt ledarskap, personalsäkerhet och delaktighet. 

Personalsäkerhet fick ett index på 61, vilket är en förbättring 

med en indexpunkt jämfört med föregående mätning. Områ-

det för personalsäkerhet är viktigt för regionens alla verksam-

heter och ett område som ständigt behöver beaktas och för-

bättras genom såväl lokala insatser som på övergripande nivå. 

Något som identifierats i medarbetarenkäten är att insatser 

behövs för ökad tydlighet om vem man vänder sig till för att få 

stöd vid intern eller extern utsatthet.

 Uppföljningen av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet 

har fortsatt visa behov av utbildning inom arbetsmiljö, samt 

inom området för riskbedömningar. Stödinsatser har därför 

genomförts under 2021 för att öka kunskapen hos chefer och 

stödfunktioner inom ramen för arbetsmiljölagen och arbetet 

kring riskbedömningar. Även lokala insatser för identifierade 

verksamheter har fått genomgång och förstärkning.

 Ett annat område som varit fortsatt viktigt att förstärka är till-

buds- och avvikelseanmälan. Under hösten har fokus legat på 

att identifiera hur det arbetet ska kunna förbättras. Under 2021 

har 83 chefer utbildats i regionens tillbuds- och skadeanmäl-

ningssystem. Huvudskyddsombud och HR-konsulter har fått 

tillgång till systemet och utbildning vid två tillfällen.

 Den totala sjukfrånvaron under 2021 var 5,87 procent. För 

kvinnor blev utfallet 6,52 procent och för män 3,65 procent. 

Det högsta sjuktalet 7,33 procent uppmättes i december. Un-

der sommarens tre månader var sjukfrånvaron som lägst med 

värden under 5 procent vilket är jämförbart med 2020. Lång-

tidssjukfrånvaron ökade från 2,74 procent 2020 till 2,86 procent. 

Det är männen som står för den största ökningen. Korttidssjuk-

frånvaron för både kvinnor och män har däremot minskat. 

 Arbetet med utveckling av den interna företagshälsovår-

dens har fortsatt under 2021. Uppföljning av företagshälsovår-

dens uppdrag har genomförts och delredovisats och ett arbe-

te med att utveckla uppdragsbeskrivningar och den strategiska 

styrningen av företagshälsovården har påbörjats. 

Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap

Ett väl fungerande chef- och ledarskap har haft stor betydelse 

för regionens möjligheter att klara de utmaningar som pan-

demin har krävt. Stödet till chefer har till stor del handlat om 

vägledning i nya och ofta utmanande situationer som uppstått 

som konsekvens av pandemin. Exempel på detta är riskbe-

dömningar och arbetsrättsliga frågor kopplade till anställning 

och avtal.

 Det strategiska utvecklingsarbetet inom chef- och ledar-

skapsområdet fick även under 2021 stå tillbaka på grund av 

pandemin. Utbildningar som krävt fysiskt genomförande, så-

som Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap, har fått 

skjutas upp liksom flertalet lagutvecklingar. Digitala repeti-

tionskurser inom Utvecklande ledarskap genomfördes dock för 

ett 50-tal chefer. Utbildning för nyanställda chefer inom Gröna 

kortet har också kunnat genomföras digitalt. En utveckling av 

Gröna kortets moduler pågår, liksom utveckling av chefsutbild-

ningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt som en konsekvens av 

pandemin.

 Regionens traineeprogram som startade 2019 avslutades 

under 2021. Programmets avslut försenades på grund av pan-

demin och starten för 2021 års traineeprogram fick av samma 

skäl flyttas fram till 2022.

 Planeringen av 2021 års chefsdagar påbörjades med inten-

tionen att genomföras digitalt, men fick ställas in på grund av 
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Mål och mått  |  En av Sveriges bästa arbetsplatser

Andel medarbetare som i 

medarbetar-enkäten uttrycker 

stolthet över att arbeta i Region 

Kalmar län

Sjukfrånvaron inom region Kalmar 

läns alla verksamheter (ska vara 

lågt)

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME)- Motivation, ledarskap och 

styrning

Hållbart säkerhetsengagemang 

(HSE)

Kostnader för bemanningsbolag i 

för hållande till personalkostnader

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Region Kalmar läns 

personal- och 

löneadministrativa 

system

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Sveriges kommuner 

och regioner (SKR)

71

(indexvärde)

5 %

79

(indexvärde)

76

(indexvärde)

5,5 %

75

(indexvärde)

4 %

83

(indexvärde)

80

(indexvärde)

2 %

72

(K 73 M 71)

5,9 %

(K 6,5 % M 3,7 %)

79

(K 79  M 79)

76

(K 75 M 76)

6,1 %

Ingen mätning 

2020

6,2 %

(K 6,8 %M 3,8 %)

Ingen mätning 

2020

Ingen mätning 

2020

6,1 %

69

(K 69 M 69)

5,2 %

(K 5,9 % M 3,0 %)

78

(K 79  M 78)

75

5,9 %

den höga belastning som pandemin då utgjorde på organisa-

tionen. 

 I syfte att stärka och inspirera regionens chefer gavs möjlig-

het att ta del av en digital föreläsning med psykolog och do-

cent i psykologi vid Umeå universitet. Målet med föreläsningen 

vara att förbereda för och underlätta återgången till en normal 

tillvaro samt att inspirera och generera reflektion inom ramen 

för återhämtning.

 I medarbetarenkäten 2021 blev resultatet för ledarskap inom 

hållbart medarbetarengagemang (HME) index 82, jämfört med 

81 vid förra mätningen 2019. Resultatet av medarbetarenkäten 

visar på övergripande nivå en stor tillit till närmaste chef. En 

tydlig ökning märks exempelvis på aggregerad regionnivå 

inom områdena återkoppling och uppskattning. Det är tydligt 

att det nära ledarskapet haft stor betydelse under pandemin.

 Stödet till cheferna har varit i fokus under hela året. För att 

stärka stödet ytterligare har förvaltningarnas HR-medarbetare 

fått utbildning och kunskapspåfyllnad inom arbetsmiljö, diskri-

minering, kränkande särbehandling och trakasserier. Informa-

tion och utbildningar till cheferna inom HR-området har också 

utvecklats i förvaltningarna n

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.
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Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Sjukfrånvaro i procent                                             Medarbetare

  2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ackumulerad sjukfrånvaro 5,44 5,40 5,30 5,23 6,16 5,87

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 1,69 1,76 1,04 1,22 1,27 1,50

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 3,36 3,31 3,34 3,26 3,15 3,26

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,69 1,75 1,79 1,75 2,52 2,15

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,67 2,63 2,67 2,62 3,69 3,27

      

      

Sjukfrånvaro i procent                 Kvinnor     

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-29 år 5,06 4,24 4,35 5,03 5,57 5,18

30-49 år 5,47 5,72 5,85 5,53 6,91 6,28

50- 6,78 6,58 6,62 6,49 7,11 7,16

Samtliga 6,04 5,94 6,02 5,89 6,84 6,52

      

Sjukfrånvaro i procent   Män     

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-29 år 2,67 2,87 2,76 3,16 4,46 4,85

30-49 år 2,35 2,35 2,54 2,72 3,77 3,24

50- 4,70 4,98 3,16 3,20 3,68 3,78

Samtliga 3,38 3,50 2,82 2,97 3,82 3,65

      

      

Sjukfrånvaro i procent       Samtliga     

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-29 år 4,52 3,93 3,96 4,60 5,31 5,11

30-49 år 4,71 4,91 5,06 4,86 6,16 5,56

50- 6,35 6,25 5,9 5,80 6,38 6,43

Samtliga 5,44 5,40 5,30 5,23 6,16 5,87





God ekonomisk
hushållning
 

Region Kalmar läns mål – Ekonomi
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God ekonomisk hushållning

Översikt över verksamhetens utveckling

Region Kalmar län redovisar ett resultat för 2021 på 787 Mkr, 

vilket är 579 Mkr bättre än budget och motsvarar 8,8 procent 

av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I jäm-

förelse med föregående år är resultatförbättringen 428 Mkr. 

De främsta orsakerna till det är ett bättre resultat i regionens 

förvaltningar och ökade statliga tillskott som erhållits i form av 

riktade statsbidrag för bland annat vaccinationer, testning- och 

smittspårning samt för köförkortande åtgärder.

 Region Kalmar läns intäkter i form av skattemedel, utjäm-

ning och generella statsbidrag har ökat med 4,7 procent. Mot-

svarande siffra föregående år var 9,4 procent.

 Årets nettokostnadsutveckling uppgår till 3,8 procent och 

inkluderar även de riktade statsbidragen som erhållits. Netto-

kostnadsutvecklingen har även påverkats av en engångseffekt 

på 216 Mkr i ökade pensionskostnader som avser förändrade 

livslängdsparametrar i riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning.

 Bokslutet visar ett positivt finansnetto på 325 Mkr vilket är 

en väsentlig förbättring, 334 Mkr, mot föregående år. Anled-

ningen till förbättringen är goda avkastning på placerade 

pensionsmedel.

 Regionens banktillgodohavanden uppgår vid årets slut till 1 

427,5 Mkr och årets kassaflöde är positivt med 447,1 Mkr. Kas-

salikviditeten, som är en indikation på den korta betalningsför-

mågan, är vid årets slut 119 procent att jämföra med 89 procent 

föregående år.

 Soliditeten enligt blandmodellen har förbättrats med fyra 

procentenheter och uppgår till 40 procent. Soliditeten enligt 

fullfonderingsmodellen är fortfarande negativ med -1 procent, 

men har förbättrats med 11 procent mot föregående år. En 

förbättrad kassalikviditet i kombination med en stärkt soliditet 

innebär att det totala finansiella handlingsutrymmet för regio-

nen har stärkts.

 Nettoinvesteringarna uppgår till 633 Mkr där fastighetsin-

vesteringarna står för 465 Mkr. De totala investeringarna är i 

nivå med föregående år.

 Regionens pensionsåtagande uppgår vid årets slut till 7 306 

Mkr. Pensionsåtagandet består av tre delar; pensioner som är 

bokförda som avsättning och till största delen består av den 

förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda ål-

derspensionen som är bokförd som kortfristig skuld och pensi-

oner intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbindelsen. 

Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida utbetal-

ningar. Under året har antagandet om förlängd livslängd revi-

derats och effekten av ökade pensionskostnader på 216 Mkr 

redovisas som en jämförelsestörande post.

 Antalet årsarbetare uppgår till 6 672 vilket är en ökning med 

161 mot föregående år n

Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar 

hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger 

handlingsfrihet.
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  2021 2020 2019 2018 2017      

Utdebitering      

Kalmar län 11,86 11,86 11,37 11,37 11,37

Genomsnitt i riket 11,56 11,56 11,49 11,39 11,36

      

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr 8 980 8 574 7 835 7 573 7 354

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -8 518 -8 206 -7 928 -7 709 -7 265

Verksamhetens resultat 462 368 -93 -136 89

      

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, % 4,7 9,4 3,5 3,0 5,0

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

      

Finansnetto 325 -9 264 60 98

      

Årets resultat, Mkr 787 359 170 -76 187

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr 596 420 -11 -92 186

      

Eget kapital, Mkr 3 554 2 767 2 409 2 238 2 333

      

Likviditet, Mkr 1 428 980 735 964 1 341

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 119 89 83 96 124

      

Nettoinvesteringar, Mkr 633 634 653 712 373

      

Avgiftsbestämd ålderspension 181 175 169 163 169

Pensionsavsättning intjänade from 1998 3 506 3 078 2 845 2 584 2 328

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 3 619 3 670 3 784 3 877 3 957

Totala pensionsförpliktelser 7 306 6 923 6 799 6 624 6 453       

      

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 40 36 35 35 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -1 -12 -20 -26 -27

      

Antal invånare per 31/12* 246 989 246 033 245 466 244 670 243 536

Andel 65 år och äldre i Kalmar län, %* 25,7 25,5 25,1 24,4 24,4

Andel 65 år och äldre i riket, %* 20,4 20,3 20,0 19,8 19,8

      

Antal årsarbetare per 31/12 6 672 6 511 6 395 6 253 6 133

     

*För 2021 är uppgifterna baserade på officiella 

data från 1 november 2021.   

  

  

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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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

Region Kalmar läns organisation

Politisk organisation

Region Kalmar läns politiska organisation är uppdelad på ett 

regionfullmäktige, en regionstyrelse som tillika är driftsnämnd 

för hälso- och sjukvård, två ytterligare driftsnämnder, en pa-

tientnämnd, en samverkansnämnd samt ett antal utskott och 

beredningar. 

 Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region 

Kalmar läns angelägenheter och har uppsikt över övriga två 

driftsnämnders verksamhet. Nämnderna ansvarar för att verk-

samheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet 

med regionfullmäktiges mål samt anvisningar från regionsty-

relse. Nämnderna ansvarar också för att efter regionstyrelsens 

anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksam-

heten inom sitt ansvarsområde.
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Verksamhetsorganisation  |  Region Kalmar län

Regiondirektör

Hälso- och
sjukvårds-

förvaltningen

Regionstab

Västerviks 
sjukhus

Oskarshamns 
sjukhus

Länssjukhuset
i Kalmar

Diagnostiskt
centrum

Kalmar länstrafik

Primärvårds-
förvaltningen

Psykiatri-
förvaltningen

Regionservice IT-förvaltning Folktandvården
Regional 

utvecklings-
förvaltning

Regional 
utvecklingsnämnd Regionstyrelse Kollektivtrafiknämnd

Bildning

Verksamhetsorganisation

Förvaltningen speglar den politiska organisationen med en 

regionstab och förvaltningar kopplade till regionstyrelsen eller 

berörd nämnd.
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Företag, stiftelser och kommunalförbund

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

lag, stiftelser och kommunalförbund. Region Kalmar län är en-

ligt lag inte skyldigt att upprätta en sammanställd redovisning 

av den verksamhet som bedrivs. En konsolidering har heller inte 

bedömts tillföra väsentlig 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 län 

från och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, 

färdtjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i 

bolaget 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.

 

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 Gymnasie-

förbund. Region Kalmar län och Mönsterås kommun innehar 

200 aktier var. Portföljförvaltningen har under året fortsatt att 

bedrivas i egen regi.

 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.

 Under året har KLP:s ägare gemensamt arbetat fram ett 

ägardirektiv. 

 Den totala avsättningen för Region Kalmar län uppgår till 637 

Mkr och Region Kalmar läns andel av portföljen har ett mark-

nadsvärde den 31 december 2021 på 2 572 Mkr.

Samtrafiken Sverige AB, 556467-7598, ägarandel  

1,8 procent

Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, 

biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgänglighet 

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 Kustbanans 

trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen verksamhet bedrivs. 

Region Blekinge (Blekingetrafiken) har skött administrationen 

i bolaget under cirka 10 år. En diskussion har varit uppe under 

2021 med alla aktieägare och samtliga har uttryckt att det inte 

finns något syfte med att behålla bolaget. Därför föreslås att 

bolaget avvecklas. Med anledning av detta togs beslut i regi-

onfullmäktige, RS 2021/970, att avveckla bolaget om samtliga 

aktieägare fattar likalydande beslut.

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. 

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 be-

slutsfattare i regioner och kommuner. Digitalisering inom vård 

och omsorg är kärnområdet. Exempel på tjänster som regioner 

samarbetar med bolaget kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhand-

boken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöver-

sikt. Sedan mars 2017 är SKR Företag Ineras huvudägare. Lan-

dets regioner äger efter den försäljningen fem aktier vardera. 

Sedan 2018 är även flertalet av landets kommuner Ineras äga-

re och därmed har uppdraget för bolaget inriktats åt att även 

omfatta kommunernas verksamhetsområden. 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 ägarandel 

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 
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lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka 

till att konkurrenskraftiga och därmed hållbara små och med-

elstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget samverkar och 

bygger partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer 

där syftet är att finansiera och på andra sätt stödja företagsut-

veckling samt internationalisering. Region Kalmar län finansierar 

bolaget med 49 procent vilket år 2021 motsvarar 6,9 Mkr.

Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433

Stiftelsen bildades 1988 av dåvarande Landstinget i Kalmar län. 

Under några 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 kulturråd, Region Kalmar län, några av länets kommuner, 

samarbetande företag och de intäkter som kommer av försälj-

ning av konserter och andra tjänster. Stiftelsens huvudsakliga 

uppgifter är att producera konserter åt skolor, föreningar och 

företag i Kalmar län. Stiftelsen arbetar inom tre verksamhetsom-

råden; barn- och ungdomsproduktion, samverkan och produk-

tioner med och till musiklivet i hela länet samt kammarorkestern 

Camerata Nordica där Kalmar läns Musikstiftelse är huvudman. 

Länsmusiken har som mål att vara tillgängliga i hela länet och att 

ge alla lika möjlighet att delta i ett mångsidigt och rikt musikliv 

av god kvalitet.

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087

Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och kultur-

arv. Museet drivs i stiftelseform med Region Kalmar län, Kalmar 

kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som huvudmän. 

Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård 

och museal verksamhet, förvalta länsmuseets föremålssamlingar 

och arkivalier och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Lands-

tingsfullmäktige beslutade 2013 om att ingå borgen för Kalmar 

läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr.

Samordningsförbundet i Kalmar län 

Samordningsförbundet bildades 2005. Förbundet, som är ett 

kommunalförbund, är bildat med stöd av Lag om finansiell sam-

ordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län samt länets 12 

kommuner. Medlemmarna finansierar gemensamt den verk-

samhet som Samordningsförbundet bedriver i länet. Det över-

gripande 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 förvärvs-

arbete men också få en förbättrad livskvalitet. Samordnings-

förbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av 

statens medel till förbundet. Försäkringskassan svarar för halva 

kostnaden, Region Kalmar län för en fjärdedel och kommunerna 

tillsammans för en fjärdedel. Avgiften för 2021 uppgår till 4 Mkr.

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. Förbundet 

ska bland annat upphandla, äga och finansiera egna ambulans-

flyg, samordna beställningar och genomförande av flygambu-

lanstjänst samt tillhandahålla sjukvårdspersonal. Investeringarna 

i flygplanen kommer att finansieras genom lån från medlemmar-

na efter andelstal. Landstingsfullmäktige har därför i mars 2017 

tagit beslut om att låna ut högst 14,4 Mkr till KSA, dock med ett 

maximalt slutbelopp på 16,7 Mkr och lånet finansieras genom 

ianspråktagande av Region Kalmar läns likviditet. Under 2020 

utbetalades 3,4 Mkr av det totala lånebeloppet. Under 2021 har 

7,1 Mkr av lånebeloppet utbetalats i april och en slutbetalning 

gjordes i augusti på 6,2 Mkr. I enlighet med villkoren i ”Låneram 

– kreditiv” ska Svenskt Ambulansflyg senast den 30 november 

varje år tillställa regionen uppgift om ränta som erhålls för ak-

tuellt år.

 Under 2021 har en fast avgift betalats på 1,4 Mkr som förde-

lats mellan medlemmarna utifrån yta och invånarantal, som de-

biteras under uppbyggnaden av verksamheten. Under året har 

även en uppstartskostnad på 1,3 Mkr betalats.

LÖFRegionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag

LÖF regionernas 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 ut-

reda 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 regio-

ner. År 2021 uppgår den definitiva premien till 38,5 Mkr.

IT Plattform Småland & Öland AB, 556952-5966, ägarandel 50 

procent

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

rism AB lösts ut under 2018, till 50 procent vardera av Region Kal-

mar 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 besökare. 
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Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, 556489-4326, 

ägarandel 2,5 procent

Bolaget bedriver verksamhet med utbildning, projektledning 

gentemot företag, organisationer och privatpersoner. Förutom 

utbildning bedriver bolaget även konferensverksamhet. Bola-

get ägs av 41 delägare där Stiftelsen Träcentrum Nässjö, org.nr 

827000-9510, äger 94 procent. Företaget har sitt säte i Nässjö.

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. Bolaget 

skall verka för att åstadkomma en utbyggnad och upprustning 

av väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg till minst fyrfälts-

standard.

Kommuninvest Ekonomisk förening, 716453-2074, 

ägarandel 0,14053 procent

Från och med 1 april 2020 är Region Kalmar län medlem i Kom-

muninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorga-

nisation med svenska regioner och kommuner som medlemmar 

och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemen-

sam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina med-

lemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa 

villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till 

medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet 

på det finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått lika-

lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar har 

ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mel-

lan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 

borgensförbindelsen. 

För Region Kalmar läns del uppgår insatt kapital per 31 decem-

ber i Kommuninvest till 49 Mkr efter ytterligare inbetalning av 

insatskapital under 2021 på 4,9 Mkr. Regionen erhåller årligen 

avkastning på insatt kapital i Kommuninvest. Avkastningen för 

2021 kommer att erhållas under 2022.

Kalmar Öland Airport AB, 556527-6184, ägarandel 

50 procent

Region Kalmar län förvärvade 50 procent av aktierna i Kalmar 

Öland Airport AB den 1 april 2020. Flygplatsen ägs till reste-

rande del av Kalmar Kommunbolag AB. Kalmar Öland Airport 

verkar för att det ska finnas ett attraktivt linjeutbud till och från 

regionen. Utbudet ska tillgodose efterfrågan för såväl närings-

livet och de som bor i regionen, som för besökare i Kalmar län.

 En samlad bedömning som gjordes vid bokslutet 2020 var att 

pandemin påverkat verksamheten och att resultatet bedömdes 

att minska med 33 Mkr under åren 2020 till 2023. Aktierna i Kal-

mar Öland Airport AB skrevs därför ner med 50 procent av den 

negativa påverkan i enlighet med Region Kalmar läns ägarandel.

 Pandemins effekter på de regionala flygplatserna har sedan 

fortsatt under 2021 och för Kalmar Öland Airport AB har pas-

sagerarminskningen för 2021 uppgått till cirka 80 procent i jäm-

förelse med nivåerna för 2019. Årets resultat för år 2021 visar en 

förlust med 2,8 Mkr. I resultatet ingår driftsbidrag på 28 Mkr från 

de båda ägarna Region Kalmar län och Kalmar Kommunbolag 

AB. Driftsbidragets storlek är beräknat utifrån de konsekvenser 

som pandemin påverkat verksamheten med.

 För Region Kalmar läns del beslutade regionstyrelsen i de-

cember 2021 om att lämna ett stöd på 14 Mkr till Kalmar Öland 

Airport AB som kompensation för pandemins effekter på verk-

samheten under 2021. Stödet har reserverats i bokslutet 2021 

och kommer att betalas ut från regionen under 2022 n
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Uppdragsföretag

Regionen har ansvar att verka för en god hälsa hos befolkningen 

och en god hälso- och sjukvård. Aktiviteterna för att uppnå full-

mäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå 

avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom 

upphandling av vård enligt Lagen om offentlig upphandling och 

Lagen om valfrihetssystem. 

 Region Kalmar läns största uppdragsföretag inom olika verk-

samhetsområden är följande:

Uppdragstagare Verksamhetsområde Utfall Mkr

  

Nybro Läkarcentrum AB Vårdvalsverksamhet 55,9

Cityläkarna i Kalmar AB Vårdvalsverksamhet 38,5

Praktikertjänst AB Vårdvalsverksamhet 26,4

Läkarhuset Kronan AB Vårdvalsverksamhet 22,0

Husläkarcentrum i Kalmar AB Vårdvalsverksamhet 18,0

Slottsfjärdens Läkarmottagning AB i Kalmar Vårdvalsverksamhet 16,0

Cityläkarna i Nybro AB Vårdvalsverksamhet 13,5

Cityläkarna i Oskarshamn AB Vårdvalsverksamhet 13,4

     

Schelin Medicin AB Specialistvård 13,9

Screendoc AB Specialistvård 5,3

Ocura AB Specialistvård 4,6

KvinnoHälsa Helene Muhr AB Specialistvård 3,6

Kropp & Själ Kalmar AB Specialistvård 3,3

Huddoktorn Kalmar AB Specialistvård 3,1

     

Transitio AB Tågtrafik - Krösartåg 15,4

     

Transdev Sverige AB Tågtrafik - Kustpilen 81,3

Transitio AB Tågtrafik - Kustpilen 18,5

     

SJ Öresund AB Tågtrafik - Öresundståg 22,0

Transitio AB Tågtrafik - Öresundståg 10,8

     

Bombardier Transportation Sweden AB Tågverkstad 23,9

Projector A/S Tågverkstad 2,8

     

Bergkvarabuss AB Linjetrafik med buss 263,0

Flexbuss Sverige AB Linjetrafik med buss 104,6

Buss i Väst AB Linjetrafik med buss 65,8

Nilsbuss AB Linjetrafik med buss 42,5

     

Flexbuss Sverige AB Serviceresor 21,5

Nettotaxi AB Serviceresor 21,4

Nilsbuss AB Serviceresor 11,6
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Nyckeltal för den svenska ekonomin

Årlig procentuell förändring  2020 2021 2022 2023 2024

BNP*  -3,1 4,6 3,3 1,6 1,4

Sysselsättning, timmar*  -3,8 1,7 3,2 1,2 0,7

Relativ arbetslöshet  8,8 8,9 8,2 8,1 7,8

Timlön, Nationalräkenskaperna  4,9 3,3 1,1 2,5 2,6

Inflation, KPI  0,5 2,1 2,2 1,9 2,3

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 13/2021    

  

     

  

  

  

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Omvärldsanalys 

I årets sista skatteunderlagsprognos som publicerades den 16 

december 2021 beräknar Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) en BNP-tillväxt på 4,6 procent för 2021, vilket är något 

högre än i tidigare prognoser. Återhämtningen fortsätter men 

det finns osäkerheter kopplade till ökad smittspridning och 

den höga inflationen i speciellt USA.

 Antalet arbetade timmar för 2021 har justerats ned något till 

följd av ett svagt utfall under det tredje kvartalet. Tillväxten i 

svensk ekonomi är hög och den relativt höga vaccinationsgra-

den minskar konsekvenserna för ekonomin. Enligt SKR är det i 

nuläget ändå svårt att bedöma hur restriktioner och beteenden 

kommer att utvecklas och på kort sikt kan det innebära en nå-

got svagare återhämtning. Det finns även ökade inflationsris-

ker i främst USA vilket påverkar återhämtningen via en mindre 

expansiv penningpolitik.

 Konjunkturåterhämtningen i år ökar de beskattningsbara 

inkomsterna och det kommunala skatteunderlaget förutses 

2021 växa i paritet med åren 2016 och 2017. Skatteunderlagets 

ackumulerade underliggande utveckling (rensat för regelför-

ändringar) är uppreviderad med 0,3 procentenheter för i år. 

Tillkommande statistik över utvecklingen är huvudförklaringen 

bakom upprevideringar av lönesumman och skatteunderlaget 

i år. För 2020 ökade skatteunderlaget 2,1 procent vilket är en 

fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019. 2020 var ett 

mycket speciellt år sett till skatteunderlagets utveckling och 

sammansättning. Utan de krisåtgärder som beslutades för att 

motverka den lågkonjunktur som pandemin orsakade skulle 

skatteunderlaget blivit betydligt svagare.

 Även om det syns en förbättring i ekonomin ligger BNP-ni-

vån fortfarande under vad som bedöms vara en normal tillväxt 

om det inte varit en pandemi. Under pandemin har både anta-

let timmar och sysselsättningen minskat. Sysselsättningen har 

nu återhämtat sig och har nästan nått nivån innan krisen. Anta-

let arbetade timmar ligger fortfarande lägre än innan pande-

min, vilket påverkar offentliga sektorns inkomster negativt. Det 

finns också en risk för att antalet långtidsarbetslösa varaktigt 

ökar som en följd av pandemin.

För att förstå Region Kalmar läns resultat och ekonomiska ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om 

ekonomiska förutsättningar i omvärlden samt om demografin

Befolkningsutveckling

SKR skriver i sin Ekonomirapport publicerad i oktober att nya 

prognoser från SCB visar på en lägre befolkningstillväxt framö-

ver. I april i år kom en ny befolkningsprognos med betydande 

nedrevideringar där befolkningsutvecklingen fram till år 2030 

minskats med 250 000 invånare jämfört med de senaste årens 

prognoser. Årets befolkningsprognos från SCB visar att den 

snabbast växande åldersgruppen de kommande tio åren finns 

i gruppen 80+, som beräknas öka med 266 000 personer till 

år 2030. De genomsnittliga kostnaderna per invånare ökar för 

de äldre i takt med stigande ålder och utgörs främst av äldre-

omsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt beräknas barn och 

unga, som är den grupp där kommuner och regioner lägger 

näst mest resurser per person, att minska med nästan 19 000 

personer de närmaste tio åren. Personer i arbetsför ålder be-

räknas öka med 235 000 personer. Det är denna grupp som 

står för skatteintäkterna och fungerar som arbetskraft för övriga 

åldersgruppers behov av välfärdstjänster.

 Den nya befolkningsprognosen påverkar både kommuner-

nas och regionernas framtida kostnader och intäkter, vilka blir 

lägre än tidigare beräkningar. För Region Kalmar län påverkar 

utvecklingen storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag 
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Årlig procentuell förändring  2020 2021 2022 2023 2024

BNP*  -3,1 4,6 3,3 1,6 1,4

Sysselsättning, timmar*  -3,8 1,7 3,2 1,2 0,7

Relativ arbetslöshet  8,8 8,9 8,2 8,1 7,8

Timlön, Nationalräkenskaperna  4,9 3,3 1,1 2,5 2,6

Inflation, KPI  0,5 2,1 2,2 1,9 2,3

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 13/2021    

  

     

  

  

  

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Ytterligare ett år har gått som präglats av den pågående 

pandemin. Osäkerheten är fortfarande stor hur spridning-

en av det nya coronaviruset kommer att utvecklas.   

Det har ställt organisationen inför helt nya utmaningar, men 

också fungerat som en hävstång för snabb utveckling och om-

ställning. Organisationen har kunnat göra omställning med 

hög effektivitet och tillsammans med att olika former av statsbi-

drag har erhållits, så har en hög resultatnivå kunnat bibehållas. 

Pandemin har överskuggat det mesta och det finns behov av 

både återstart och återhämtning i organisationen.

 Under året har intensivvårdsavdelningen på länssjukhuset i 

Kalmar ökat sin kapacitet med som mest över hundra procent. 

För att kunna åstadkomma detta har bland annat ett krisläges-

avtal behövt aktiveras under våren och försommaren och som 

mest har då cirka trettio medarbetare anvisats till arbete på in-

tensivvårdsavdelningen.

 Det har varit stort fokus på att genomföra vaccinations-

uppdraget mot covid-19 under året. Totalt har över 470 000 

vaccinationsdoser fram till årsskiftet getts i Kalmar län sedan 

vaccinationerna startade. Enligt Folkhälsomyndighetens statis-

tik fram till och med 26 december 2021 har 88 procent av be-

folkningen över 12 år i länet har tagit en första dos vaccin mot 

covid-19 och 85,6 procent har också fått den andra dosen. Det 

kan jämföras med siffrorna för hela Sverige där 85,6 procent har 

fått en dos och 81,5 procent fått två doser. Hittills har 89 915 

personer vaccinerats en tredje gång i Kalmar län och ytterligare 

25 285 har en bokad tid.

 Under året har det systematiskt arbetats med att förebygga 

smittspridning i samhället genom testning och smittspårning. 

Det har funnits en bred och tillgänglig kapacitet för egenprov-

tagning i hela länet. Under vårens tredje våg av pandemin togs 

ytterligare steg i att förbättra provtagningen genom att erbjuda 

utlämningsställen för provtagning i anslutning till länets sjukhus.

 Förutom konsekvenserna på sjukvården så har pandemin 

inneburit ökade kostnader för material, transporter, sophante-

ring, lokalhyror för ökade lagerytor samt för bemanning på vac-

cinationscentralerna och vid in- och utlämningsställen för tester.

 Kollektivtrafiken har även under 2021 varit påverkad av pan-

demin och det avser framför allt intäktsbortfall. Intäkterna är 

cirka 100 Mkr lägre än budgeterat. Orsaken är lägre antal re-

sande men även möjligheten att ta betalt och visera biljetter på 

bussarna har påverkats då framdörrarna på bussarna i kollektiv-

trafiken har varit stängda under större delen av året.

 Enligt beslut i regionfullmäktige under året kommer Kalmar 

länstrafik under 2022 att ansluta sig till det resesystem som ut-

vecklats i samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik 

och Östgötatrafiken. Med anledning av det beslutet har värdet 

av den immateriella tillgången avseende befintligt resesystem 

skrivits ned i bokslutet med 28,1 Mkr.

 RIPS-kommittén har under 2020 och 2021 sett över livs-

längdsantagandet för pensionsberäkningar i riktlinjerna för 

beräkning av pensionsskuld, och föreslagit nya parametrar 

över livslängden som ska användas för offentlig sektor. SKR 

tog sedan beslut om förslaget i april i år. De nya parametrarna 

har för Region Kalmar läns del tillämpats redan vid pensions-

skuldsberäkningen vid delårsbokslutet i april, vilket påverkade 

resultatet med -211 Mkr. En justering av effekten av de ändrade 

parametrarna har sedan gjorts vid årsbokslutet. Den slutliga re-

dovisade resultateffekten för året blev -216 Mkr.

 Enligt beslut på Kommuninvests föreningsstämma ska med-

lemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening betala in ökat 

insatskapital under åren 2021 till 2024. Med anledning av det 

har det under året betalats in ytterligare insatskapital på 4,9 Mkr. 

Totalt insatt kapital i Kommuninvest uppgår nu till 49,1 Mkr.

 I december beviljade regionstyrelsen ett stöd på 14 miljo-

ner kronor till Kalmar Öland Airport AB. Motsvarande belopp 

bidrar den andra ägaren, Kalmar Kommunbolag, med. Det är 

den pågående pandemin som beräknas påverka flygplatsens 

resultat för 2021 negativt med 28 Mkr. Passagerarantalet har 

minskat under året med 80 procent i jämförelse med 2019 som 

var senaste år innan covid-19-viruset påverkade verksamheten.

 Under året har lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambu-

lansflyg (KSA) slutbetalts. Totalt lånebelopp till KSA uppgår 

därmed till 16,7 Mkr.

 Nybyggnationen av en samlad och samordnad specialist-

psykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar, som för närvarande är re-

gionens största investeringsprojekt, har slutbesiktigats under 

december 2021 och investeringsbeloppet för året uppgår till 

185 Mkr. 

 För mer information hänvisas till avsnitten om regionens 

verksamhetsområden n

Händelser av väsentlig betydelse

och skatteutjämning då bidrag från systemet för kommunal-

ekonomisk utjämning baseras på invånarantalet och strukturen 

på regionens befolkning.

 Den 1 november 2021 hade Kalmar län 246 989 invånare, vil-

ket är en ökning med 956 personer sedan årsskiftet 2020/2021 

där Kalmar kommun ökar mest med 942 personer. Andelen 65 

år och äldre i länet uppgår till 25,7 procent att jämföra med 

siffran för riket som är 20,4 procent. Kalmar läns befolkning är 

näst äldst i landet efter Gotlands län och Borgholms kommun 

har äldst befolkning i landet  n 
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Regionplanen är regionens viktigaste styrdokument och 

anger färdriktningen på såväl kort som lång sikt. I region-

planen länkas de övergripande strategiska målen samman 

med den operativa verksamheten.

Region Kalmar läns styrmodell består av en vision, en strate-

gi samt fem övergripande strategiska mål. Målstyrningen sker 

enligt modellen Balanserat styrkort där mål, mått och aktivite-

ter processas fram inom fyra målområden, invånare och kund, 

verksamhet, medarbetare och ekonomi. Övergripande mål blir 

styrande, tydliggjorda och kommunicerade och följs upp på 

alla nivåer i organisationen. Ansvaret för förankring av målstyr-

ningsprocessen följer linjeorganisationen.

 Målen formuleras så att de beskriver vad som ska uppnås. 

Målen mäts av med mått med tillhörande målvärde som möj-

liggör uppföljning och analys av mål. Målvärdena för regionfull-

mäktiges mått anges i kortsiktiga och långsiktiga målvärden. 

Syftet är att tydligare kunna följa Region Kalmar läns målupp-

fyllnad och målsättning om bättre resultat. Baserat på Regi-

onplanen upprättas verksamhetsplaner/styrkort för förvalt-

ningarna, sjukhus/diagnostiskt centrum, förvaltningsområde, 

basenheter och enheter.

Budgetprocess och verksamhetsuppföljning

Region Kalmar läns budgetprocess som inkluderar processen 

för investeringar ska kännetecknas av hög delaktighet och bra 

beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att förstå och 

ska utgå från en analys av omvärld, behov, ekonomi och verk-

samhet.

Regionplanen med tillhörande verksamhetsplaner:
 � ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
 � ger en tydlig bild av vart vi ska och
 � vad som krävs för att nå uppsatta mål
 � översätter regionfullmäktiges mål i konkreta handlings-

planer
 � styr så att vi använder våra resurser rätt

Struktur för Region Kalmar läns budgetprocess

Regionplanen beslutas i regionfullmäktige i november för de 

kommande tre åren och den är utgångspunkt för förvaltning-

arna inom Regionstyrelsen och respektive nämnds årliga verk-

samhetsplaner.

 Förvaltningarna inom Regionstyrelsen och respektive nämnd 

upprättar därefter årliga verksamhetsplaner och detaljbudget-

ar och som redovisas i respektive styrelse/nämnd/utskott i ja-

nuari för innevarande budgetår. I verksamhetsplanerna bryts 

regionfullmäktiges övergripande mål ned i verksamhetsmål 

och aktiviteter som verksamheten ska uppnå under året.

 Regionstyrelsens och nämndernas verksamhet skall bedri-

vas inom befintlig budgetram. Inom driftramen har nämnderna 

rätt att prioritera för att nå uppsatta resultatmål. Den budgete-

rade driftsramen ska hållas.

Styrning och uppföljning av  
Region Kalmar läns verksamhet



Struktur för Region Kalmar läns verksamhetsuppföljning

Månadsrapporter

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar kortfattade eko-

nomiska månadsrapporter i enlighet med upprättad plan för 

uppföljning. Nämndernas månadsrapporter överlämnas till re-

gionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande.

Delårsrapporter

Regionstyrelsen och nämnder upprättar två delårsrapporter 

under året. 

 Delårsrapporten för april månad innehåller en uppföljning av 

verksamhetsplaner. Nämndernas delårsrapporter överlämnas 

till regionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande. 

Regionstyrelsens delårsrapport per april ger en övergripande 

och samlad uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas 

verksamhetsplaner. De nedbrutna målen och måtten i region-

styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner följs upp i upp-

rättade delårsrapporter.

 Delårsrapporten per augusti månad innehåller samma infor-

mation som ovan. Regionstyrelsens övergripande delårsrap-

port kompletteras med följande information:
 � Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under rap-

portperioden eller efter dennas slut.
 � Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi 

och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushåll-
ning.

 � Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till budget 
som fastställts.

 � En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårs-
prognosen.

Delårsrapporten för augusti redovisas till regionfullmäktige.

Avvikelser

Innan styrelsen tar ställning till månadsrapporter och delårsrap-

porter skall avvikelser i förhållande till budget och mål skriftli-

gen förklaras. Detta är ett led i regionstyrelsens uppsiktsplikt.

 I de fall månadsrapporten eller delårsrapporten visar på 

prognostiserat underskott eller avvikelser i förhållande till bud-

get ska åtgärder vidtas för att nå ett budgeterat resultat.

Årsredovisning

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar årsredovisningar ut-

ifrån de anvisningar som regionstyrelsen lämnar och enligt vad 

som anges i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

 Regionstyrelsens övergripande årsredovisningen ska inne-

hålla följande:
 � Översikt över verksamhetens utveckling
 � Region Kalmar läns organisation
 � Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning
 � Händelser av väsentlig betydelse
 � Styrning och uppföljning av regionstyrelsens och nämn-

dernas verksamheter
 � God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
 � Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
 � Väsentliga personalförhållanden
 � Förväntad utveckling

Årsredovisningen redovisas till regionfullmäktige

Intern kontroll

Internkontrollplanen för år 2021 innehåller en regiongemen-

sam riskanalys samt en riskanalys för respektive förvaltning. 

Lämpliga åtgärder har arbetats fram och kopplats till riskerna. 

Åtgärderna har sedan följts upp under året.

 De regiongemensamma riskerna med tillhörande åtgärder 

återfinns inom områdena resor, intern representation samt 

kundfakturering.

 De förvaltningsspecifika riskerna med tillhörande åtgärder 

omfattar bland annat organisationsbidrag, dataskyddsförord-

ningen GDPR, inköp utanför avtal, nytt biljett- och betalsystem 

samt behörigheter mot upphandlad bank med tillhörande åt-

gärder inom respektive område. Vid behov har förvaltningarna 

möjlighet att revidera beslutad internkontrollplan under året 

genom att lägga till ytterligare åtgärder under redan identi-

fierad risk.

 Under våren har samtliga i regionens internkontrollgrupp 

genomgått utbildning i grundorsaksanalys. Vidare har en intro-

duktionspresentation arbetats fram för nya deltagare i intern-

kontrollgruppen som beskriver bland annat processen för in-

tern kontroll och vad som ingår i uppdraget som representant 

i internkontrollgruppen.

 Under hösten har årshjul och flödesschema tagits fram för 

processerna av arbetet med framtagande av risker och åtgär-

der, samt uppföljning av dessa. Detta ger en översiktlig bild 

över de olika processerna och när i tiden olika moment be-

höver färdigställas.

 Riktlinjen för kurser, konferens och studieresor har reviderats 

och godkänts under året. I riktlinjen har ett förtydligande gjorts 

av vilka underlag som ska bifogas i redovisningen. Som kom-

plement till riktlinjen har en rutin för redovisning av kostnader 

för representation, gåvor, kurser och konferenser också tagits 

fram. Syftet med rutinen är att den ska vara ett stöd för organi-

sationen vid redovisning av dessa kostnader.

 Rutinerna kring representation, kurser och konferenser gran-

skas löpande varje år utöver de risker med tillhörande åtgärder 

som lyfts i årets internkontrollplan. Regionen bedömer att det-

ta är viktigt att fortsätta följa, då brister kan ge konsekvenser. 

Under 2021 har en granskning genomförts av fakturor avseen-

de kurs- och konferensavgifter för perioden januari till februari. 

En jämförelse har gjorts med motsvarande period föregående 

år. Resultatet av granskningen har återkopplats i regionens 

ekonomichefsgrupp och i respektive förvaltnings lednings-

grupp.

 Som ett led i regionens förbättringsarbete inom intern kon-

troll har det beslutats att internkontrollplanen ska följas upp 

två gånger per år från och med 2021. En uppföljning av regio-

nens internkontrollplan sammanställdes efter delårsbokslutet i 

augusti och redovisades i en rapport till regionstyrelsen. I an-

slutning till årsredovisningen har en slutlig rapport lämnats till 

regionstyrelsen över den utförda uppföljningen för helåret  n



God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

För att säkra en hållbar ekonomi ur ett finansiellt perspektiv 

krävs att Region Kalmar län har kostnadseffektiva verksam-

heter, hushållar med tillgängliga resurser och har en framför-

hållning i sin ekonomi. En del i det ekonomiska ansvaret är att 

säkra en god ekonomi på lång sikt då utgångspunkten är att 

varje generation ska klara kostnaderna för det den beslutar om 

och konsumerar.

 En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna beslut 

för att kunna möta förändringar. I framtiden väntar ökade be-

hov och även nya möjligheter i form av innovationer. Det är 

utmaningar som kräver att befintliga strukturer ifrågasätts och 

att verksamheterna anpassar sig till nya arbetssätt.

 För att Region Kalmar län ska kunna hantera konjunktur-

svängningar och ha en stark handlingsfrihet är det viktigt att 

bygga upp reserver i form av eget kapital vilket kräver ett posi-

tivt resultat över tid. Det ekonomiska resultatet ska också vara 

tillräckligt stort för att klara pensionsutbetalningar, investering-

ar och kompetensförsörjning i framtiden.

 För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska 

följande finansiella mål nås:

 � Resultatet ska respektive år uppgå till minst 2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

 � Investeringarna ska finansieras utan extern upplåning

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 

2 procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på 

174 Mkr. I regionplanen beslutades om ett resultat på 208 Mkr 

vilket motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter, generella statsbi-

drag och utjämning. 

Årets resultat uppgår till 787 Mkr, vilket motsvarar ett positivt 

budgetutfall på 579 Mkr. Årets resultat motsvarar 8,8 procent 

av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket 

innebär att det finansiella resultatmålet uppnås med god mar-

ginal. I resultatet ingår en jämförelsestörande post på 216 Mkr 

avseende ökade pensionskostnader som beror på förändrade 

livslängdsåtaganden vid beräkning av pensionsavsättning. De 

positiva avvikelserna mot budget beror främst på ökad avkast-

ning på placerade pensionsmedel, ökade statliga tillskott i 

form av riktade statsbidrag för test- och smittspårning, vaccina-

tioner samt för köförkortande åtgärder.

 Förvaltningarna redovisar ett underskott mot budget ex-

klusive merkostnader för covid-19 på 134 Mkr medan gemen-

samma poster för pensioner, skatter och finansnetto lämnar ett 

överskott mot budget med 713 Mkr.

 Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna 

medel utan extern upplåning och har en god likviditet. De likvi-

da medlen uppgick till 1 427,5 Mkr vid årets slut där motsvaran-

de värde vid ingången av 2021 var 980,4 Mkr. Årets kassaflöde 

blev därmed positivt med 447,1 Mkr. Kassalikviditeten, som är 

en indikation på den korta betalningsförmågan, är vid årets slut 

119 procent att jämföra med 89 procent föregående år.

Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder

Pandemin har påverkat förvaltningarnas resultat även un-

der 2021 och nationellt har staten avsatt medel för att täcka 

uppkomna merkostnader. Det avser merkostnader för vård av 

covidpatienter och uppskjuten vård, samt ersättning för att 

upprätthålla kollektivtrafiken. För att minska smittspridning 

och begränsa smittans effekter har staten även finansierat 

PCR-testning och serologisk testning samt ersatt regionerna 

God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län ska ha goda resultat vad gäller både verk-

samhet och ekonomi. 
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Respektive årsresultat ska uppgå 

till minst 2 % av skatteintäkter, ge-

nerella statsbidrag och utjämning.

Investeringar ska finansieras utan 

extern upplåning 

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
                                                             2021            målvärde                2021                    2020                     2019

Raindance

(Region Kalmar läns 

ekonomisystem)

Raindance

(Region Kalmar läns 

ekonomisystem)

>2 %

Ja 

2 %

Ja

8,8 %

Ja

4,2 %

Ja

2,2 %

Ja

Mål och mått  | God ekonomisk hushållning



för att skyndsamt genomföra vaccinationer. Tillskotten har gett 

förutsättningar för att, med ekonomin tryggad, hantera pan-

demin och en osäker tid. I tabellen redovisas förvaltningarnas 

budgetavvikelse inklusive och exklusive beräknade merkostna-

der till följd av covid-19. 

 Utöver redovisade merkostnader per förvaltning har pan-

demin påverkat verksamheternas ekonomi på flera sätt. Det 

handlar om kostnadsökningar som är svåra att urskilja från öv-

rig vård och minskade intäkter för till exempel patientavgifter 

och såld vård. Resultaten påverkas också av minskade kostna-

der för till exempel resor, kurser och konferenser som också är 

en följd av råd och restriktioner under pågående pandemi.

Handlingsplan för en kostnadseffektiv verksamhet

I förvaltningar och nämnders verksamhetsplaner finns hand-

lingsplaner med aktiviteter som stödjer arbetet med effektivi-

seringar. Arbetet har fortgått under året men har påverkats av 

pågående pandemi.
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Regionstyrelsen som driftsnämnd:   

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -299,1 -303,9 124,6  -179,3

Primärvårdsförvaltningen -12,8 30,8 5,3  36,1

Psykiatriförvaltningen 23,3 15,6 0,5  16,1

Folktandvården 0,0 0,0   0,0

IT-förvaltningen 0,8 -11,1 2,0  -9,0

Regionservice -109,8 -8,0 20,3  12,3

Centraladministrerad verksamhet -3,2 -2,6 8,6  6,1

Regionrevisionen 0,3 0,6     0,6

Summa  -400,5 -278,6 161,4 0,0 -117,1     

     

Regionala utvecklingsnämnden     

Regional utvecklingsförvaltning 4,3 5,2 0,3   5,5

Summa 4,3 5,2 0,3 0,0 5,5      

     

Kollektivtrafiknämnden     

Kalmar länstrafik -122,3 -71,5 13,2 35,6 -22,7

Summa -122,3 -71,5 13,2 35,6 -22,7      

     

Summa nämnder -518,5 -344,8 174,9 35,6 -134,3      

     

Finansiering 675,8 924,3 -174,9 -35,6 713,7

Total 157,3 579,5 0,0 0,0 579,5      

     

   

 

 

   

 

2020 2021

Merkostnader 
hälso- och 

sjukvård till 
följd av 
covid-19

Ersättning 
för minskade  
biljettintäkter

Resultat 2021 
exklusive 

merkostnader 
och ersättning 

minskade 
biljettintäkter

Mått                                                  Målvärde       Långsiktigt              Utfall                    Utfall                    Utfall                     Källa
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Verksamheterna inom regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett budgetun-

derskott på 303,9 Mkr för verksamhetsåret 2021, vilket är 4,8 

Mkr sämre än föregående år. Pandemins utveckling med en 

tredje våg har inneburit högre personalkostnader och ökade 

kostnader i takt med att verksamheten åter kommit i gång. 

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,1 procent. En stor del 

av kostnadsutvecklingen kan förklaras av pandemirelaterade 

kostnader som om de exkluderas uppgår till 2,6 procent.

 Merkostnader till följd av pandemin uppskattas till cirka 125 

Mkr, där personalkostnader och kostnader för inhyrd personal 

samt kostnader för laboratoriematerial står för en stor del.

 Trots att även 2021 till stor del har präglats av covid-19 har 

förvaltningen lyckats med att kraftsamla kring arbetet med 

vård som under delar av pandemin har pausats eller skjutits 

upp. Detta har förbättrat tillgängligheten och gjort att färre pa-

tienter nu väntar. Framgångsfaktorer har bland annat varit stor 

samverkan inom förvaltningen, över länet, samt nya arbetssätt 

med visualisering av data. Intäkterna har ökat gällande både 

patientavgifter och såld vård som ett resultat av att ordinarie 

verksamhet kunnat vara i gång trots hög belastning av covid-19 

patienter delar av året.

 Intäkter för asylsjukvård har minskat och då kommunerna 

inom regionen har kunnat ta hem patienterna i en större ut-

sträckning har även ersättning enligt betalningsansvarslagen 

minskat.

 Personalkostnaderna uppgår till 2 831 Mkr, vilket är en ök-

ning med 4,4 procent jämfört med 2020. Kostnadsutveckling-

en exklusive merkostnader covid-19 uppgår till 3,5 procent. 

Bokförda merkostnader för covid-19 utgör 82 Mkr och består 

av extra personal och egen personal på övertid, särskilt på 

de inrättade covid-avdelningarna, intensivvårdsavdelningarna 

samt diagnostiskt centrum. Under några veckor i maj och juni 

aktiverades krislägesavtalet inom intensivvården i Kalmar, vilket 

påverkar resultatet med cirka 6 Mkr.

 Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 154 Mkr, en ök-

ning med 10,5 procent jämfört med 2020. En del av kostnader-

na är pandemirelaterade men förvaltningen har haft personal-

brist på flera kliniker varför inhyrd personal har behövts, bland 

annat inom kvinnosjukvård, radiologi, inom operations- och in-

tensivvård samt akutvård. Förvaltningen har ett ständigt fokus 

på frågan om inhyrd personal och behovsanalys måste alltid 

göras i samråd med sjukhuschef innan beslut kan fattas om att 

ta in personal.

 Antalet arbetade timmar har ökat med 126 200 jämfört med 

föregående år, varav 111 100 fler timmar med egen personal 

och 15 100 fler timmar med hyrpersonal.

De övriga kostnaderna ökar med 3,9 procent och beror bland 

annat på att verksamheterna har kunnat utföra fler planerade 

operationer igen.

 Diabeteshjälpmedel har de senaste åren haft en kostnads-

ökning med i genomsnitt 20 procent per år och även 2021 är 

kostnaderna högre än året före. Trenden är liknande i många 

regioner och en anledning är att det de senaste åren har skett 

en snabb teknikutveckling.

Primärvårdsförvaltningen

Hälsoval

Verksamheten inom hälsoval redovisar ett resultat motsva-

rande 26,9 Mkr vilket innebär en väsentlig resultatförbättring 

jämfört med föregående år. Kostnadsutvecklingen inom läke-

medelsområdet är lägre under 2021 jämfört med 2020. Verk-

samhet med direkt koppling till den pågående pandemin, så-

som PCR-provtagning och vaccinationer har genomförts på ett 

kostnadseffektivt sätt. Ökningen av antalet egna specialister i 

allmänmedicin under året samt ökat samarbete hälsocentraler-

na emellan har medfört minskade hyrläkarkostnader.

 Hanteringen av pandemin och vaccinationskampanjen har va-

rit huvudfokus, men samtidigt har all planering och allt genom-

förande varit präglat av att hitta effektiva och säkra lösningar.

 Kostnaderna avseende egna specialister i allmänmedicin 

fortsätter att öka även under 2021. Detta är positivt eftersom 

egna läkare minskar behovet av hyrläkare. Fortsatt finns ut-

maningar bestående i att matcha tillgången på läkare med 

behoven på respektive hälsocentral runt om i länet, men det 

finns ökade tendenser till samverkan mellan enheterna. Un-

der pandemin har hälsocentralerna i förvaltningen samverkat 

i konstellationer om två till tre hälsocentraler. Samarbete kring 

bemanning kan ge både en mer kostnadseffektiv samt säker 

tillgång till jämlik och likartad primärvård. Det finns en mängd 

arbetsuppgifter som är enkelt att hjälpa varandra med, alltifrån 

digitala besök och att skriva diktat till arbete i telefonrådgiv-

ning. En del arbetsuppgifter går att utföra på distans och är 

oberoende av vilken enhet som medarbetarna utgår ifrån.

 Utvecklingen av läkemedelskostnader förbättras under 2021 

jämfört med 2020. Skälen är flera men kostnadsutvecklingen 

inom diabetesläkemedel och antikoagulantia (DOAK) har bör-

jat att mattas av i takt med att en allt större andel av de patien-

ter som har indikation för läkemedlen också använder dem.

Övrig verksamhet

Inom förvaltningens övriga verksamhet uppgår den positiva 

budgetavvikelsen till 3,9 Mkr, vilket är 2,7 Mkr bättre än 2020. 

En bidragande orsak till förbättringen är budgetförstärkning 

inom barn- och ungdomshälsan. 
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Det finns en plan för införande av det utökade uppdraget som 

inte uppnår full effekt under 2021.

Psykiatriförvaltningen

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget för helåret 

på 15,6 Mkr som bland annat beror på intäkter för den sålda 

vården. Dessa är svåra att bedöma och kan variera mycket mel-

lan åren. Psykiatrin har även under många år erhållit statliga 

stimulansbidrag, vilka har varit av stor betydelse för att kunna 

utveckla vården.

 Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 5,1 procent och be-

manningen är fortsatt en nyckelfråga även ur ett ekonomiskt 

perspektiv. De långsiktiga satsningarna på kvalitetshöjningar 

och god tillgänglighet i vården ställer stora krav på rätt kom-

petens och rätt bemanning. Det tillsammans med hög sjuk-

frånvaro och vakanser inom alla verksamheter har medfört 

att behovet av bemanningspersonal kvarstått. Barn- och ung-

domspsykiatrin har haft behov av att hyra in psykologer för att 

arbeta med utredningar för att förbättra tillgängligheten.

 Kostnader för läkemedel är något lägre jämfört med före-

gående år. Läkemedelssektionen och verksamheterna har haft 

kontinuerliga träffar där kvalitet, innehåll och förskrivningar har 

granskats.

 Ett ökat behov av att köpa neuropsykiatriska utredningar hos 

andra vårdaktörer samt ett ökat antal rättspsykiatriska patien-

ter som på grund av platsbrist har placerats utanför Kalmar län 

medför att kostnaden för den köpta vården ökar. Förvaltningen 

jobbar aktivt med att minska antalet utplacerade patienter i an-

dra regioner. Det långsiktiga målet är en återuppbyggd rätts-

psykiatri med en kostnadsminskning som resultat.

 Förbättringsarbeten som genomförts under året och som 

påverkar resultatet är införandet av den nya behandlingsme-

toden rTMS, pilotprojektet psykiatrisk bedömningsbil samt 

införandet av triangeringsverktyget BCFPI och det tillhörande 

skattningsverktyget Blå appen.

Folktandvården

Pandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet och för-

valtningen bedömer att den uppskjutna prioriterade barntand-

vården har en effekt på resultatet med cirka 10 Mkr, vilket er-

sätts av regionen i enlighet med statsbidraget för uppskjuten 

vård. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 

10 Mkr bättre exklusive pandemieffekt.

 Folktandvårdens verksamhet är uppbyggd på att cirka 70 

procent av vårdtiden ska bestå av tandvård för vuxna för att 

uppnå en ekonomi i balans. Pandemin har medfört att akut-

vård samt tillgänglighet för barn har behövt prioriteras, vilket 

innebär att vuxentandvården i dag endast utgör 64 procent. 

Även hög sjukfrånvaro och flera sena avbokningar samt ute-

blivna patienter påverkar resultatet.

 Folktandvården har under 2021 haft cirka 40 000 fler besök 

än 2020, varav 30 000 av dessa har varit hos tandläkare eller 

tandhygienist. I och med ett något högre patientflöde så har 

även volymrörliga kostnader, såsom tandteknik, tandvårdsma-

terial och underhåll av inventarier ökat något.

 För att öka tillgängligheten för barn har under hösten tre all-

mäntandvårdskliniker haft helgöppet. Detta har varit en lyckad 

insats som innebär att tillgängligheten för barn inför 2022 ser 

god ut. 

 Kostnad för kurser, resor och konferenser är lägre än tidigare år.

 Som mål har Folktandvården att arbeta så rationellt som 

möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Ett första steg i 

ett flödesorienterat arbetssätt har införts, vilket innebär färre 

men längre besök med fler åtgärder med syfte att patienten 

ska bli färdigbehandlad så snart som möjligt. Arbetssättet har 

även inneburit att den bokade tiden i relation till arbetad tid 

har ökat.

IT förvaltningen

Förvaltningen redovisar ett budgetunderskott motsvarande 

11,1 Mkr. Kostnaderna är högre än budgeterat vilket i huvud-

sak beror på ett nytt avtal tecknat med Microsoft, dyrare och 

mer komplexa säkerhetslösningar, förskjutning av kostnader 

från investering till drift då hårdvara blir mjukvara samt en ökad 

digitalisering. I utfallet ingår även driftskostnader avseende ro-

busthöjande åtgärder på den IT-relaterade infrastrukturen med 

cirka 1,5 Mkr samt extra kostnader till följd av pandemin med 

cirka 2,1 Mkr.

 En del i förvaltningens arbete med effektivisering och en 

ekonomi i balans är att samla leverantörsavtal inom IT områ-

det, att licenser finns hos IT med möjlighet till optimering, en 

flexibel livslängd på datorer samt ökad automatisering för bätt-

re resursutnyttjande.

 I det pågående arbetet med att utveckla process och arbets-

sätt för hantering av nya behov inom samverkan mellan IT och 

verksamhet läggs stort fokus på nytta och prioritering för att 

säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

Regionservice

Förvaltningen redovisar ett budgetunderskott på 8,0 Mkr, vil-

ket är en förbättring med 102 Mkr jämfört med föregående år. 

Resultatförbättringen beror på lägre kostnader relaterade till 

covid-19 samt en ändrad redovisningsprincip för materiella an-

läggningstillgångar där förvaltningen erhållit utökad budget.
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Förvaltningens resultat har påverkats av kostnader som är hän-

förliga till covid-19. Som exempel kan nämnas kostnader för 

provtagningsstationer för covid-19, bemanning med kövärdar 

vid vaccinationscentraler och callcenter för av- och ombokning 

av vaccinationstider. Restaurangerna har varit stängda för ex-

terna gäster, vilket har påverkat intäkterna. Från och med no-

vember har restaurangerna varit öppna för allmänheten igen.

 I resultatet ingår också merkostnader för material, transpor-

ter, sophantering, riskavfall, samt lokalhyra för utökade lage-

rytor. Behovet av bemanning har ökat, främst i verksamheter 

med koppling till materialförsörjning, men också för beman-

ning av ut- och inlämningsställen för provtagning.

 Som en följd av pandemin har andelen digitala möten ökat, 

vilket i sin tur har medfört att uthyrningen av förvaltningens 

poolbilar minskat. Antalet poolbilar har därför minskats efter 

hand och även omfördelats till andra förvaltningar med behov 

av att byta ut äldre bilar. Kostnaderna har även minskat avseen-

de telefoni, resor och utbildning samt vakanta tjänster.

 Förvaltningen redovisar exklusive merkostnader och förlora-

de intäkter på grund av covid-19 ett budgetöverskott uppgå-

ende till 12,3 Mkr. Detta överskott beror på att flera tjänster har 

varit vakanta under året eftersom rekryteringar inte har kunnat 

genomföras som planerat, men också för att vissa yrkesgrup-

per är svårrekryterade. Intäkter från egenägt vindkraftverk och 

försäljning av bilar har även varit bättre än budgeterat samt att 

kostnaderna för telefoni har minskat.

Centraladministrerad verksamhet

Centraladministrerad verksamhet redovisar ett budgetunder-

skott uppgående till 2,6 Mkr för 2021. I centraladministrerad 

verksamhet ingår anslag för Regiondirektörens stab, Förtroen-

devalda, Beställd vård samt Övrig centralt administrerad verk-

samhet.

 Regiondirektörens stab redovisar ett överskott mot budget 

på 20,0 Mkr. Överskottet består bland annat av ej tillsatta tjäns-

ter men också av ej nyttjade projektmedel och anslag för forsk-

ning, läkarutbildning och beredskapsåtgärder.

 Förtroendevalda redovisar ett överskott mot budget på 6,0 

Mkr, vilket främst beror på att kostnaden för partiernas grupp-

möten är lägre än budgeterat, samt att regionfullmäktige inte 

nyttjat hela budgeten.

 Övrig verksamhet redovisare ett budgetöverskott uppgåen-

de till 7,4 Mkr. Pandemin har medfört kostnadsminskningar på 

grund av inställda utbildningar och färre utlandsrekryteringar.

 Verksamheterna inom beställd vård, där bland annat Hälso-

val och Vårdval Tandvård ingår redovisare för helåret ett under-

skott mot budget motsvarande 36,0 Mkr. 

 Hälsoval redovisar en negativ budgetavvikelse motsvarande 

54,3 Mkr, vilket bland annat beror på ökade kostnader för köpt 

vård och hjälpmedel, intäktsbortfall för den sålda vården samt 

minskade patientavgifter. Underskott redovisas också avseen-

de ersättning för ST-läkare och jourer.

 Ett överskott på 8,3 Mkr bedöms för privata specialister där 

en del avtal fortfarande är vakanta.

 Vårdval Tandvård och det särskilda tandvårdsstödet redovi-

sar ett överskott mot budget motsvarande 6,3 Mkr för 2021. 

Detta beror främst på pågående pandemi som har inneburit 

en lägre nivå på utbetald barnkapiteringsersättning.

 Vårdval psykisk hälsa redovisar ett överskott mot budget på 

3,6 Mkr, vilket beror på att kostnaden för besöksersättningarna 

inte blivit så hög som beräknat samt fler intäkter än beräknat.

Regional utvecklingsnämnd

Redovisat budgetöverskott i nämnden uppgår till 5,2 Mkr. 

Överskottet återfinns både inom bildningsverksamheten och 

regional utveckling.

 På folkhögskolorna har verksamheten varit anpassad till gäl-

lande restriktioner, vilket bland annat inneburit undervisning på 

distans och i mindre grupper samt att vissa kurser, till exempel 

seniorkurserna, inte kunde genomföras under vårterminen. 

Sommarkurserna har genomförts, fast i mindre omfattning 

än ett normalår. Konferensverksamheten som före pandemin 

tydligt ökade har helt avstannat sedan pandemin bröt ut. Den 

minskade omfattningen av verksamheten på plats på skolorna 

visar sig i lägre övriga kostnader men också i minskade intäk-

ter för kost, logi och undervisningsmaterial. Omställningen har 

gjort att förutsättningarna försvårats och två av skolorna har 

inte nått fullt antal deltagarveckor. Detta har resulterat i lägre 

verksamhetsbidrag än budgeterat, men tilldelningen av för-

stärkningsbidragen generellt var högre än budgeterat. Ansök-

ningsnivån till höstens utbildningar var bra, men det förväntade 

högre söktrycket på grund av pandemin uteblev och på några 

kurser har inte alla platser fyllts. Höstterminens undervisning 

har bedrivits på plats på skolorna med inslag av distansunder-

visning. Beläggningen på internaten under höstterminens är 

högre än den varit de senaste åren, även före pandemin.

 Under rådande förutsättningar har möjligheterna att bedri-

va utvecklingsverksamhet i full skala begränsats av pandemin. 

I Regionplan 2020–2022 beslutades om satsning på långsiktiga 

och hållbara strukturer och miljöer för att stärka näringslivets 

konkurrenskraft, även kallade robusta strukturer. För att möjlig-

göra långsiktighet och för att bygga upp en stabilare genom-

förandekapacitet har överenskommelser tecknats och verk-

samhetsbidrag fördelats mellan IUC Kalmar län, Coompanion 

Kalmar län och Ung företagsamhet Kalmar län.

 Likt förra året gavs möjlighet till tidigare utbetalning av be-

slutade kulturbidrag med planerad utbetalning i juli, som en 

hjälp att stärka likviditeten hos respektive organisation och två 

organisationer har hittills utnyttjat denna möjlighet.

 Utfall för kulturbidrag och organisationsstöd visar ett över-
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skott på 1,3 Mkr, vilket till övervägande del kommer från regio-

nens verksamhet Biblioteksutveckling.

 Satsningen på kulturella kreativa näringar (KKN) har efter be-

slut i regionala utvecklingsnämnden bidragit till att stärka finan-

sieringen av Kalmar läns Musikstiftelses, TalentCoach och till att 

stödja metodutveckling och lokala initiativ för inkubatorsfunk-

tioner i samverkan mellan KKN-sektorn, regionens folkhögsko-

lor och kommunerna.

 Under året har en ny riktlinje för stöd till civilsamhället arbe-

tats fram och beslutats. Då den nya riktlinjen gäller från den 

1 januari 2022 har organisationsstöden under 2021 betalats ut 

enligt tidigare beslutad modell.

Kollektivtrafiknämnd

Det totala underskottet för Kalmar länstrafik för 2021 uppgår till 

71,5 Mkr, vilket är 50,8 Mkr bättre än föregående år. Det ekono-

miska resultatet för Kalmar länstrafik är påverkat av pandemin, 

och detta avser framför allt intäkterna, även om vissa kostnads-

poster också påverkats.

 Biljettintäkterna har på grund av covid-19 minskat och är 

cirka 100 Mkr lägre än budgeterat. Bland annat har möjlighe-

ten att ta betalt och visera biljetter på bussarna inte kunnat 

genomföras under pandemin på grund av att dörrarna i de 

större bussfordonen varit stängda. Även intäkterna från servi-

cetrafiken är lägre än budgeterat, cirka 1,5 Mkr. Eftersom ett 

relativt normalt trafikutbud har behållits under pandemin så har 

trafikkostnaderna inte sjunkit i motsvarande omfattning.

 På kostnadssidan följs budget med vissa undantag där osä-

kerhet råder. Det gäller främst ersättning till entreprenör i den 

upphandlade Öresundstågstrafiken, där extrakostnader debi-

teras om grundförutsättningarna i avtalet inte kan effektueras. 

Osäkerhet råder också avseende kostnader för ersättningstra-

fik på grund av fordonsbrist i Kustpilentrafiken, vilka är orsaka-

de av kvalitetsbrister vid Kalmar tågdepå.

 För serviceresorna pågår ett kontinuerligt arbete för att 

matcha utbudet av fordon med hänsyn till efterfrågan och där-

med öka effektiviteten i trafiken. Detta arbete har på grund av 

pågående pandemi delvis fått en annan inriktning för att mins-

ka passagerartätheten där det är befogat.

 Efter återgång till normalläge inriktas arbetet främst på att 

få tillbaka de resenärer som valt andra färdsätt alternativt ar-

betat hemma under pandemin. En ny biljettprodukt, sommar-

lovskort, introducerades inför sommaren och gällde skolelever 

från årskurs 6 i grundskolan upp till årskurs 2 i gymnasiet. Flera 

av länets kommuner beställde produkten vilket gav en positiv 

påverkan på biljettintäkterna.

 Arbete har påbörjats med analys och strukturering av förvalt-

ningens arbete för effektiva processer som i sig ska leda till mer 

kostnadseffektivitet i verksamheten.

Resultatanalys för året

Årets resultat uppgår till 787 Mkr, vilket motsvarar ett budgetö-

verskott på 579 Mkr och en nettokostnadsutveckling på 3,8 

procent. Resultatförbättringen mot föregående år uppgår till 

428 Mkr.

 Resultatnivån ”Verksamhetens resultat” speglar den ekono-

miska effekten av den löpande verksamheten före finansnetto 

och uppgår till 462 Mkr. Även här syns en förbättring mot före-

gående år på 94 Mkr.

 Förvaltningarna uppvisar ett budgetunderskott på 345 Mkr. 

Exklusive merkostnader för covid-19 reduceras förvaltningar-

nas underskott till 134 Mkr. Förvaltningarnas budgetavvikelse 

har förbättrats med 174 Mkr mot föregående år. Gemensamma 

poster för pensioner, skatteintäkter och finansnetto redovisar 

ett överskott mot budget på 924 Mkr. Frånräknat statsbidrag 

för covid-19 uppgår överskottet till 714 Mkr.

 Förbättringen i årets resultat mot föregående år beror främst 

på ökade statliga tillskott i form av bidrag för vaccinationer, 

test- och smittspårning och för köförkortande åtgärder. Under 

året har även skatteintäkterna ökat och avkastningen på place-

rade pensionsmedel har varit god.

 I årets resultat ingår en kostnad som avser förändrade para-

metrar i livslängdsantaganden i riktlinjerna för pensionsskulds-

beräkning. Kostnaden avser den engångseffekt som uppstår 

när de nya parametrarna implementerats under året. Kostna-

den uppgår till 216 Mkr och redovisas som jämförelsestörande 

post i resultaträkningen och i kassaflödesanalysen. Exklusive 

den jämförelsestörande posten uppgår resultatet till 1 004 Mkr 

och nettokostnadsutvecklingen till 1,2 procent.

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämförel-

se med föregående år.

Verksamhetens totala intäkter i form av riktade statsbidrag, 

patientavgifter, trafikintäkter, såld vård med mera visar en ök-

ning med 14 procent. Främsta anledningen till ökningen, som 

uppgår till 271 Mkr, är de coronarelaterade statsbidragen som 

står för 257 Mkr men även bidrag för köförkortande åtgärder 

har ökat med 12 Mkr mot föregående år. I den ökningen av 

de coronarelaterade bidragen ingår 57 Mkr som erhållits under 

2021 men som avser föregående år och därmed intäktsförts 

under 2021.
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Periodens resultat 2021 2020

Verksamhetens resultat 462,1 368,0

Årets resultat 787,4 358,8

Nettokostnadsutveckling, % 3,8 3,5



Totalt uppgår de coronarelaterade riktade statsbidragen till 

630 Mkr och består av följande:
 � Merkostnader avseende föregående år, 57 Mkr
 � Uppskjuten vård/merkostnader, 148 Mkr
 � Intäktsbortfall kollektivtrafiken, 36 Mkr
 � Testning och smittspårning, 222 Mkr
 � Vaccinationer, 158 Mkr
 � Sjuklönekostnader, 9 Mkr

På grund av minskat resande minskade trafikintäkterna fram 

till augusti med 1,3 procent, resten av året har trafikintäkterna 

istället ökat något och årets ökning uppgår till 2,0 procent. I 

början av oktober öppnades framdörrarna i den allmänna kol-

lektivtrafiken vilket bland annat bidragit till intäktsökningen. 

Motsvarande trend syns också för intäkterna avseende tand-

vård och såld vård där minskningarna i början av året förbytts 

till ökningar med 8,1 procent respektive 13,1 procent. Den 

största anledningen till ökningen av tandvårdens intäkter är att 

Folktandvården under våren 2020 förändrade sitt utbud till att 

endast bedriva akut tandvård. Pandemin har fortsatt påverkat 

Folktandvårdens verksamhet där akutvård samt barntandvård 

behövt prioriteras, vilket ger effekten att intäkterna från vuxen-

tandvård inte ökat i samma utsträckning. Den sålda vården har 

ökat från halvårsskiftet, vilket bland annat beror på att verksam-

heten normaliserats något igen under sommaren och hösten. 

Asylintäkterna uppvisar fortsatt minskning med 24 Mkr motsva-

rande 60,7 procent.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar visar en ök-

ning med 5,8 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 5,2 procent, vilket översti-

ger vad som förväntats utifrån träffade löneavtal och beslutade 

satsningar i 2021 års budget. Ökningen består till stor del av 

olika extra covidrelaterade ersättningar. Det är både särskilda 

ersättningar, timlön, kvalificerad övertid samt kostnader för 

krislägesavtalet. Krislägesavtalet aktiverades några veckor i maj 

och juni inom intensivvården vid länssjukhuset där kostnaden 

uppgår till cirka 6 Mkr. Övertid och fyllnadstid har ökat med 23 

Mkr motsvarande 11,4 procent. Volymökningen mätt i arbeta-

de timmar uppgår till 2,2 procent.

Pensionskostnaderna har ökat med 190 Mkr eller 33,7 pro-

cent vilket främst beror på den jämförelsestörande posten 

avseende förändrade livslängdsantaganden. Det som också 

påverkat ökningen av pensionskostnaderna förklaras av högre 

pensionsutbetalningar. Det beror på att fler valt att påbörja sin 

pensionsutbetalning i förtid. Vidare har pensionsavsättningen 

ökat genom att fler har nyanställts.

Kostnaderna för inhyrd personal ökar med 5,5 procent och 

uppgår till 240 Mkr, där ökningen framför allt återfinns i den 

somatiska vården. En del av kostnaderna för inhyrd personal är 

pandemirelaterad. På grund av personalbrist på flera kliniker 

har det genererats ett behov av att ta in inhyrd personal. Frågan 

om inhyrd personal och behovsanalys görs alltid i samråd med 

sjukhuschef eller förvaltningschef innan beslut fattas om att an-

lita inhyrd personal. De totalal kostnaderna för kategorin läkare 

är i stort sett oförändrade mot föregående år. Kostnaderna för 

inhyrda läkare vid länssjukhuset har ökat under året med 23,8 

procent. Vid Västerviks sjukhus ligger kostnaderna på samma 

nivå som föregående år medan det vid Oskarshamns sjukhus 

syns en kostnadsminskning på 16,8 procent. För kategorin 

sjuksköterskor uppvisas totalt sett en kostnadsökning medan 

totala kostnader för psykologer minskar något. Ökningen för 

kategorin sjuksköterskor är störst vid länssjukhuset och uppgår 

till 44 procent, medan det vid Oskarshamns sjukhus syns en 

minskning av kostnaderna med 25,8 procent. Vid Västerviks 

sjukhus syns en mindre ökning av kostnaderna som uppgår till 

7,4 procent. Inom psykiatriförvaltningen är kostnaderna för den 

inhyrda personalen i nivå med föregående år medan motsva-

rande kostnader i primärvårdsförvaltningen minskat med drygt 

5 procent.

 Kostnaderna för inhyrd personal mätt i relation till egna per-

sonalkostnader motsvarar 6,1 procent, vilket är samma relation 

som föregående år. Regionplanens målvärde på kort sikt uppgår 

till 5,5 procent medan det långsiktiga målvärdet är 2 procent.

Kostnaden för den köpta vården utanför länet har ökat med 

48,6 Mkr, vilket motsvarar 7,8 procent. Köpt vård delas upp i två 

huvuddelar som består av köpt vård inom avtalet med sydöstra 

sjukvårdsregionen samt köpt vård från övriga regioner. Kost-

naden för den köpta vården i sydöstra sjukvårdsregionen har 

totalt ökat med 22,4 Mkr eller 5,6 procent. Den stora anled-

ningen till ökningen är att det fasta abonnemanget enligt plan 

har ökat med 13 Mkr. Dessutom ökar de rörliga delarna med 

cirka 9 Mkr. Kostnaden för köpt vård från övriga regioner avse-

ende sjukhusvård och psykiatri har ökat med 24,8 Mkr eller 12,9 

procent. En ökning ses av både antalet skickade remisser och 

antalet patienter. Utomläns primärvård har ökat med cirka 1,4 

Mkr, vilket motsvarar 4,4 procent. Antalet slutenvårdstillfällen 

har minskat med 3 procent medan antalet öppenvårdskontak-

ter har ökat med 5 procent.

Läkemedelskostnaderna uppgår till 938 Mkr. Ökningen under 

året är 16 Mkr motsvarande 1,8 procent. Kostnaderna för re-

ceptförskrivna läkemedel har ökat med 1,5 procent och kost-

naderna för läkemedel på rekvisition har ökat med 3,1 procent. 

Ökningen av kostnaderna för receptförskrivna läkemedel är i 

nivå med genomsnittet för riket. Kostnaden för cancerläkeme-

del på recept visar en markant ökning. Det syns även en kost-
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nadsökning för nya läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar, 

reumatiska sjukdomar, hudsjukdomar och svår astma. En fort-

satt ökning för nyare läkemedel mot diabetes, blodförtun-

nande och hjärtsvikt är förväntad utifrån rådande riktlinjer och 

antalet äldre invånare. Kostnaden för behandling av Hepatit C 

ökar något men är fortsatt låg under 2021. Detta antas bero på 

färre patienter än planerat på grund av pandemin. Kostnaden 

för receptförskrivna livsmedel till barn har minskat och förklaras 

av att dessa numera upphandlas och beställs via centralförrå-

det. Kostnaderna för sömnmedel på recept minskade markant, 

vilket beror på nya subventionsbegränsningar för melatonin. I 

slutenvården har främst kostnaden för läkemedel mot cancer 

ökat under 2021. Inom detta område har flera nya läkemedel 

introducerats.

Grupperna sjukvårdsartiklar, material och varor uppvisar en 

kostnadsminskning under året med 75 Mkr motsvarande 12,3 

procent. Kostnader för laboratoriematerial ökat med 7 Mkr 

motsvarande 8,7 procent. Engångsartiklar uppvisar däremot 

en kraftig kostnadsminskning med 50 Mkr motsvarande 70 

procent. Likaså syns också en minskad kostnad för operations-

material på 25 Mkr motsvarande 38 procent. Minskningen för-

klaras med en stor anskaffning under pandemins höjdpunkt fö-

regående år. En ytterligare förklaring är att material för 18 Mkr 

kasserades under 2020 där motsvarande siffra för 2021 är 1 Mkr. 

Till skillnad mot pandemivågen under 2020 har ordinarie verk-

samhet kunnat bedrivas på ett helt annat sätt under året som 

gått, vilket ses i form av ökad produktion av både antal besök, 

röntgenundersökningar och operationer.

Trots en viss återgång till normala förhållanden har den rådan-

de situationen medfört att kostnadsökningen för kurser, kon-

ferenser och resor fortfarande är låg. Kostnadsökningen upp-

går till 1,5 Mkr motsvarande 4,9 procent. Eftersom kostnaden 

jämförs med föregående år, finns en pandemipåverkan i jäm-

förelsen, då kostnaderna under 2020 minskade kraftigt. Under 

pandemin har nyttjandet av digitala utbildningar och konferen-

ser blivit en del av vardagen och målsättningen framåt är att 

bibehålla dessa nya arbetssätt i stor utsträckning.

Kostnaderna för länstrafikens trafikentreprenader minskar med 

12 Mkr motsvarande 1,3 procent. Anledningarna till lägre kost-

nader beror bland annat på något lägre trafikvolymer. Ett sent 

beslut om återbetalning av banavgifter för tåg har också bidra-

git till en positiv effekt på kostnaderna.

 Kostnader kopplade till pandemin inklusive vaccination har 

särredovisats löpande under året och uppgår till 221 Mkr. För 

motsvarande period föregående år var kostnaderna 251 Mkr.
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Nettokostnadsutveckling

Nettokostnaderna uppgår till 8 518 Mkr, vilket motsvarar en 

ökning med 3,8 procent och ett överskott mot budget på 111 

Mkr. För att nå resultatmålet på 2 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag får kostnadsökningen inte överstiga 11,2 procent. 

Resultatmålet uppnås därmed med god marginal. För att upp-

fylla kommunallagens minimikrav, det vill säga ett resultat på 

+- 0, är utrymmet för nettokostnadsökning 13,4 procent.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

I 2021 års bokslut ökar Region Kalmar läns intäkter i form av 

skattemedel, kommunalekonomisk utjämning och generella 

statsbidrag med 4,7 procent, motsvarande 406 Mkr, och upp-

går till 8 980 Mkr, vilket är 170 Mkr högre än budgeterat.

 Skatteintäkterna grundar sig på SKR:s prognos i december 

och uppgår till 6 312 Mkr vilket är en ökning under året med 5,3 

procent. I prognosen ingår en bedömning om att den snab-

ba konjunkturåterhämtningen innebär höga tillväxttal för BNP 

och arbetade timmar. Det är den viktigaste förklaringen till att 

prognosen visar en stark ökning av skatteunderlaget. Det är 

främst lönesumman som driver uppgången.

 Överenskommelsen med staten om bidraget till läkeme-

delsförmånen innebär att Region Kalmar län erhåller 831 Mkr, 

inklusive reglering avseende 40 procent av läkemedelsrabat-

terna som ska tillfalla staten, samt vinst- och förlustdelningsmo-

dellen för läkemedel mot Hepatit C.

68 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 2 1

Nettokostnadsandel

% 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens 
nettokostnader 94,9 97,8 97,2 92,0 91,0

Avskrivningar 3,9 4,0 3,9 3,7 3,8

Finansnetto -1,3 -0,8 -3,3 0,1 -3,6

Nettokostnadsandel  97,5 101,0 97,8 95,8 91,2



Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen upp-

går till 1 837 Mkr, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 

under året redovisade prognoser.

Finansnetto

Bokslutet visar ett positivt finansnetto på 325 Mkr vilket är 298 

Mkr bättre än budget. Finansnettot är även 334 Mkr bättre än 

föregående år vilket beror på att finansmarknaderna främst un-

der inledningen av 2020 påverkades negativt i samband med 

pandemins utbrott. Under senare delen av 2020 återhämtade 

sig finansmarknaderna och under 2021 avslutades året med 

uppgång. Det som bidragit till uppgångarna är en kombina-

tion av stark tillväxt och låga räntor. Detta trots att året som gått 

till stor del handlat om hantering av pandemi, vaccin, elbrist, 

komponentbrist och inflation.

 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 78 Mkr. 

För helåret redovisar pensionskapitalet en avkastning på 377 

Mkr. Den realiserade avkastningen, som består av ränteintäk-

ter, utdelningar, vinster- och förluster på aktier och obligationer, 

uppgår till 186 Mkr. De orealiserade vinsterna i aktier och obli-

gationer uppgår till 191 Mkr.

 Region Kalmar läns räntekostnader, som består av den årliga 

ränte- och basbeloppsberäkningen av pensionsskulden enligt 

regelverket RIPS21, uppgår till 53 Mkr vilket är i linje med bud-

get och 20 Mkr lägre än föregående år.

I övrigt i finansnettot ingår ränteintäkter samt övriga finansiella 

intäkter och kostnader med ett överskott på 1 Mkr.

Investeringar

Region Kalmar läns investeringsbudget enligt regionplanen 

uppgår till 955 Mkr och de genomförda investeringarna under 

året uppgår till totalt 633 Mkr. 
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Mark och byggnader

Region Kalmar län planerar och genomför omfattande investe-

ringar vad gäller både ny- och ombyggnation. Fastighetsinves-

teringarna för året uppgår till 465 Mkr med en årsbudget enligt 

beslutad regionplan på 762 Mkr.

 I rekommendation RKR R4 från Rådet för kommunal redovis-

ning som avser materiella anläggningstillgångar anges att löner 

för personal som arbetar med att utveckla eller iordningställa an-

läggningstillgångar får tas med i anskaffningsvärdet av tillgång-

en. Dock får endast löneutgift för den nedlagda arbetstiden tas 

med. Löneutgiften ska inkludera lön, sociala avgifter och andra 

direkt anställningsrelaterade utgifter. Med anledning av rekom-

mendationen har regionens kalkyl för timpriser reviderats. Drifts-

kostnadsbudget för lön och arbetsgivaravgifter har ökat med 8,4 

Mkr för 2021. Samtidigt har investeringsbudgeten minskats med 

motsvarande belopp.

 I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad specifika-

tion över de pågående byggnadsprojekten.

 I juni 2015 gav Landstingsfullmäktige uppdraget att genom-

föra programarbete avseende lokaler för en samlad och sam-

ordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar. Underlag 

för genomförandebeslut godkändes av Landstingsfullmäktige i 

november 2016. Som totalentreprenör har Peab genomfört ny-

byggnationen enligt modellen samverkansentreprenad. Hus 36 

slutbesiktigades 21 december 2021 och kommer att överlämnas 

till fastighetsdriften 21 januari 2022. Under februari 2022 levere-

ras samtliga möbler till projektet och under mars flyttar verksam-

heten in. Projektet avslutats enligt tidplan, med god kvalitet och 

inom budget.

 I februari 2020 gav regionfullmäktige uppdraget att genom-

föra programarbete för en samlad specialistpsykiatri för öppen- 

och slutenvård på Västerviks sjukhus. Genomförandet sker i två 

etapper. Den första etappen, nybyggnation av specialpsykiatrin 

vid Västerviks sjukhus, pågår nu där projektering och första spad-

taget är planerat till 28 februari 2022. Etapp två, ombyggnation 

av tillgängliga ytor inom sjukhusområdet, ska skrivas kontrakt för 

i januari 2022. Projektet förväntas vara klart år 2025 för etapp 1 

och år 2026 för etapp två.

 I Västervik pågår sista etappen med ombyggnation av neo-

natalverksamheten och denna förväntas vara klar i april 2022. 

Ombyggnationen bedrivs i nära samarbete med pågående 

verksamhet. Ombyggnationen är att betrakta som en kortsiktig 

lösning på 10-15 år och behovet av nya lokaler för hela barnklini-

ken kvarstår.

 I Virserum ersätts den befintliga ambulansstationen med en 

nybyggnation på en mer strategisk plats, vilket skapar en mo-

dern och ändamålsenlig ambulansstation för framtidens behov. 

Byggnationen pågår och projektet följer satta ramar avseende 

tid och ekonomi. Inflyttning planeras till mars 2022.

I Regionhuset i Kalmar har en översyn gjorts av utvändiga fasa-

der och glastak där flera brister har identifierats. Dessa brister 

har åtgärdats och innefattar byte av glastak. Renovering av fasad 

och takavvattning, byte av utvändigt solskydd och nya fönster-

partier pågår och väntas slutföras i början av 2022.

 Energiplanen beskriver regionens plan för att uppfylla lag-

krav på energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförda 

åtgärder under året på 9 Mkr visar goda resultat, även om års- 

energianvändningen ökade något mot föregående år. Värme-

förbrukningen ökade också, vilket förklaras av en kallare vinter 

och när siffrorna klimatkorrigeras är resultatet en minskning med 

4 procent av värmeförbrukningen.

 Genom kontinuerlig reinvestering i tekniska system inom var-

je planperiod kan vårdens försörjningsbehov säkras samtidigt 

som rekommendationer enligt Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap uppnås på ett önskvärt sätt. Årets utgifter för tek-

nikinvesteringar uppgår till 29 Mkr.

 Planerat underhåll syftar till att vidmakthålla en byggdels 

funktion och omfattar åtgärder på mark, byggnad utvändigt, 

byggnad invändigt och tekniska installationer. Planerade under-

hållsinsatser utförs med längre periodicitet än två år. Åtgärder-

na återkommer med regelbundna intervaller och kan förutses. 

Fastighetsbeståndet är till stora delar ålderstiget och behovet av 

underhåll är stort. Årets utgifter för underhåll uppgår till 48 Mkr.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier

Investeringsplanen för medicinteknik, tekniska hjälpmedel och 

övriga inventarier uppgår till 168 Mkr. Under året har investering-

ar gjorts med 162 Mkr. Utgifterna för investeringar avser återin-

vestering när det gäller röntgenlaboratorie- och medicinteknisk 

utrustning samt ambulanser, tekniska hjälpmedel, it-utrustning 

samt förvaltningarnas anslag för ospecificerade inventarier och 

utrustning. För större investeringar vad gäller röntgen- och la-

boratorieutrustning tar hälso- och sjukvården fram långsiktiga 

planer för åter- och nyinvesteringar.

 Inom hälso- och sjukvården har anslagen för året inte utnytt-

jats i den omfattning som det planerades för och en förklaring 

till det är att planering och upphandling tar allt längre tid. Av 

den anledningen har en del av de planerade investeringarna 

inte kunnat utföras under året. De största investeringarna under 

året har gjorts i röntgenutrustning, ambulanser, medicintekniska 

inventarier enligt fastställd plan samt laboratorieutrustning. I det 

totala investeringsbeloppet ingår också utgifter för ombyggna-

tioner inom Folktandvården och Regionservice samt nyteckna-

de finansiella leasingavtal avseende fordon. Under året har även 

investeringar gjorts i teknisk utrustning till folkhögskolorna och 

inom kollektivtrafiken har det investerats i busskurer och i kring-

utrustning för dessa.
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Immateriella anläggningstillgångar

Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar består 

av aktiverade kostnader avseende utökad ambition i vårdinfor-

mationssystemet Cosmic. Vid årets ingång ingick även aktive-

rade kostnader avseende utveckling av biljett- och betalnings-

lösningar. Under 2022 kommer Kalmar länstrafik att ansluta till 

det system som utvecklats i samverkan mellan Skånetrafiken, 

Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken enligt det beslut som 

tagits i regionfullmäktige under hösten 2021. Med anledning av 

det beslutet har värdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna 

avseende det befintliga biljettsystemet skrivits ned i bokslutet 

med 28,1 Mkr.

 Utvecklingen av vårdsystemet Cosmic bygger på ett samar-

bete inom Cosmic kundgrupp. Utveckling sker inom fyra fokus-

områden såsom patientens väg, vårdens stöd, gemensam verk-

samhetsutveckling och plattform för innovation. Projektet har 

pågått sedan 2019 och avslutas 2023. Årets investeringsbudget 

uppgår till 15 Mkr och under året har 6,8 Mkr aktiverats.

Finansiella anläggningstillgångar

I årsbudgeten för finansiella anläggningstillgångar ingår inves-

teringar i bredbandsutbyggnad på 10 Mkr, men några utbetal-

ningar har inte skett under året.

 I samband med investeringen i Kalmar Öland Airport AB under 

2020, gjordes även inbetalningar av insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. Under 2021 har 5 Mkr ytterligare betalats in 

som medlemsinsats. Totalt insatt kapital uppgår nu till 49 Mkr.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finansiel-

la handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som 

finansieras med egna medel. Ju större del som finansieras med 

egna medel, desto mindre av det ekonomiska utrymmet behövs 

användas till kapitalkostnader. För att skapa långsiktigt stabila 

förutsättningar bör soliditetsmålet över tid utvecklas positivt så 

att tillgångarna är större än skulderna. Den långsiktiga betal-

ningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansierings-

behov. 

 Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, med hänsyn 

enbart till pensionsåtagande intjänade från och med 1998, eller 

enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pensionsåtagande in-

klusive ansvarsförbindelsen ingår.

 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de senaste 

åren men har under aktuellt år ökat mer än under tidigare år. Vid 

bokslutet uppgår soliditeten till 40 procent vilket är en förbätt-

ring med fyra procentenheter i jämförelse med föregående år. 

Under den senaste femårsperioden har soliditeten stärkts med 

två procentenheter.

 Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen ökar med 11 pro-

centenheter, från -12 procent till -1 procent, från 2020 till 2021. 

Den senaste femårsperioden har soliditeten förbättrats med 26 

procentenheter. Förklaringen till detta är att ansvarsförbindelsen 

minskat samtidigt som det egna kapitalet stärkts under dessa år.

Likviditet

Region Kalmar läns likviditetsplanering ska ligga till grund för 

betalningsberedskapen på kort och lång sikt samt utgöra un-

derlag för beslut om placering av likvida medel.

 I årsredovisningen uppgick de likvida medlen till 1 427,5 vid 

årets slut där motsvarande värde vid ingången av året var 980,4 

Mkr. Årets kassaflöde blev därmed positivt med 447,1 Mkr. 

 Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av likvida medel 

fördelat på den löpande verksamheten, investerings- och finan-

sieringsverksamheten. De statliga tillskotten avseende bland 

annat testning- och smittspårning och vaccinationer bidrar till 

det positiva kassaflödet. Under året har utbetalningar av lån till 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomförts på 13,3 

Mkr. Även inbetalning av ytterligare insatskapital till Kommunin-

vest ekonomisk förening på 4,9 Mkr har skett. De relativt höga 

investeringsnivåerna avseende ny- och ombyggnationer påver-

kar också kassaflödet negativt.

 Då det finns utrymme i regionens likvida medel utöver den 

betalningsberedskap som krävs, har 200 Mkr av de likvida med-

len placerats i räntebärande instrument i enlighet med gällande 

riktlinjer för finansförvaltning. Målsättningen för likviditetsförvalt-

ningen är i första hand att upprätthålla en hög betalningsbered-

skap och i andra hand avkastning på kapitalet.

 Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betal-

ningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent 

innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt under 

förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas lika 

snabbt. Kassalikviditeten blev vid årets slut 119 procent, vilket 

skall jämföras med 89 procent föregående år.

Placerade pensionsmedel

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets 

beslutade placeringspolicy. Verksamheten ska grundas på prin-

ciperna långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och 

avkastning. Mer om bolaget finns under rubriken Företag, stif-

telser och kommunalförbund.

 Utvecklingen på de finansiella marknaderna är viktig då upp- 

och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns ekonomi. 

Återhämtningen i världsekonomin och bolagsvinsterna har un-

der 2021 varit bra och tillsammans med det låga ränteläget inne-

burit starka drivkrafter för marknadsutvecklingen. Avkastningen 

i KLP:s totala portfölj för året uppgår till 17,15 procent där mot-

svarande jämförelseindex uppgår till 17,77 procent. 
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Marknadsvärdet för Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj 

uppgår vid årets slut till 2 572,2 Mkr. Vid årets ingång var motsva-

rande värde 2 195,6 Mkr, vilket innebär en positiv påverkan på 

finansnettot med 376,6 Mkr. I den totala avkastningen ingår ej re-

aliserad värdeökning på placerade pensionsmedel på 190,6 Mkr 

vilket reducerar årets resultat i balanskravsutredningen. Aktiean-

delen i portföljen, som enligt placeringspolicyn inte får överstiga  

60 procent, uppgår till 58,34 procent.

Pensionsåtagande

Region Kalmar läns pensionsåtagande uppgår vid årets slut till  

7 306 Mkr. Pensionsåtagandet 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 pen-

sioner intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbindelsen. 

Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida utbetal-

ningar och riktlinjerna som styr hur pensionsskulden ska beräk-

nas finns beskrivna i RIPS 21.

 SKR:s styrelse beslutade den 23 april om nya parametrar för 

livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningar-

na för kommuner och regioner. En sådan förändring utgör en 

ändring av de uppskattningar och bedömningar som ligger till 

grund för redovisningen. Om livslängdsantagandet ökar medför 

detta att pensionsåtagandet också ökar. För den del av förplik-

telsen som finns i balansräkningen som avsättning uppstår en 

ökad avsättning vilket i sin tur ger motsvarande ökning av per-

sonalkostnaderna. För den del av förpliktelsen som redovisas 

som ansvarsförbindelse innebär förändringen av livslängdsanta-

gandet att storleken på ansvarsförbindelsen ökar vilket i sin tur 

medför att kostnaderna för pensionsutbetalningar i framtiden 

blir högre varje enskilt år. Ett höjt livslängdsantagande medför 

för både den del av pensionsåtagandet som redovisas som av-

sättning och som ansvarsförbindelse att utbetalningarna under 

kommande år kommer att öka.

 Övriga förändringar i antaganden i regelverket RIPS beslutar 

SKR:s styrelse normalt om årligen i juni.

 Region Kalmar län har tillämpat de nya parametrarna i redo-

visningen av pensionsavsättningen under året. Med nuvarande 

redovisningsmodell, blandmodellen, är det enbart den del som 

redovisas som avsättning som direkt påverkar resultatet. För Re-

gion Kalmar läns del medför det beslutade livslängsantagandet 

en ökning av pensionsavsättningen med 216,5 Mkr och en ök-

ning av ansvarsförbindelsen med 118,3 Mkr. I resultaträkningen 

och i kassaflödesanalysen redovisas 216,5 Mkr som jämförelse-

störande post. Beloppen inkluderar särskild löneskatt på 24,26 

procent.

 Generellt när det gäller avsättningen är det intjänande av 

den förmånsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen 

som ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. Här är 

inkomstbasbeloppet en avgörande faktor för hur högt intjänan-

det blir. Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är berättiga-

de till förmånsbestämd ålderspension. Avsättningen har under 

året ökat med 13,9 procent att jämföra med föregående år då 

ökningen var 8,2 procent. Ansvarsförbindelsen har historiskt sett 

ökat varje år, då beloppet för värdesäkring varit högre än sum-

man av utbetalningarna. En lägre värdeuppräkning på grund av 

låg inflation i kombination med ökande utbetalningar har med-
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fört att ansvarsförbindelsen de senaste åren istället har minskat. 

Minskningen för året blev 1,4 procent där motsvarande siffra 

föregående år är 3,0 procent. I årets förändringar är konsekven-

serna av de ändrade livslängdsparametrarna med.

 Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har ett mark-

nadsvärde på 2 572,2 Mkr vid årets slut, vilket motsvarar 35 pro-

cent av det beräknade totala pensionsåtagandet. Medel för res-

terande pensionsåtagande, återlånas av Region Kalmar län till 

investeringar och den löpande verksamheten.

 Region Kalmar län har tillgångar placerade i SKR Pensionsstif-

telse. Värdet uppgår per 31 december 2021 till 17,9 Mkr med en 

avkastning under året på 2,1 Mkr. 
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    T.o.m 2020 2021  T.o.m 2021    

Pensionsförpliktelse   

Avsättning för pensioner    3 078 428 3 506

Avgiftsbestämd ålderspension   175 6 181

Ansvarsförbindelser   3 670 -51 3 619

Summa  6 923 383 7 306

   

Förpliktelser som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse   

SKR Pensionsstiftelse   16 2 18

Summa  16 2 18

   

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde   

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel   

Aktier   1 212 289 1 501

Räntebärande   983 88 1 072

Summa  2 196 377 2 572

   

För information om placerade pensionsmedel hänvisas till det avsnittet 

samt Företag, stiftelser och kommunalförbund.  

   

Finansiering   

Återlånade medel =   

Skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel  4 712 4 4 716

   

Konsolideringsgrad=   

Andel av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel  32%  35%

   

Egna förvaltade pensionsmedel                         2020           2021 

Utdelning, räntor och dylikt   43 80

Realisationsvinster/-förluster under året aktier   90 107

Realisationsvinster/-förluster under året obligationer   5 

Orealiserade vinster/-förluster under året aktier och obligationer  -61 190

Summa egna förvaltade pensionsmedel    77 377  

   

  

 

 

   

 

          

UPPLYSNING OM PENSIONSÅTAGANDE OCH PENSIONSMEDEL

INKLUSIVE LÖNESK ATT  |   MKR  
  Förändring



Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 624,8 Mkr.  

 Av det totala borgensåtagandet avser 604,9 Mkr finansiering 

av tåg. I mars 2019 godkände regionfullmäktige att Region Kal-

mar län får ingå borgen för upphandlad finansiering avseende 

regionaltågsfordon genom AB Transitio. Denna del uppgår vid 

årets slut till 230,5 Mkr. Sedan tidigare finns solidarisk borgen av-

seende finansiering av spårfordon genom AB Transitio som vid 

årets slut uppgår till 374,4 Mkr. 

 Övriga borgensåtaganden avser borgensförbindelse för lån 

till Stiftelsen Kalmar läns museum på 6 Mkr samt borgenså-

tagande för låneförpliktelser för Kalmar Öland Airport AB som 

vid årets slut uppgår till 13,9 Mkr.

Känslighetsanalys

Region Kalmar läns beroende av omvärlden kan visas i en käns-

lighetsanalys. I tabellen nedan visas hur olika poster påverkar 

regionens resultat om det förändras. Störst effekt på intäkterna 

har en procents förändring av utdebiteringen, vilket ger resul-

tatpåverkan på 544 Mkr. På kostnadssidan är det personalkost-

naderna som har störst effekt om de förändras med en procent.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav reduceras 

eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den löpande 

verksamheten. I balanskravsutredningen uppdelas resultatet i 

tre olika nivåer enligt ovanstående tabell.

Årets resultat enligt resultaträkningen är 787,4 Mkr. Efter juste-

ring för realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgång-

ar och orealiserade vinster i värdepapper uppgår årets resultat 

efter balanskravsjusteringar till 596,3 Mkr. 332 Mkr av resultatö-

verskott från tidigare år har reserverats i en resultatutjämnings-

reserv (RUR). I nuläget planeras ingen förändring av RUR bland 

annat med anledning av att utredningen God kommunal hus-

hållning föreslår att RUR ska ersättas av en ny resultatreserv. 

Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 596,3 Mkr.
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       Mkr

Löneökning med 1 %    51

Prisökning med 1 %    45

Förändrad utdebitering med 1 krona   544

Förändrad folkmängd med 1 000 personer, 
skatteintäkter och utjämning    34

 Mkr      Bokslut 2021       Bokslut 2020

Årets resultat enligt 
resultaträkningen  787,4  358,8

- Reducering av samtliga 
realisationsvinster vid    
försäljning av anläggnings-
tillgångar  -0,4  -0,2

+/- Orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper  -190,6  61,3

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar  596,3  419,8

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv    -187,3 

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv  

Årets balanskravsresultat  596,3  232,5



Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden redovisas i avsnittet Medarbe-

tare - En av Sveriges bästa arbetsplatser.

Förväntad utveckling

Region Kalmar län befinner sig fortfarande i en situation där 

covid-19 påverkar verksamheten i stor utsträckning och så kom-

mer det att vara under en överskådlig framtid. När den direkt 

covidrelaterade vården minskar kommer fokus att behöva flyttas 

till att hantera det uppdämda vårdbehovet. Pandemin har inne-

burit en lägre vårdkonsumtion under de senaste två åren och 

i ett längre perspektiv behöver sjukvården utveckla samverkan, 

nära vård, jämlik vård och effektivisera processer med digitala 

lösningar så att invånarnas behov på ett tryggt sätt kan mötas 

med god tillgänglighet och goda medicinska resultat. Vad gäller 

kollektivtrafiken förväntas effekterna på resandet att finnas kvar 

under lång tid. För 2022 finns en finansiell beredskap som är 

kopplad till de tillfälliga statsbidragen, för uppskjuten vård och 

vårdens tillgänglighet samt bidrag för minskade biljettintäkter till 

kollektivtrafiken. 

 Även om det syns en återhämtning i ekonomin ligger BNP-ni-

vån fortfarande under vad som bedöms vara en normal tillväxt 

om det inte varit en pandemi och det finns också en risk för att 

antalet långtidsarbetslösa varaktigt ökar som en följd av pan-

demin. I takt med ökad vaccinationsgrad utgör pandemin ett 

gradvis mindre hot för samhällsekonomin. Osäkerheten är dock 

fortfarande stor hur smittspridningen kommer att utvecklas då 

nya varianter av covid-19 kan innebära påverkan på ekonomin 

framöver. SKR bedömer att den ekonomiska utvecklingen fram-

över är stark, trots vissa negativa effekter av höga energipriser 

och högre räntor. BNP beräknas öka med 3,3 procent nästa 

år samtidigt som arbetslösheten långsamt börjar falla tillbaka. 

Även skatteunderlaget bedöms öka 2022.

 Det kommer också finnas demografiska utmaningar för Regi-

on Kalmar län som skapar allt större behov av vård och omsorg. 

Därutöver är kompetensförsörjning med en begränsad utveck-

ling av arbetskraften en stor utmaning framöver. Fler kommer 

att behöva rekryteras samtidigt som tillgången på arbetskraft 

inte ökar i samma takt. Med rådande förutsättningar behöver 

utvecklingen mot en nära vård och den digitala omställningen 

därför fortsätta, parallellt med ständiga verksamhetsförbättring-

ar och förändrade arbetssätt. Samtidigt är det av största vikt att 

bibehålla verksamhetens goda resultat inom många områden.

 Regionplanen för kommande tre år är starkt påverkad av pan-

demin men är också tydligt framåtsyftande där länets utveckling, 

hållbarhetsfrågorna samt omställning och förnyelse i hälso- och 

sjukvården är framträdande. Det handlar också om att ta hand 

om effekterna av snart två år med covid-19 och arbetet framåt 

med att arbeta ikapp den vård som skjutits upp och att återstarta 

resandet i kollektivtrafiken n
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  2021 2020  2021       

Verksamhetens intäkter  Not 3 2 201,2 1 930,0 2 386,3

Verksamhetens kostnader  Not 4 -10 375,9 -9 820,5 -10 675,6

Avskrivningar  Not 5 -343,5 -315,4 -340,0

Verksamhetens nettokostnader -8 518,2 -8 205,9 -8 629,3        

   

Skatteintäkter  Not 6 6 312,3 5 996,7 6 002,1

Utjämning och generella statsbidrag   Not 7 2 668,1 2 577,2 2 807,9

Verksamhetens resultat 462,1 368,0 180,7    

      

Finansiella intäkter  Not 8 437,7 203,2 79,5

Finansiella kostnader  Not 9 -112,4 -212,4 -52,3

Resultat efter finansiella poster 787,4 358,8 207,9   

  

ÅRETS RESULTAT  Not 10 787,4 358,8 207,9

Noter till resultaträkning         

      

Not 1 Redovisningsprinciper   

För ytterligare information hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.     

     

Not 2 Uppskattningar och bedömningar   

SKR:s styrelse beslutade den 23 april 2021 att nya parametrar för livslängden ska 

användas i  pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Den här 

förändringen utgör ingen ändrad redovisningsprincip utan avser ändring av de 

uppskattningar och bedömningar som ligger till grund för redovisningen. 

Engångseffekten som uppstår vid omräkningen redovisas i resultaträkningen och 

i kassaflödesanalysen som en jämförelsestörande post och i balansräkningen som 

avsättning för pensioner.     

     

Not 3 Verksamhetens intäkter   

Patientavgifter hälso- och sjukvård    123,1 118,6

Patientavgifter tandvård    125,3 114,9

Trafikintäkter    386,5 379,0

Försäljning hälso- och sjukvård    198,4 178,1

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    47,5 44,8

Försäljning regional utveckling   16,6 15,5

Försäljning medicinska tjänster    29,9 41,9

Försäljning övriga tjänster    94,1 91,5

Försäljning material och varor    16,4 15,3

Specialdestinerade statsbidrag  *)   1 077,6 812,1

EU-bidrag   4,7 6,3

Bidrag från kommuner för regional utveckling   13,0 12,5

Övriga erhållna bidrag    52,8 83,4

Realisationsvinster     0,4 0,2

Övriga intäkter    14,9 15,8

Summa verksamhetens intäkter   2 201,2 1 930,0 2 386,3 

  

*)  Specificering av större statsbidrag     

 Ersättning merkostnader till följd av covid-20   204,4 220,0

 Ersättning för minskade biljettintäkter till följd av covid-19   35,6 35,0

 Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader   9,8 34,4

 

 

RESULTATRÄKNING  |  MKR

  Budget



79R 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 2 1

           2021               2020                2021       

 God och nära vård    134,6 69,8

 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården   81,8 69,8

 Bildningsverksamhet   68,1 64,9

 Kulturverksamhet   38,1 36,5

 Övrig regional utveckling   10,4 10,2

 Asylsjukvård   4,8 16,1

 Kalmar länstrafik   20,5 20,5

 Psykisk hälsa   26,1 30,2

 Cancervård    8,8 7,7

 Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   32,8 22,4

 Jämlik och effektiv vård PSV   10,8 6,1

 Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)   11,9 11,7

 Test- och smittspårning covid-19   222,0 83,6

 Vaccinationer   157,8 

Not 4 Verksamhetens kostnader   

Löner    -3 436,3 -3 268,5

Sociala avgifter    -1 063,4 -1 018,5

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -937,3 -708,4

Övriga personalkostnader    -57,7 -40,6

Köpt vård Hälsoval    -224,1 -198,2

Köpt vård utanför länet    -672,7 -623,7

Trafikentreprenadkostnader   -912,6 -924,8

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -95,8 -74,9

Bemanningsföretag    -240,2 -227,6

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -113,6 -106,7

Läkemedel inom förmånen (recept)   -693,4 -682,9

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -244,7 -239,6

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -536,6 -612,1

Lämnade bidrag    -179,2 -155,6

Lokal- och fastighetskostnader    -208,8 -190,3

Energikostnader    -64,1 -57,1

Förbrukningsinventarier/material    -85,8 -86,1

Reparation/underhåll inventarier    -71,0 -63,4

Sjukresor    -88,3 -93,8

Transport-, rese- och fraktkostnader    -55,1 -61,3

Tele- och IT-kommunikation, post    -50,2 -46,1

IT-program och licenser    -56,3 -51,0

IT-tjänster    -119,9 -111,3

Konsultkostnader    -44,5 -53,4

Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag    -38,5 -38,8

Övriga tjänster    -32,2 -34,3

Realisationsförluster    -1,2 -1,6

Övriga kostnader   -52,5 -49,9

Summa verksamhetens kostnader    -10 376,0 -9 820,5 -10 675,6  

      

Jämförelsestörande poster    

Verksamhetens kostnader    

Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt    

   Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning    

   av pensionsavsättning inklusive särskild löneskatt   -216,5

Summa jämförelsestörande poster   -216,5                                                           

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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            2021               2020                2021        

Operationell leasing      

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:       

Inom 1 år 

 Telefoniutrustning   -2,5 -12,5

 Fordon   -6,0 -7,9

 Övrigt   -9,7 -6,8

  Senare än 1 år men inom 5 år     

 Telefoniutrustning   -7,6 0,0

 Fordon   -5,1 -13,4

 Övrigt   -13,2 -5,6

  Senare än 5 år     

 Övrigt   -10,3

Ingångna leasingavtal för fordon med avtalstid på fyra år betraktas från och med 

1 januari 2021 som finansiell leasing. För ytterligare information om leasingatal 

hänvisas till avsnittet om Redovisningsprinciper.       

 

Kostnader för räkenskapsrevision        

Total kostnad för räkenskapsrevision   -1,0 -1,2

   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 2021.

Särredovisning      

Särredovisning av tandvårdens intäkter och kostnader har upprättats utifrån 

transparensdirektivet. Särredovisningen av tandvårdens intäkter och kostnader 

presenteras under avsnittet Finansiella rapporter.      

     

Not 5 Avskrivningar    

Planmässiga avskrivningar      

  Markanläggningar och byggnader   -174,9 -178,9 -183,3

  Maskiner och inventarier   -140,5 -136,5 -156,7

Summa planmässiga avskrivningar -315,4 -315,4 -340,0   

Nedskrivning immatrl tillg   -28,     

Summa avskrivningar   -343,5 -315,4 -340,0   

      

Not 6 Skatteintäkter    

Preliminära kommunalskattemedel   6 123,3 6 120,7 6 002,1

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   162,4 -94,3 

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår   26,6 -29,7   

Summa skatteintäkter   6 312,3 5 996,7 6 002,1   

      

Not 7 Utjämning och generella statsbidrag     

Inkomstutjämningsbidrag    1 261,4 1 222,4 1 244,1

Kostnadsutjämningsbidrag   405,2 377,0 405,3

Regleringsbidrag/-avgift   170,5 -58,6 167,5

Bidrag för läkemedelsförmånen   831,0 773,5 825,0

Ökade resurser till välfärden    240,3 166,0

Ökade resurser till välfärden, fördelning      

utifrån mottagande av flyktingar    22,7   

 Summa utjämning och generella statsbidrag                 2 668,1 2 577,2 2 807,9   
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                             2021               2020    2021     

Not 8 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter   2,3 1,9 1,5

Övertagande av eget kapital, Regionförbundet i Kalmar län      

Övriga finansiella intäkter   0,4 1,6 

Pensionsförvaltning     78,0

   Avkastning på aktier och obligationer   79,6 43,7 

   Vinster vid försäljn av aktier och obligationer   164,7 155,9 

   Orealiserade vinster i aktier och obligationer   190,6  

   Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer      

   Övriga finansiella intäkter       

Summa finansiella intäkter   437,7 203,2 79,5  

    

Not 9 Finansiella kostnader    

Räntekostnader   -0,2 -0,1 

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -52,7 -72,4 -51,0

Övriga finansiella kostnader   -1,4 -0,9 -1,3

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar    -16,5 

Pensionsförvaltning      

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -58,2 -61,1 

   Orealiserade förluster på aktier och obligationer    -61,3 

   Övriga finansiella kostnader      

Summa finansiella kostnader   -112,4 -212,4 -52,3     

  

Not 10 Årets resultat    

Årets resultat enligt resultaträkningen   787,4 358,8 207,9

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid      

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,4 -0,2 

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet      

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet      

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer   -190,6 61,3 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier       

och obligationer        

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    596,3 419,8 207,9   

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv    -187,3 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv        

Balanskravsresultat   596,3 232,5 207,9   
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 2021 2020    

Den löpande verksamheten                      

Årets resultat Not 11  787,4 358,8

Justering för av- och nedskrivningar      

Avskrivningar   315,4 315,4

Nedskrivningar   28,1 16,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster      

Förändring pensionsavsättning Not 11  428,2 232,8

Realisationsvinst/förlust   2,4 3,2

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 561,5 926,8    

       

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -376,7 -77,3

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -110,4 -11,7

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   7,8 -16,1

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   10,1 183,4

Medel från den löpande verksamheten 1 092,2 1 005,1    

        

Investeringsverksamheten        

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -626,8 -610,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,5 -0,3

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -6,8 -23,8

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -4,9 -124,2   

Medel från investeringsverksamheten   -638,0 -758,8        

   

Fiansieringsverksamheten        

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   6,1 0,5

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar   -13,3 -1,7   

Medel från finansieringsverksamheten Not 12  -7,2 -1,1   

       

Årets kassaflöde   447,1 245,2   

Likvida medel vid årets början   980,4 735,2

Likvida medel vid årets slut   1 427,5 980,4        
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 2021 2020      

Tillgångar                                       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar Not 13  18,1 40,1

Materiella anläggningstillgångar      

Mark och byggnader Not 14  3 406,9 3 119,0

Maskiner och inventarier Not 15  518,6 497,4

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar, bostadsrätter Not 16  157,0 152,1

Långfristiga fordringar Not 17  28,9 15,6

Summa anläggningstillgångar 4 129,5 3 824,2     

        

Omsättningstillgångar        

Förråd   32,1 39,9

Fordringar Not 18  735,5 625,0

Kortfristiga placeringar Not 19  2 572,2 2 195,5

Kassa och bank Not 20  1 427,5 980,4

Summa omsättningstillgångar 4 767,2 3 840,8    

      

SUMMA TILLGÅNGAR   8 896,7 7 665,0

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder                    

      

Eget kapital Not 21  

Årets resultat   787,4 358,8

Resultatutjämningsreserv   332,4 332,4

Övrigt eget kapital   2 434,9 2 076,2

Summa eget kapital 3 554,7 2 767,4    

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner Not 22  3 506,0 3 077,8

Summa avsättningar 3 506,0 3 077,8    

        

Skulder        

Långfristiga skulder Not 23  11,3 5,2

Kortfristiga skulder Not 24  1 824,6 1 814,6

Summa skulder 1 836,0 1 819,8    

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   8 896,7 7 665,0

       

Ansvarsförbindelser                                         

Pensionsförpliktelser som inte upptagits      

bland skulderna eller avsättningarna Not 25  3 619,3 3 670,1

Pensionsförpliktelser som tryggats       

genom tillgångar i pensionsstiftelse Not 25  -17,9 -15,8

Borgensåtaganden Not 25  624,8 437,6

BALANSRÄKNING  |  MKR
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                       2021 2020   

Not 11 Jämförelsestörande post      

Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensions-     

avsättning inklusive särskild löneskatt     

Årets resultat   -216,5

Förändring pensionsavsättning   216,5

För ytterligare information om jämförelsestörande poster hänvisas till avsnittet 

om Redovisningsprinciper och Pensionsåtagande.

Not 12 Finansieringsverksamheten        

Investeringsbidrag   -0,4 0,5

Nettoskuld finansiell leasing Volkswagen Finans AB   6,5 0,0

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   -13,3 -1,7

Summa -7,2 -1,1   

        

Not 13 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 67,9 44,6

Årets investeringar   6,8 23,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 -0,5

Årets nedskrivningar   -28,1 

Utgående anskaffningsvärde 46,6 67,9  

      

Ingående avskrivningar   -27,8 -26,3

Årets avskrivningar   -0,7 -1,5

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -28,5 -27,8  

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar   18,1 40,1  

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   5 5  

Nedskrivning har under året gjorts med 28,1 Mkr avseende befintligt biljettsystem 

Lynx i enlighet med beslut RS 2021/789.        

 

Not 14 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   5 128,5 4 886,1

Årets investeringar, genomförda   88,5 242,4

Årets försäljningar/utrangeringar   -14,5 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0  

Utgående anskaffningsvärde   5 202,6 5 128,5  

      

Ingående pågående investeringsvärden   999,2 771,1

Årets utgifter   465,0 470,5

Årets genomförda   -88,5 -242,4

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående pågående investeringsvärden   1 375,8 999,2  

Ingående avskrivningar   -3 008,7 -2 829,8

Årets avskrivningar   -174,9 -178,9

Årets försäljningar/utrangeringar   12,1 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -3 171,5 -3 008,7  

Utgående bokfört värde Mark och byggnader   3 406,9 3 119,0  

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   21 23  
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                       2021 2020   

Not 11 Jämförelsestörande post      

Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensions-     

avsättning inklusive särskild löneskatt     

Årets resultat   -216,5

Förändring pensionsavsättning   216,5

För ytterligare information om jämförelsestörande poster hänvisas till avsnittet 

om Redovisningsprinciper och Pensionsåtagande.

Not 12 Finansieringsverksamheten        

Investeringsbidrag   -0,4 0,5

Nettoskuld finansiell leasing Volkswagen Finans AB   6,5 0,0

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   -13,3 -1,7

Summa -7,2 -1,1   

        

Not 13 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 67,9 44,6

Årets investeringar   6,8 23,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 -0,5

Årets nedskrivningar   -28,1 

Utgående anskaffningsvärde 46,6 67,9  

      

Ingående avskrivningar   -27,8 -26,3

Årets avskrivningar   -0,7 -1,5

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -28,5 -27,8  

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar   18,1 40,1  

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   5 5  

Nedskrivning har under året gjorts med 28,1 Mkr avseende befintligt biljettsystem 

Lynx i enlighet med beslut RS 2021/789.        

 

Not 14 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   5 128,5 4 886,1

Årets investeringar, genomförda   88,5 242,4

Årets försäljningar/utrangeringar   -14,5 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0  

Utgående anskaffningsvärde   5 202,6 5 128,5  

      

Ingående pågående investeringsvärden   999,2 771,1

Årets utgifter   465,0 470,5

Årets genomförda   -88,5 -242,4

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående pågående investeringsvärden   1 375,8 999,2  

Ingående avskrivningar   -3 008,7 -2 829,8

Årets avskrivningar   -174,9 -178,9

Årets försäljningar/utrangeringar   12,1 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -3 171,5 -3 008,7  

Utgående bokfört värde Mark och byggnader   3 406,9 3 119,0  

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   21 23  

 2021 2020    

Not 15 Maskiner och inventarier 

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   817,9 889,2

Årets investeringar   46,3 40,3

Årets försäljningar/utrangeringar   -13,2 -111,6

Omklassificeringar    0,0

Utgående anskaffningsvärde   851,0 817,9   

      

Ingående avskrivningar   -635,9 -688,2

Årets avskrivningar   -51,9 -57,9

Årets försäljningar/utrangeringar   12,3 110,2

Omklassificeringar    0,0

Utgående avskrivningar   -675,5 -635,9   

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur   175,5 182,0   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   8 8      

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   83,6 78,2

Årets investeringar   9,1 11,6

Årets försäljningar/utrangeringar   -11,4 -6,2

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   81,3 83,6   

      

Ingående avskrivningar   -61,0 -57,3

Årets avskrivningar   -8,5 -9,7

Årets försäljningar/utrangeringar   10,8 6,0

Omklassificeringar    0,0

Utgående avskrivningar   -58,7 -61,0   

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel   22,6 22,6   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   5 5       

Övriga maskiner och inventarier        

Ingående anskaffningsvärde   695,6 714,2

Årets investeringar   96,9 88,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -28,8 -106,7

Omklassificeringar    0,0

Utgående anskaffningsvärde   763,7 695,6   

Ingående avskrivningar   -402,9 -441,2

Årets avskrivningar   -77,7 -67,5

Årets försäljningar/utrangeringar   29,7 105,8

Omklassificeringar    0,0

Utgående avskrivningar   -450,9 -402,9   

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier   312,9 292,7   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   7 7   

Leasingavtal fordon      

Ingående anskaffningsvärde   0,0 0,0

Nya finansiella leasingavtal fordon   9,4 0,0

Amortering finansiella leasingavtal fordon   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   9,4 0,0   
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                       2021 2020   

Ingående avskrivningar   0,0 0,0

Årets avskrivningar   -1,8 0,0

Utgående avskrivningar -1,8 0,0   

Utgående bokfört värde leasingavtal fordon 7,6 0,0   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År 5    

Totala minimileaseavgifter   7,8 0,0

Framtida finansiella kostnader   -0,1 0,0

Nuvärdet av leasingavgifterna 7,6 0,0   

Nuvärdet av minimileasavgifterna förfaller enligt följande:      

 -Inom 1 år   1,1 0,0

 -Inom 1-5 år   6,5 0,0

 -Senare än 5 år   0,0 0,0

Summa 7,6 0,0   

Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och 

långfristig skuld. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet 

om Redovisningsprinciper.

SUMMA UTGÅENDE VÄRDE MASKINER OCH INVENTARIER TOTALT  518,6 497,4

Not 16 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

-AB Transitio    1,0 1,0

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

-Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag   34,2 34,2

-Inera AB   0,0 0,0

-Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   0,2 0,2

-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

-Kalmar Öland Airport AB   63,5 63,5

-Kommuninvest Ekonomisk Förening   49,1 44,2

Summa 157,0 152,1  

Not 17 Långfristiga fordringar

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

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   16,7 3,4

Summa 28,9 15,6  
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 2021 2020      

Not 18 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   144,7 100,6

Momsfordringar   76,7 72,7

Statsbidragsfordringar   109,2 197,5

Preliminär avräkning skatt   162,4 

Interimsfordringar   60,5 249,7

Övriga fordringar   181,8 4,5

Summa 735,5 625,0

Not 19 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   1 500,7 1 212,1

-Räntebärande värdepapper   984,9 905,6

-Likvida medel   86,7 77,9

Summa 2 572,2 2 195,6     

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.    

Aktier        

Anskaffningsvärde   1 208,3 1 093,9 

Ingående marknadsvärde   1 212,1 1 226,6 

Marknadsvärde på balansdagen   1 500,7 1 212,1 

Bokförd värdeökning/värdeminskning   288,5 -14,5 

       

Obligationer        

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   966,8 903,6 

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   905,6 833,3 

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   984,9 905,6 

Bokförd värdeökning/värdeminskning   79,3 72,3 

       

Likvida medel       

Anskaffningsvärde    87,0 77,9 

Ingående marknadsvärde    77,9 58,4 

Marknadsvärde på balansdagen   86,7 77,9 

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   8,9 19,4 

       

Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgängligt på 

Region Kalmar läns kansli. 

Not 20 Kassa och bank      

Kassa   0,1 0,0

Bank    1 427,4 980,4

Summa 1 427,5 980,4    
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Ingående avskrivningar   0,0 0,0

Årets avskrivningar   -1,8 0,0

Utgående avskrivningar -1,8 0,0   

Utgående bokfört värde leasingavtal fordon 7,6 0,0   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År 5    

Totala minimileaseavgifter   7,8 0,0

Framtida finansiella kostnader   -0,1 0,0

Nuvärdet av leasingavgifterna 7,6 0,0   

Nuvärdet av minimileasavgifterna förfaller enligt följande:      

 -Inom 1 år   1,1 0,0

 -Inom 1-5 år   6,5 0,0

 -Senare än 5 år   0,0 0,0

Summa 7,6 0,0   

Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och 

långfristig skuld. För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet 

om Redovisningsprinciper.

SUMMA UTGÅENDE VÄRDE MASKINER OCH INVENTARIER TOTALT  518,6 497,4

Not 16 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

-AB Transitio    1,0 1,0

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

-Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag   34,2 34,2

-Inera AB   0,0 0,0

-Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   0,2 0,2

-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

-Kalmar Öland Airport AB   63,5 63,5

-Kommuninvest Ekonomisk Förening   49,1 44,2

Summa 157,0 152,1  

Not 17 Långfristiga fordringar

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

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   16,7 3,4

Summa 28,9 15,6  
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                       2021 2020   

Not 21 Eget kapital      

Ingående eget kapital   2 435,0 2 076,2

-varav justering av eget kapital      

Resultatutjämningsreserv   332,4 332,4

Årets resultat   787,4 358,8

Summa 3 554,7 2 767,4    

       

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2021 med 1,6 Mkr.

Not 22 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   3 077,8 2 845,0

Pensionsutbetalningar   -56,5 -52,5

Nyintjänad pension   173,1 166,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning   40,3 62,0

Ändrade grunder   174,2 0,0

Förändring löneskatt   83,6 45,4

Övrigt   13,5 11,3

Summa   3 506,0 3 077,8        

  

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

Specifikation - Avsatt till pensioner        

Förmånsbestämd kompletterande pension   2 733,1 2 391,6

Ålderspension   76,4 70,6

Pension till efterlevande   10,9 13,3

Visstidspension   1,1 1,4

Löneskatt   684,5 600,9

Summa 3 506,0 3 077,8   

Visstidspension betalas ut till fem f.d. politiker

Not 23 Långfristiga skulder       

Långfristig leasingskuld   6,5 

Långfristig förutbetald intäkt   4,9 5,2

Summa   11,3 5,2   

Not 24 Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   694,7 576,3

Statsbidragsskulder   29,9 36,1

Kortfristig leasingskuld   1,1 0,0

Interimsskulder   1 013,3 1 100,7

varav      

- preliminär avräkning skatt   67,9 177,9

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   145,5 140,6

- semesterlöneskuld   347,8 320,3

- okompenserad jour   65,1 58,6

- övertidsskuld   27,2 25,2

- arbetsgivaravgifter   84,5 88,3

- särskild löneskatt   40,8 42,2

- övriga interimsskulder   234,5 247,7

Skatteskulder och övr löneavdrag   81,8 84,7

Övrigt   3,7 16,8

Summa   1 824,6 1 814,6  

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.
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                       2021 2020   

Not 21 Eget kapital      

Ingående eget kapital   2 435,0 2 076,2

-varav justering av eget kapital      

Resultatutjämningsreserv   332,4 332,4

Årets resultat   787,4 358,8

Summa 3 554,7 2 767,4    

       

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2021 med 1,6 Mkr.

Not 22 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   3 077,8 2 845,0

Pensionsutbetalningar   -56,5 -52,5

Nyintjänad pension   173,1 166,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning   40,3 62,0

Ändrade grunder   174,2 0,0

Förändring löneskatt   83,6 45,4

Övrigt   13,5 11,3

Summa   3 506,0 3 077,8        

  

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

Specifikation - Avsatt till pensioner        

Förmånsbestämd kompletterande pension   2 733,1 2 391,6

Ålderspension   76,4 70,6

Pension till efterlevande   10,9 13,3

Visstidspension   1,1 1,4

Löneskatt   684,5 600,9

Summa 3 506,0 3 077,8   

Visstidspension betalas ut till fem f.d. politiker

Not 23 Långfristiga skulder       

Långfristig leasingskuld   6,5 

Långfristig förutbetald intäkt   4,9 5,2

Summa   11,3 5,2   

Not 24 Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   694,7 576,3

Statsbidragsskulder   29,9 36,1

Kortfristig leasingskuld   1,1 0,0

Interimsskulder   1 013,3 1 100,7

varav      

- preliminär avräkning skatt   67,9 177,9

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   145,5 140,6

- semesterlöneskuld   347,8 320,3

- okompenserad jour   65,1 58,6

- övertidsskuld   27,2 25,2

- arbetsgivaravgifter   84,5 88,3

- särskild löneskatt   40,8 42,2

- övriga interimsskulder   234,5 247,7

Skatteskulder och övr löneavdrag   81,8 84,7

Övrigt   3,7 16,8

Summa   1 824,6 1 814,6  

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.

 

  

     

       

 2021 2020   

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna      

Ingående pensionsförpliktelse inkl löneskatt   3 670,1 3 784,2

Pensionsutbetalningar   -192,1 -187,6

Nyintjänad pension   -1,4 -0,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning   49,7 87,7

Ändring av grunder   95,2 -13,8

Förändring löneskatt   -9,9 -22,3

Övrigt   7,6 22,2

Summa   3 619,3 3 670,1   

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

     

Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse       

Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse   -17,9 -15,8

Borgensförbindelser      

Transitio AB*)   604,9 416,2

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

Kalmar Öland Airport AB***)   13,9 15,4

Summa borgensförbindelser 624,8 437,6    

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 226,2 4 091,9   

        

         

FORTSÄTTNING NOTER BALANSRÄKNING  |  MKR

*) Dåvarande landstinget ingick, LF 2007-02-28, solidarisk borgen uppgå-

ende till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende finansiering 

av spårfordon. Per 2021-12-31 har 1,3 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med 

regressrätt begränsas Region Kalmar läns åtagande till den del som Kal-

mar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 

2021-12-31 till 374,4 Mkr.     

    

Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Hal-

land samt Region Kronoberg har tidigare träffat en principöverenskommel-

se kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. För 

Region Kalmar län togs detta beslut i landstingsfullmäktige den 29-30 maj 

2018. I mars 2019, RS 2019/91, godkände regionfullmäktige att Region Kal-

mar län får ingå borgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering 

upp till 2,1 Mdr avseende regionaltågsfordon och strategisk utrustning ge-

nom AB Transitio. Denna del uppgår per 2021-12-31 till 230,5 Mkr.  

       

**) Dåvarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kal-

mar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Åtagandet per 2021-12-

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 understi-

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

Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgick per 2021-12-31 till  

13,5 Mkr.       

  

***)Region Kalmar län har, RS 2020/404, ingått borgen för Kalmar Öland 

Airport AB, 556715-8117, för låneförpliktelser uppgående till ett totalt hög-

sta belopp om 16.633.500 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostna-

der. Per 2021-12-31 uppgår aktuell borgen till 13,9 Mkr. Regionfullmäktige 

godkände den 6 februari 2020 att Region Kalmar län förvärvar 50 procent 

av aktierna i Kalmar Öland Airport AB. Tillträde till aktierna har skett den 1 

april 2020.       

  

Övriga ansvarsförbindelser     

Region Kalmar län har under våren 2020 ingått, RS 2019-1198,  en solidarisk 

borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nu-

varande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som 

är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest eko-

nomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 

ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 

av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret för-

delas dels i förhållande  till storleken på de medel som respektive med-

lemskommun lånat av Kommuninvest i Sveriga AB, dels ui förhållande till 

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin-

vest ekonomisk förening. Per 2021-12-31 hade Region Kalmar län betalat in  

49 089 200 kronor som insatskapital.    

     

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 2021 uppgår premien till 38,5 Mkr.  

       

       





91R 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 2 1

  2021 2020 2019 2018 2017    

Utgifter                                                                                                                                                  

Aktivering av utvecklingskostnader   6,8  23,8  12,7  5,6  

Summa Immateriella anläggningstillgångar 6,8 23,8 12,7              5,6                

Mark   0,5      26,8 

Markanläggningar   7,3  1,0  2,9  5,7  12,1

Till- och ombyggnation   128,2  84,7  93,3  292,7  78,8

Reinvestering   48,3  50,2  45,5  18,8  17,3

Nybyggnation   280,6  334,7  353,7  234,3  143,2

Summa Byggnader och mark   464,9  470,5  495,4  578,3  251,4   

Medicinteknisk apparatur   46,3  40,3  40,1  37,7  61,1

Tekniska hjälpmedel   9,1  11,6  11,5  10,7  9,2

Övriga inventarier   106,2  88,1  93,0  80,5  51,6

-varav finansiell leasing, personbilar   9,4    

Summa Inventarier 161,6 140,0 144,6 128,9 121,9   

Summa utgifter 633,3 634,3 652,7 712,8 373,3   

     

Inkomster     

Byggnader och mark     

Inventarier   0,0  0,0  -0,1  -0,6  -0,4

Summa inkomster 0,0 0,0 -0,1 -0,6 -0,4   

     

Nettoutgift 633,3 634,3 652,6 712,2 372,9   

     

INVESTERINGSREDOVISNING  |  MKR
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Projekt                                                                               Investeringsram/      Investering            Budget             Investering

                                                                          totalkalkyl             t o m 2021               2021                    2021

   

Länssjukhuset i Kalmar    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 964,4 892,3 244,4 184,9

- tillbyggnad av neonatal 104,7 0,0  0,0

- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38 420,4 15,0 38,1 14,7

Oskarshamns sjukhus    

- renovering av behandlingsbad 10,8 3,0  3,0

Västerviks sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1 1 310,4 142,4 183,5 79,6

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2 84,4   

- ombyggnad av neonatal 26,2 29,1 16,4 25,2

- ombyggnad medicinavdelning hus 20 46,1 3,4 21,6 2,8

Stora trädgårdsgatan, Västervik    

- ombyggnad för HC 9,1 1,8 5,8 0,7

Vimmerby    

- renovering av behandlingsbad 9,7 0,4 9,3 

- ombyggnad Familjecentral, hus 01, 02 22,3 3,9 7,0 3,4

Virserum    

- nybyggnation ambulansstation 15,6 11,1 11,0 8,9

Högsby    

- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård 83,3 2,5 39,2 0,7

Cykelparkering, länets sjukhus    

- ny- och ombyggnad 7,0 6,3 3,0 2,3

Fysisk tillgänglighet 32,9 0,7 7,0 0,2

Gemensamt    

Teknik investeringar 232,9 57,0 24,8 28,7

Energiplan 2012-2020, etapp 1,2 och 3 53,4 27,1 15,2 9,3

Reinvestering planerat underhåll 49,4 48,3 49,4 48,3

Opecificerade fastighetsförbättringar 2021 10,8 0,0 5,4 0,0

Länssjukhuset Kalmar    

- nybyggnation av länsgemensamt arkiv och regionövergripande 

  serverhall 142,0 0,0  0,0

- ombyggnad för automationsbana 13,9 0,0 2,8 0,0

Oskarshamns sjukhus    

- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria 

och restaurang  145,4 2,5 4,7 2,5

Västerviks sjukhus    

- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin 70,1 0,0 5,4 0,0

- ombyggnation rehabbassäng 29,7 24,7 23,1 24,7

Regionhuset    

- ombyggnation 18,9 14,1 18,9 14,1

Ej avslutade tidigare beslutade projekt 64,7 55,3  5,9

Inom HSF:s investeringsplan inkl. röntgenplan 15,0 9,7  3,3

Statsbidrag Robust och säkerhetshöjande åtgärder   2,0 1,7

Summa  3 993,7 1 350,7 738,0 464,9         

- förändrad redovsiningsprincip när det gäller anläggningsredovisning 

har inneburit en minskad ram för investeringsprojekten 2021 med 

8,4 mkr     

 

SPECIFIK ATION ÖVER BYGGNADSPROJEKT  |   MKR



93R 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 2 1

          Budget             Investering

                                                                            2021                    2021

       

Röntgenplan   30,0 9,8

Laboratorieplan   23,0 17,5

Ambulanser   11,0 10,9

IT-utrustning   56,0 54,0

Tekniska hjälpmedel   11,0 9,1

Medicinteknik   30,0 23,7

Ospecificerade inventarier   42,4 43,4

Summa inventarier 203,4 168,4

         

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

Cosmic.   

13,8 Mkr avser del av budgeterad utrustning i samband med byggprojekt.   

4,3 Mkr avser budget för konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt.   

7,5 Mkr är överförda till driftsredovisning.     
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  2021 2020   2021 2020      

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -4 915,7 -4 769,6 -303,9 -299,1

Primärvårdsförvaltningen  -152,8 -186,5 30,8 -12,8

Psykiatriförvaltningen  -549,1 -524,0 15,6 23,3

Folktandvården  -88,3 -86,9 0,0 0,0

IT-förvaltningen  -343,6 -307,3 -11,1 0,8

Regionservice  -328,4 -405,4 -8,0 -109,8

Centraladministrerad verksamhet  -1 518,1 -1 447,4 -2,5 -3,2

  Varav      

  - Regiondirektörens stab  -167,1 -161,9 20,1 23,2

  - Förtroendevalda  -37,5 -37,4 6,0 4,0

  - Beställd vård  -1 163,2 -1 093,8 -36,0 -30,0

  - Övrigt  -150,3 -154,3 7,4 -0,5

Regionrevisionen  -3,9 -4,1 0,6 0,3

Summa  -7 899,9 -7 731,2 -278,5 -400,5        

   

Regionala utvecklingsnämnden      

Regional utvecklingsförvaltning  -182,5 -169,6 5,2 4,3

Summa  -182,5 -169,6 5,2 4,3     

 

Kollektivtrafiknämnden      

Kalmar länstrafik  -724,4 -745,3 -71,5 -122,3

Summa  -724,4 -745,3 -71,5 -122,3     

Summa nämnder  -8 806,8 -8 646,1 -344,7 -518,5     

Finansiering  9 594,2 9 004,9 924,2 675,8

Totalt för Region Kalmar län  787,4 358,8 579,5 157,3     

      

Not 1       

Värden för  2020 är anpassade till 2021 års organisation   
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Verksamhetsgrenar                                                                                                                                       

Folktandvården      

      

Barn- och ungdomstandvård      

Allmäntandvårdsersättning 3-23 år KU 72 066 76 016 -3 950 1 646 3) 

Särskilt befolkningsansvar KS 4 286 3 638 648 5  

Befolkningsansvar jour KS 339 549 -210 -239  

Specialist- och sjukhustandvård KS 43 901 43 278 623 -3 126 3) 

       

Vuxentandvård       

Allmäntandvård vuxna KU 149 734 149 870 -136 -3 085 3) 

Befolkningsansvar jour KU 2 806 2 679 127 -62  

Specialist- och sjukhustandvård KU 72 015 74 755 -2 740 1 360  

Uppsökande tandvård KU 2 561 2 126 435 47  

Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktions-

hindrade och tandvård som ett led i sjukdoms-

behandling KU 16 829 15 729 1 100 500  

Särskilda uppdrag       

ST-utbildning KS 4 057 2 233 1 824 454  

Forskning KS  8 -8 -262  

Introduktion av nyutexaminerade KS 4 447 1 880 2 567 1 556  

Övriga projekt och uppdrag KS 3 431 3 384 47 1 192  

Köpt vård KU 100 72 28 88  

Läkemedelsförmånen KU 1 450 1 805 -355 -73  

 

Summa Folktandvård  378 022 378 022 0 0  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     

   

3) Resultat 2020        

Kommentar angående allmäntandvårdsersättning 3-23 år och allmäntandvård vuxna:  Under en period på våren prioriterades enbart akut tandvård, i syfte att 

hushålla med skyddsutrustning för att trygga behovet av skyddsutrustning i länets covid-vård. Detta innebar en negativ resultatpåverkan motsvarande 19 Mkr 

där Folktandvården erhållit kompensation från huvudmannen i samband med bokslutet 2020.      

  

3) Resultat 2021        

Kommentar angående allmäntandvårdsersättning 3-23 år och specialist- och sjukhustandvård för barn och unga:  Pandemin har påverkat Folktandvårdens 

verksamhet. Den uppskjutna prioriterade barntandvården och sjukhustandvården har en negativ effekt på resultatet med 10,5 Mkr.  Folktandvården har därför 

erhållit kompensation från huvudmannen med motsvarande belopp i samband med bokslutet 2021.      

  

        

     

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 
2021

Summa 
kostnader

Resultat 
2020

Kommen-
tarer

Ack 
resultat 

from 2011
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen 

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

visning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för 

Kommunal Redovisning (RKR).

 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:

 � 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.

Sammanställda räkenskaper

Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern av-

ses en sammanställning av regionens och koncernföretagens 

resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och 

noter. 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 re-

gion har ett varaktigt betydande inflytande. Ett betydande in-

flytande anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av 

rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat 

framgår av omständigheterna. Vid bedömningen om inflytan-

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

andra faktorer som begränsar eller inskränker inflytandet, be-

aktas. Inflytandet ska vara varaktigt. Ett koncernföretag som 

anses ha särskild betydelse för regionens verksamhet eller eko-

nomi kan då anses ha inflytande. Särskild ekonomisk betydelse 

föreligger 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 re-

dovisning behöver därför inte upprättas. Bedömningen är att 

konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till 

resultat- och balansräkningen. En beskrivning av verksamheten 

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 be-

skattningsbara inkomsten intjänats. Den preliminära slutavräk-

ningen baseras på den prognos som Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) publicerar i december under räkenskapsåret i 

enlighet med RKR:s rekommendation R2 under rubriken Perio-

disering av skatteintäkter. Båda posterna särredovisas i not till 

resultaträkningen.

Statsbidrag och EU-bidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-

ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssys-

temet i posten utjämning och generella statsbidrag. De redo-

visas normalt det år de inbetalas, då de inte innehåller några 

villkor eller andra restriktioner avseende när bidraget får eller 

ska användas.

 Specialdestinerade statsbidrag och EU-bidrag avser bidrag 

som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt 

ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med 

övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon 

form av motprestation och återrapportering och redovisas en-

ligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. De har i re-

dovisningen intäktsförts i takt med att villkoren bedömts vara 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen 

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

ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR).
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Redovisningsprinciper

uppfyllda och det bedömts vara säkert att bidraget kommer att 

erhållas.

 Merkostnadsersättning från Socialstyrelsen med anledning 

av covid-19 avseende december 2020 har intäktsförts i sin 

helhet under 2021. Tillkommande medel avsedda att ge kost-

nadstäckning för merkostnader med anledning av covid-19 har 

intäktsförts under 2021.

 Utbetalningen av medel till regionerna för en särskild sats-

ning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m m till hälso- och 

sjukvårdspersonal med anledning av spridningen av covid-19 

som beslutades om i slutet av 2020 intäktsförs löpande framåt i 

takt med att kostnaderna för de vidtagna åtgärderna uppkom-

mer enligt särskilt beslut.

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 förvän-

tas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska upp-

görelsen 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 in-

täkt periodiseras och redovisas som skuld i balansräkningen. 

En inkomst som uppfyller intäktskriterierna, där inbetalning 

ännu inte skett, redovisas som en fordran i balansräkningen.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet

Årets resultat justeras vid beräkning av balanskravsresultatet 

även med orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt 

att det görs en återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper. Anledningen är att det inte är rimligt att kortsikti-

ga upp- och nedgångar i marknadsvärden på värdepapper ska 

påverka förutsättningarna att uppnå balanskravet.

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 gräns-

dragningsproblematiken mellan investeringar och planerat 

underhåll används en modell för komponentavskrivning inom 

fastighetsområdet. Modellen bygger på en schabloniserad 

komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; 

relativ storlek, olika förväntade livslängder samt någon form 

av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som 

logisk. 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 

innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras 

som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 

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

basbelopp.

 Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas för de 

materiella anläggningstillgångarna. Beräkningen görs genom 
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att, för varje post, summera anskaffningsvärdet (justerat för hur 

stor del av året tillgången innehafts) för de tillgångar som är 

föremål för avskrivning och dividerar med de av årets avskriv-

ningskostnader 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 utveck-

las internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar 

utan kostnadsförs. Utgifter för forskning får inte tas upp som 

immateriell tillgång. Av samma skäl prövas att immateriella 

tillgångar kommer att generera troliga framtida ekonomiska 

fördelar. Detta får till följd att programvarulicenser och andra 

typer av rättigheter som enbart ger upphov till ökad servicepo-

tential oftast kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Utvecklingsarbete 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 uppkom-

mit 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.

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 2021. 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 föregående balansdag redovisas i resul-

taträkningen.

Leasingavtal

Region Kalmar län har enligt definition både finansiella och 

operationella leasingavtal. Leasingavtal som uppfyller kriterier-

na för korttidsinventarier, det vill säga om avtalstiden är högst 

tre år eller om leasingavtalet är av mindre värde, redovisas som 

operationella leasingavtal. Leasingavtal med avtalstid över tre 

år klassificeras enligt RKR R5 som finansiell leasing.

Finansiell leasing i Region Kalmar län avser leasingavtal för 

fordon med en avtalstid på fyra år. Region Kalmar län som le-

asetagare redovisar objekt som innehas enligt ett finansiellt le-

asingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Förplik-

telsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld 

i balansräkningen uppdelat på en kortfristig och en långfristig 

del. Fram till och med 2020-12-31 betraktades alla leasingav-

tal i Region Kalmar län som operationell leasing. Ingångna le-

asingavtal från och med den 1 januari 2021 avseende fordon 

med avtalstid på fyra år redovisas som finansiella leasingavtal. 

Det innebär att leasingavtal avseende fordon ingångna före 

den 1 januari 2021 redovisas 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 RIPS21 (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, långsiktig real ränta, pensionstidpunkter och medel-

livslängd.

 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 som avsätt-

ning och dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas under 

avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension 

(FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp 

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 avgiftsbestämda 

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 redo-

visas som ansvarsförbindelse.

 Under 2020 har RIPS-kommittén arbetat med att se över livs-

längdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar över 

livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna. 

Förändringen innebär att offentlig sektor ska skatta parame-

trarna för livslängder utifrån sektorns eget bestånd istället för 

att använda sig av antagandena baserade på en dödlighetsun-
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dersökning som gjorts av Svensk Försäkring. Styrelsen för SKR 

beslutade den 23 april 2021 att anta ändringarna i livslängds-

santagandena i RIPS enligt RIPS-kommitténs förslag. Region 

Kalmar län har tillämpat de nya parametrarna i redovisningen 

av pensionsskulden från och med 2021. Med nuvarande re-

dovisningsmodell, blandmodellen, är det enbart den del som 

redovisas som avsättning som direkt påverkar resultatet. Då 

posten är betydande och viktig att uppmärksammas redovisas 

den som jämförelsestörande post i resultaträkningen och i kas-

saflödesanalysen. I balansräkningen redovisas den som avsätt-

ning för pensioner.

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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21/01 Redovisa en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka 

antalet flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården

21/02 Redovisa en överenskommelse om samverkan med Linköpings 

universitet

21/03 Redovisa en plan för införandet av egenmonitorering

21/04 Utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet

21/05 Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena

21/06 Redovisa ett upplägg till ett forum för dialog mellan industrinä-

ringen, offentliga aktörer och fackliga organisationer

21/07 Utreda möjligheterna till utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar 

och Växjö

21/08 Utreda möjligheterna att tillsammans med länets kommuner för-

enkla och effektivisera administrationen kring särskilda persontransporter 

för särskolans verksamhet

21/09 Redovisa en strategi för Kulturella kreativa näringar

21/10 Redovisa en långsiktig plan för införandet av PET CT

21/11 Utreda behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen 

av psykologer

21/12 Redovisa en plan för hur Kliniskt träningscentrum (KTC) ska ut-

vecklas till Region Kalmar läns kompetenscentrum

Pågående

Pågående

Avslutad

Pågående

Pågående

Avslutad

Avslutad

Pågående

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Rapporteras på regionstyrelsen 

den 13 december 2022

Rapporteras på regionstyrelsen 

den 12 maj 2022

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 12 maj 2021

Rapporteras på regionstyrelsen 

den 2 februari 2022

Rapporteras på regionstyrelsen 

den 2 februari 2022

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 12 maj 2021

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 12 maj 2021

Rapporteras på regionstyrelsen 

den 8 mars 2022

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 26 oktober 2021

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 26 oktober 2021

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 15 juni 2021

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 26 oktober 2021

Uppdrag Regionplan 2021-2023                                                                                   Status                 Kommentar

Uppdrag beslutade i regionplan 2021-2023

19/12 - Utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. 

20/06 Redovisa ett förslag till modell för hälsovårdsprogram för äldre.

20/07 Redovisa en uppdaterad strategi för Varje dag lite bättre - kraften 

hos många. 

20/09 Redovisa en plan med åtgärder med anledning av uppföljningen av 

Region Kalmar läns företagshälsovård

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 10 februari 2021.

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 14 december 2021

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 17 mars 2021

Rapporterades på regionstyrelsen 

den 12 maj 2021

Uppdrag beslutade i tidigare regionplan med redovisning under 2021-2023           Status                       Kommentar



Uppdrag beslutade i regionplan 2021-2023
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Vårt arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social, 

miljömässig och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven är 

lika viktiga och varandras förutsättningar. Hållbarhet och inn-

ovationsförmåga ska bidra till tillväxt såväl i länet som i egen 

verksamhet. På så sätt bidrar vi till att förverkliga vår vision – 

Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv. De 17 glo-

bala hållbarhetmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för vårt 

miljö- och hållbarhetsarbete. Målen ska uppnås till 2030. För att 

lyckas krävs samverkan såväl nationellt som regionalt.

Arbetet har under året fortskridit i enlighet med Verksamhets-

plan Hållbarhet 2021-2023 och de 6 mål som Region Kalmar 

län har valt att fokuserar extra på. Nedan följer en beskrivning 

av vad som gjorts under respektive målområde under året. Det 

här blir den andra Hållbarhetsredovisningen enligt GRI, nivå 

Core, som Region Kalmar län redovisar i sin årsredovisning.

Främja hälsa

Planerade aktiviteter för att stärka invånarnas hälsa och välbe-

finnande har i vissa fall fått skjutas fram på grund av pandemin, 

i andra fall har insatser underlättats och fått större spridning 

tack vare den digitala mognad som pandemin har medfört. 

Det gäller till exempel arbetet med utbildningsinsatser för att 

stärka fysisk och psykisk hälsa. Dessa hälsoaspekter har fått sär-

skild aktualitet under pandemin och arbetet har underlättats 

med hjälp av digitala verktyg.

 En digital utbildning för blåljuspersonal som möter suicidnä-

ra personer är framtagen under hösten 2021. Under 2021 och 

2022 implementeras stegvis ”Vårdförlopp Suicidprevention” i 

hela Region Kalmar län och ”Youth Aware of Mental Health” 

(YAM) har genomförts i tre av fem pilotkommuner och två in-

struktörsträffar har hållits.

 En digital version av ”Sund Smart Stark Senior” har tagits 

fram i samverkan mellan folkhälsoutvecklare, hälso- och sjuk-

vård och primärvård. Insatser som utbildning för personal och 

föräldrar samt aktiviteten Kom igång har genomförts tillsam-

mans med kommun, familjecentral och föreningsliv. Digitala 

seminarier om jämlikhet kopplat till samhällsplanering samt 

samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet har genomförts. 

På seminarierna deltog länets kommuner genom tjänstemän 

och politiker. Utveckling av en digital tobaksutbildning inom 

Tobakshjälpen pågår inom Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR). 

Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning genomförs i tandvår-

dens regi med stöd av folkhälsoutvecklare.

 I egen verksamhet har arbetet med att minska antalet mil-

jö- och hälsoskadliga kemikalier fortsatt. Antalet produkter på 

PRIO utfasningslista är 349 stycken, en minskning med 6 pro-

dukter under året. Arbete med inventering av miljö- och häl-

soskadliga ämnen har genomförts. Utbildningar i såväl invente-

ringar som riskbedömningar har gjorts under året. Arbetet med 

att se över sortiment av produkter inom fastighetsdrift fortsätter 

för att minska antalet miljö- och hälsoskadliga produkter.

 Under årets har det skett satsningar som syftar till ökad kun-

skap, medvetenhet, engagemang samt ger tillfälle att reflek-

tera över hur vi jobbar med hållbarhet. Exempel på detta är 

kortare digitala utbildningar inom t.ex. hållbarhet, kemikalier 

och läkemedel. Ett annat exempel är Hållbara halvtimmen, ett 

digitalt frukostseminarie som lyfter aktuella hållbarhetsfrågor, 

ur såväl globalt som lokalt perspektiv. Seminarierna har spelats 

in för att fler ska kunna ta del av dem i efterhand.

Hållbarhetsredovisning
Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Vi arbetar för ett samhälle där alla oavsett 

livsvillkor kan leva ett bra liv utan att det äventyrar våra barns eller barnbarns möjligheter att göra detsamma. 

Hållbar
byggnation
och stads-
bildning

Främja
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Under våren 2021 bröts trenden med en fortsatt snabbt mins-

kande antibiotikaförskrivning till följd av covid-19-pandemin. 

En stegvis återgång till normalläget har inneburit en ökad till-

gänglighet till sjukvård/tandvård, minskad fysisk distansering 

och ökad smittspridning av framför allt luftvägsinfektioner i 

samhället. När det gäller antibiotikaförskrivningen har förskriv-

ningen minskat ytterligare något till 239 recept / 1000 invånare, 

vilket innebär att Region Kalmar län klarar målet om 250 re-

cept/ 1000 invånare. 

 När det gäller ekologiska livsmedel så fortsätter arbetet för 

att bibehålla andelen ekologiska råvaror. För 2021 har vi mins-

kat något sedan året innan och slutar på 38,5 procent ekolo-

giskt. Andelen ekologiska livsmedel påverkas mest av vilka 

huvudkomponenter som serveras enligt matsedel. Det pågår 

ett arbete där förslag tagits fram på livsmedel som kan vara ak-

tuella för övergång till inköp av ekologiskt odlade. Kostnaden 

för ekologiska livsmedel är cirka 25 - 30 procent högre jämfört 

med konventionellt producerat, och det finns ingen extra bud-

get för att klara det långsiktiga målet om 60 procent ekologiskt 

till 2030. 

Varje barns bästa

Under 2021 har arbetet med implementering av rutinen för 

prövning av barnets bästa i beslut som rör barn fortsatt. Befintli-

ga och nya hållbarhetsombud i Region Kalmar läns verksamhe-

ter har fått utbildning och uppdaterats kring nya lagändringar 

om barn som bevittnat våld, och hur det berör deras verksam-

heter. Stödmaterial angående hantering av barn som anhöriga 

i form av APT-material har skapats. Barn- och ungdomskliniken 

i Kalmar nådde under 2021 upp till kriterierna för Barnanpassad 

vård, ett arbete som påbörjades under januari 2020.

I syfte att effektivisera planering, uppföljning och genomföran-

de av Region Kalmar läns barnrättsliga mål inkorporerades un-

der 2021 den handlingsplan som tidigare styrt Region Kalmar 

läns barnrättsarbete i Verksamhetsplan Hållbarhet. Aktiviteter 

som planeras genomföras framöver flyttades som en del av det 

arbetet över till ett digitalt målsättningsverktyg.

Mål framöver är att fortsatt arbeta enligt barnkonventionen och 

därmed  göra Region Kalmar läns verksamhet känd, tillgänglig 

och anpassad för barn. Fokus är att ytterligare utveckla arbetet 

kring prövning av barnets bästa, exempelvis i relation till utred-

Hållbarhetsredovisning

Antalet CMR-kemikalier ska minska

Den totala förbrukningen av kinoloner 

ska minska

Andelen ekologiska livsmedel inom kost-

verksamhet och folkhögskolor ska öka.

Antalet kemiska produkter innehållande 

ämnen upptagna på PRIO-utfasningslis-

tan ska minska

Totala antibiotikaförskrivningen ska 

minska

Mått                                                              Beskrivning                                                    Målvärde             Utfall

Antalet CMR-kemikalier (cancerogena, 

mutagena och reproduktionstoxiska) 

enligt KEMI:s definition av CMR- kategori 

1 och 2.

Totalt DDD som är utskrivet och hämtat 

från apoteken inom Region Kalmar län 

ingår i talet.

Målet beskriver värdet av ekologiska livs-

medel i förhållande till totala kostnaden 

för inköpta livsmedel.

För att öka kunskapen om antalet kemiska 

produkter som är miljö- och hälsoskadliga 

men inte klassade som CMR-kemikalier 

(cancerogena, mutagena och reproduk-

tionstoxiska) ger detta mål en utökad 

kunskap om förekomsten av PRIO-ämnen.

Antibiotikaförskrivning. Antalet recept per 

1000 invånare. Nationellt mål 250 recept 

per 1000 invånare.

25 styck

55 000 DDD

40 %

62 styck

250 recept /1000 inv

32 styck

56 764 DDD

39,7 %

113 styck

244 recept /1000 inv
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ningar och upphandlingar. I arbetet ingår att stärka kunskapen 

om barnkonventionen och kraven på offentlig verksamhet hos 

Region Kalmar läns medarbetare och beslutsfattare och att 

göra barn delaktiga i beslut som rör barn utifrån barnets ålder 

och mognad. I kommande verksamhetsplan finns ett antal nya 

mått på området.

Jämlikt och jämställt

Under 2021 har 11 enheter hbtq+-diplomerats genom utbil-

dare på plats. En digital hbtq+-diplomering har tagits fram i 

samverkan mellan hållbar samhällsplanering, smittskyddsen-

heten, Ölands folkhögskola och regionens centrala HR-enhet 

och finns från hösten 2021 på Kompetensportalen med syfte 

att underlätta för enheter att diplomera sig.

Arbetet med att pröva nya arbetsmetoder för utvecklingsin-

satser i områden med särskilda utmaningar pågår. Högsbypro-

jektet innefattas här i och under 2022 kommer hbtq+-diplome-

ringen att göras på tre kommunala enheter i Högsby kommun 

som ett led i att pröva nya arbetsmetoder för att påskynda en 

positiv jämlikhetsutveckling i länet. Jämställdhetsintegrering 

inom företagsstöd och projektstöd pågår och blev klart 2021.

Arbetet för en jämlik och jämställd verksamhet har även fort-

satt internt. Ett exempel är arbetet med att kartlägga, analy-

sera och säkerställa jämställdhet i sjukskrivnings- och rehabili-

teringsprocesser, vilket fortsätter under 2022. Grundutbildning 

i jämställdhetsintegrering för Region Kalmar läns medarbetare 

pågår och kommer fortsätta kommande år. Kunskapshöjande 

insatser genomförs även fortsättningsvis regelbundet för regi-

onens hållbarhetsombud. Utbildning gällande likabehandling 

och arbetsmiljö mm har även genomförts för HR-konsulter i or-

ganisationen. Under 2021 genomfördes 16 utbildningar.

Hållbar produktion och konsumtion

Region Kalmar län och Region Kronoberg har gemensamt 

genomfört projektet ”Cirkulär ekonomi”, med en rad kun-

skapshöjande aktiviteter riktade till företag och offentlig sektor. 

Regionen driver också ett arbete för att bättre integrera håll-

barhetsfrågorna i länets samlade arbete för regional utveck-

ling, projektstöd och företagsstöd.

 Med hänvisning till de senaste årens situation med vatten-

brist i länet så har ett allt större fokus lagts på att jobba med 

insatser som minskar sårbarheten. Som en viktig del i detta ar-

bete har Region Kalmar län beviljats medel från FORMAS för 

projektet ”Företagens roll och möjligheter att förebygga vat-

tenbrist i Kalmar län.

 Vattenförbrukningen i egen verksamhet har minskat under 

de senaste åren. Minskningen över tid kan härledas till ett ökat 

fokus på vattenfrågan, utbildning och dialog med verksamhet-

ens hållbarhetsombud. Minskningen under senaste året be-

döms till viss del bero på ändrade rutiner, inställd verksamhet 

och ett mindre tryck på vården. Rehabiliteringsbassänger har 

dels varit tagna ur drift och dels har ny vattenrening installerats 

vilket även bidragit till en minskad vattenförbrukning. Vatten-

förbrukningen har minskat med 7,2 procent sedan året innan 

och när det gäller hållbar upphandling så har Region Kalmar 

län ställt krav i prioriterade upphandlingar med fokus på att 

minimera miljö- och hälsofarliga ämnen samt främja hållbara 

material i produkter i enlighet med gällande kemikaliestrategi. 

Med hjälp av höga miljökrav har positionerna flyttats fram i en 

rad strategiska upphandlingar, exempelvis inkontinens- och 

sårvårdsprodukter, dentala förbrukningsartiklar, kirurgiska in-

strument, dialys- och förbrukningsartiklar, hobby- och lekmate-

rial samt ett par lokalvårdsupphandlingar.

 

Könsfördelning totalt
anställda 2021

Kvinnor

Män

78 %

22 %

Könsfördelning
ledningsgrupp 2021

Kvinnor

Män

53 %

47 %
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I upphandlingen av inkontinens- och sårvårdsprodukter har ett 

stort kliv framåt tagits. Detta har gjorts genom att ställa krav 

på bland annat helt ftalatfritt sortiment, minskat antal produk-

ter i PVC, hårdare krav gällande innehåll av CMR-ämnen samt 

krav/mervärde på miljömärkt för ett flertal av de absorberande 

produkterna. De miljömärkta produkter som tillkommit under 

året kommer automatiskt att visualiseras med en grön symbol 

i beställningsverktyget.

 Under året har det även arbetats med en färdriktning mot en 

hållbar livsmedelskedja med syfte att bl.a. skapa en strategisk 

inköpsprocess för hållbara livsmedelsinköp. Definitioner samt 

mål och nyckeltal för andelen ekologiska, svenska och regiona-

la livsmedel är framtagna. Arbetet med detta och 

uppföljning av nyckeltal fortsätter under 2022.

 När det gäller avfallshantering har en 

plockanalys genomförts under året. Syftet 

har varit att kartlägga och analysera hur 

avfalls sorteras och slängs. Utfall ligger 

till grund för förbättringsarbete och 

andra åtgärder för att uppnå en 

korrekt och ändamålsenlig av-

fallshantering. Plockanalysen 

visade att vi har en mycket 

god sortering av avfallet i den 

container som valdes och endast 

tre procent av vikten var felsorterad. En sats-

ning framåt gällande källsorteringen kommer 

ligga på att införa digitala avrop för att minska 

transporter vid hälsocentraler och vidare skapa en  

bättre överblick av avfall som uppkommer vid byggnation och 

rivning. Uppföljning gällande utsortering av matavfall har ge-

nomförts och flera verksamheter vid hälsocentraler och tand-

vårdskliniker har börjat utsortering under året. Totalt så har 34,2 

procent av avfallet (exklusive matavfallet) gått till materialåter-

vinning, en ökning sedan föregående år.

2000                     2014                     2015                      2016                     2017                     2018                      2019                    2020                     2021
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Mängden matsvinn skall minska

Vi ska öka andelen avfall som går till 

materialåtervinning vid våra sjukhus

Vattenförbrukningen ska minska

Mått                                                              Beskrivning                                                    Målvärde             Utfall

Gäller kostverksamheten inom Region-

service.

Materialåtervinning exklusive matavfall.

Vattenförbrukningen omfattar total vat-

tenförbrukning i egenägda lokaler.

15 %

32 %

142 000 kbm

18,99 %

34,2 %

134 814 kbm
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Minska klimatpåverkan och fossilberoende

Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar ge-

mensamt för sekretariatsfunktionen inom ”Klimatsamverkan 

Kalmar län” och Region Kalmar län har huvudansvaret för läns-

grupp ”Minskad klimatpåverkan”. Ett nätverk för klimatsmarta 

varutransporter har startats. Den nationella konferensen, Bio-

gas 2021 – Guldruschen, har genomförts med mycket gott del-

tagarbetyg. Broschyren Biogasresan i Kalmar län visar utveck-

lingen i länet. Policypåverkande arbete har genomförts när det 

gäller EU:s taxonomi och Fit for 55, främst inom området bio-

Minskning av koldioxidutsläpp 2012-2020 (ton CO2 e)

Fördelning 
Scope 1 (direkta),

Scope 2 (energi) och
Scope 2 (indirekta) 

utsläpp 2020

Scope 1

Scope 2

Scope 3

214

79 426

6 991

Fördelning per ut-
släppskälla 2020 (ton CO2e)

65

3

3

6

4

19
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energi. Pandemin har kraftigt påverkat projektet Klimatsmarta 

resor i besöksnäringen, men en reviderad projektplan är fram-

tagen. Halvtidsuppföljning av Transportutmaning Kalmar län 

har genomförts. Arbetet med aktualisering och uppdatering 

av befintligt handlingsprogram för en fossilbränslefri region 

har påbörjats.

 Region Kalmar län har minskat koldioxidutsläppen i egen 

verksamhet med 67 procent sedan 2012, vilket innebär att 

målet 60 procent reduktion till 2030 är uppfyllt. Reduktionen 

kommer bland annat genom övergång till fjärrvärme, fossil-

bränslefri busstrafik, installation av destruktionsanläggning för 

lustgas, samt minskade utsläpp från tjänsteresor med bil. Kli-

matkompensation har under året använts för att utöka antalet 

laddstolpar i verksamheten samt köpa grönt flygbränsle för att 

reducera utsläppen från Region Kalmar läns flygresor. Klimat-

kompensation har även använts för att köpa in basinstrument i 

flergångsutförande, dels för att öka robusthet och minska sår-

barheten, dels för att på sikt minska antalet engångsinstru-

ment som används i verksamheten. Detta kommer att följas 

upp över tid.

 Region Kalmar läns busstrafik och servicefordon är sedan en 

tid tillbaka fossilbränslefria. Under 2021 ställdes även verksam-

hets- och poolbilar om till fossilbränslefria fordon. Gällande 

infrastruktur så har fler laddstolpar installerats under året och 

det totalt finns det nu 44 laddplatser i egen verksamhet. En 

fortsatt övergång till digitala möten, såväl administrativa som 

vårdrelaterade, samt utbildningar har genomförts under året 

och kommer att fortsätta.

 Effekten av den destruktionsanläggning för lustgas som 

installerats har följts upp och ett projekt har tillsatts. Destruk-

tionsanläggningen behöver kompletteras med flödesmätare 

samt utbyte till dubbelmask i förlossningsrummet för att insam-

ling av lustgas ska bli optimal.

Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel 

ska minska

Andelen förnyelsebara bränslen för kol-

lektivtrafikens bussar ska öka

Andelen resenärer inom kollektivtrafiken 

ska öka

Mängden lustgas ska minska

Region Kalmar läns koldioxidutsläpp ska 

minska

Andelen förnyelsebara bränslen för kol-

lektivtrafikens serviceresor ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för kol-

lektivtrafikens tåg ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för 

tjänsteresor med bil ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för inköp-

ta godstransporter ska öka (läkemedel, 

prover, post)

Mått                                                              Beskrivning                                                    Målvärde             Utfall

Inkluderar kostverksamheten inom Regi-

onservice samt folkhögskolor.

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs 

av biogas och HVO.

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken 

skall öka med 3 % per år

Rapport från leverantören över totalt antal 

lustgas som levererats för verksamhets-

året. Reduktionen via destruktionsanlägg-

ningen dras ifrån totalen.

Region Kalmar läns mål inkluderar 

kollektivtrafik, tjänsteresor (flyg, tåg och 

bil), ambulanstransporter, uppvärmning, 

elförbrukning, avfall, köldmedieläckage 

och lustgas.

Andelen förnyelsebara bränslen ökar med 

nytt avtal som trädde i kraft 1 januari 2020.

Nya fordon för tågtrafiken beräknas att 

vara i drift 2025

Omfattar poolbilar och verksamhetsbilar 

som ägs av Region Kalmar län.

Statistik som ska utgöra nuläge begärs 

in från leverantörer. Mål sätts i samband 

med ny upphandling.

1,9 CO2e kg

/ kg livsmedel

100 %

3 %

2 800 kg

40 %

60 %

1,89 CO2e kg

/ kg livsmedel

100 %

3 120 kg

40 %

57 %
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Hållbar byggnation och stadsbildning

Behovet av en sammanhållen fysisk planering blir alltmer tyd-

ligt i de uppdrag som finns inom infrastruktur och bredband. 

Vikten av ett hållbarhetsperspektiv i arbetet med fysisk plane-

ring har ökat och folkhälsoperspektivet har under året på ett 

tydligt sätt integrerats i arbetet. Digitala seminarier om jämlik-

het kopplat till samhällsplanering samt samhällsplanering för 

ökad fysisk aktivitet har hållits.

 Vid planering av ny- och ombyggnation fortsätter Region 

Kalmar län att arbeta efter A och B-klass i SundaHus för att mi-

nimera mängden miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmate-

rial. Vidare ses möjligheterna över om möjligt installera solcel-

ler på tak, skapa gröna ytor för ökad biologisk mångfald och 

infrastruktur för laddstolpar. Ett mått för att följa utvecklingen 

av gröna strukturer och sedumtak är framtaget. Sedan flera år 

tillbaka är den energi som köps in förnyelsebar vattenkraft och 

cirka 30 procent av energiförbrukningen produceras i verksam-

hetens egna vindkraftverk. Under 2021 producerade Region 

Kalmar läns solceller drygt 160 000 kWh grön el.

 Energiförbrukningen har ökat något under det senaste året, 

både gällande el och värme i egenägda fastigheter. Gällande 

elförbrukning så syns en ökning på sjukhusen som till stor del 

beror på varmare sommarklimat med mer kylmaskindrift. An-

delen kyld yta har även ökat på sjukhusen jämfört med 2020. 

När det gäller värme så var utfallet för 2021 jämfört med 2020 

en ökning med cirka 9,5 procent, oförändrad lokalyta. För vär-

me redovisas faktisk förbrukning där justering inte gjorts för 

klimatindex beroende på variation i utetemperatur. Ökningen 

kan härledas till en kallare vinter och vår jämfört med 2020. Re-

sultatet för klimatkorrigerade siffror är en minskning av värme-

förbrukningen med 4 procent mellan 2021 och 2020. Arbetet 

med energieffektivisering i egen verksamhet fortlöper och en 

ny energiplan fram till 2030 ska tas fram.

 Fler cykelplatser har färdigställts för både regionens an-

ställda och patienter/besökare till sjukhusen, vilket också un-

derstödjer hälsofrämjande aktivitet samt främjar en långsiktigt 

hållbar stadsmiljö. Laddskåp för laddning av elcyklar är nu le-

vererade och driftsatta vid sjukhusen i Kalmar och Oskarshamn. 

Västervik förväntas driftsättas våren 2022. Även erbjudandet 

om förmånscyklar för anställda inom Region Kalmar län fortgår 

i syfte att uppmuntra till att fler väljer att cykla såväl till jobbet 

som på fritiden.

   Mått                                       Beskrivning                                   Målvärde               Utfall

82,2 

kWh/kvm

92

kWh/kvm

Energiförbrukningen för el i våra egenägda 

fastigheter ska minska

Energiförbrukningen för värme i egenägda 

fastigheter ska minska

80

 kWh/kvm

90

 kWh/kvm

Energiförbrukningen gällande el ska minska i egenägda 

lokaler.

Energiförbrukningen för värme ska minska i våra egenägda 

fastigheter.
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Intressenter

Region Kalmar läns ledning ansvarar för att intressenters för-

väntningar och krav tillgodoses på en regionövergripande 

nivå. För att identifiera vilka intressenter som finns och hur 

dialog med dessa upprätthålls finns en intressentanalys. För 

att utveckla hållbarhetsredovisningen har en översyn gjorts av 

Region Kalmar läns intressentanalys under 2021. Regionens 

kärnintressenter är medborgare/invånare, politisk ledning, 

patienter/brukare och medarbetare. Vidare finns intressenter 

som anhöriga/närstående, patientföreningar, myndigheter, 

kommuner, akademi/forskning, leverantörer, intresseförening-

ar, studenter, media och näringsliv. Dialogen med intressenter 

upprätthålls genom olika kanaler, upparbetade forum och sär-

skilda insatser. Exempel på hur vi kommunicerar med intressen-

terna är patient- och kundenkäter, ärenden till patientnämnd, 

dialogmöten, interna och externa revisioner, intern kontroll, 

verksamhetsdialoger, medarbetarenkät, leverantörsuppfölj-

ningar, invånarpanel eller studentmässor för att nämna några.

Viktiga frågor för våra kärnintressenter är:

Medborgare/invånare vill att Region Kalmar län levererar ser-

vice och tjänster (hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional 

utveckling och utbildning) med god kvalitet, på ett säkert, kost-

nadseffektivt och hållbart sätt.

 Politiken vill som uppdragsgivare att Region Kalmar län leve-

rerar service och tjänster i enlighet med fastställd regionplan, 

med god kvalitet och tillgänglighet, på ett hållbart sätt och 

med god ekonomisk hushållning.

 Patienter och brukare vill att hjälp/vård erbjuds med kvali-

tet och att processen är säker och hållbar. Medarbetare vill att 

Region Kalmar län är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgi-

vare. Viktiga frågor är möjlighet till utveckling, jämlikhet, social 

balans och bra bemötande.

Väsentlighetsanalys

Under 2021 genomfördes en väsentlighetsanalys som ett led i 

att utveckla arbetet med hållbarhetsredovisningen. Synpunkter 

och prioriteringar har inhämtats via enkäter från kärnintressen-

terna invånare och medarbetare. Syftet med väsentlighetsana-

lysen var att inhämta kunskap om vad intressenterna anser är 

viktigt att lyfta i hållbarhetsredovisningen. Hela 73,5 procent av 

de över 600 medarbetare som besvarade hållbarhetsenkäten 

ansåg att det är mycket viktigt att Region Kalmar län arbetar för 

en hållbar utveckling. För att lyssna in länets invånare användes 

Region Kalmar läns invånarpanel. Även majoriteten av invånar-

na, 66 procent av de svarande, ansåg att det var mycket viktigt 

att Region Kalmar län arbetar för en hållbar utveckling. Vid pri-

oritering av de tre dimensionerna ansåg både medarbetarna 

och invånarna att den sociala hållbarheten var viktigast, följt av 

miljömässig hållbarhet och därefter ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Enkäten visade att det medarbetare och invånare anser att Re-

gion Kalmar län ska prioritera aktiviteter som
 � Främja en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård samt 

tandvård
 � Uppmuntra och informera om bättre matvanor och fysisk 

aktivitet för att förebygga sjukdomar och förbättra folk-
hälsan

 � Att alla som kommer i kontakt med verksamheten be-
handlas likvärdigt.

 � Säkerställa att alla invånare har makt och inflytande över 
sin hälsa och behandling

 � Att vid beslut gällande barn säkerställa att hänsyn tas till 
varje barns bästa.

Miljömässig hållbarhet

När det gäller den miljömässiga hållbarheten så ansåg medar-

betare och invånare att Region Kalmar län ska:
 � Verka för att minska avfallsmängder och öka andelen ma-

terial som går till återvinning
 � Att nyttja det digitala för ett minskat resande för både Re-

gion Kalmar läns personal och för länets patienter
 � Verka för att minska föroreningar i Östersjön och vid inköp 

ställa krav på hållbart fiske

Ekonomisk hållbarhet

Det som lyftes särskilt av medarbetare och invånare när det 

gäller den ekonomiska hållbarheten var:
 � Att erbjuda anständiga arbetsvillkor och en trygg och sä-

ker arbetsmiljö för alla i Region Kalmar läns verksamheter
 � Att hushålla med skattemedel på ett hållbart sätt
 � Att säkra en god ekonomi på sikt så varje generation kla-

rar kostnaderna för det den beslutar om och konsumerar 
 � Att Region Kalmar län säkerställer att länets kollektivtrafik 

är tillgänglig för alla

Synpunkter från väsentlighetsanalysen har tagits vidare och ar-

betats in i Verksamhetsplan hållbarhet 2022-2024 n
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GRI-INDEX 2021 

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

102-40

102-41

Om organisationen

Organisationens namn

Organisationens viktigaste produkter och tjänster

Huvudkontorets lokalisering

Länder där organisationen är verksam

Ägarstruktur och organisationsform

Marknader där organisationen är verksam

Organisationens storlek

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, villkor, ålder 

och kön

Beskrivning av organisationens leverantörskedja

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden

Beskrivning av, om och hur organistionen följer försiktighets-

principen

Externa deklarationer, principer eller andra intiativ som organisa-

tionen anslutit sig till eller stödjer

Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer, nationella 

och internationella

Strategier

Uttalande från regionstyrelsens ordförande/regiondirektör

Etik och integritet

Organisationens värderingar, principer, standarder och normer

Styrning

Lednings- och organisationsstruktur

Intressentengagemang

Lista över involverade intressentgrupper

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

s. 10-45

s. 50-55

s. 50

s. 49

s. 48, 104

s. 57

s. 96, 102

s.104

s. 52-54

s. 5

s. 50

s. 111

Region Kalmar län

Kalmar

Sverige

Styrning och uppföljning av Region 

Kalmar läns verksamhet.

Antal anställda. Finansiell rapport. 

Antal årsarbetare.

Total personalstyrka 7607 medarbetare 

per 2021-12-31. Tillsvidareanställda: 7124  

Tidsbegränsade : 483 

Upphandlingsprocessen är fastställd för 

inköp av varor och tjänster över 100 tkr.

Hänvisning till hållbarhetsavsnittet. 

Exempelvis upphandling, materialval, 

byggnation och kemiska produkter. 

Se aktuell regionplan, Verksamhetsplan 

hållbarhet och policy. Arbetar efter FN:s 

konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Antagit CEMR 

- Council of European Municipalities and 

Regions deklaration om jämställdhet samt 

den regionala strategin ”Ett jämställt 

Kalmar län”. Delar av verksamheten är 

certifierade enligt ISO 14001.

Regionplan och hemsida.

Politiska organisationen och verksamhets-

struktur finns i årsredovisningen.

100 procent 

Intressentanalys genomförs enligt 

fastställd rutin. 
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GRI-INDEX 2020  |  FORTS. 

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

Princip för identifiering och urval av intressenter

Tillvägagångssätt för intressentdialog

Viktiga frågor och områden som lyfts via intressentdialoger

Om redovisningen

Enheter som ingår i organisationens finansiella redovisning

Beskrivning av processen för att definiera redovisningens inne-

håll och tillämpning av redovisningsprinciper

Förteckning över de väsentliga hållbarhetsfrågor som identifierats

Beskrivning av effekterna av förändringar i information som läm-

nats i tidigare redovisningar och skälen till sådana förändringar

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovis-

ningsperiod

Redovisningsperiod

Datum för publicering av senaste redovisningen

Redovisningscykel

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess

innehåll

Redogörelse för hur redovisningen svarar upp mot GRI Standard

GRI index

Beskrivning av organisationens policy och tillvägagångssätt för 

externt bestyrkande av redovisningen

Hållbarhetsstyrning

Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor samt avgränsningar

Beskrivning av hur organisationen hanterar sina väsentliga 

hållbarhetsfrågor

Utvärdering av organisationens hantering av väsentliga 

hållbarhetsfrågor

s. 111

s. 111

s. 111

s. 96

s.111

-

-

s.112

s. 112

s.111

s.111

s.111

100 procent

Intressentanalys genomförs enligt 

fastställd rutin. 

Region Kalmar län

De sex målområdena i Verksamhetsplan 

Hållbarhet

Utvecklat hållbarhetsredovisning i enlig-

het med principerna GRI-index.

Utvecklat hållbarhetsredovisning i enlighet 

med principerna GRI-index.

2021-01-01 - 2021-12-31

2022-06-02 (Beslut i Regionfullmäktige)

Årlig

Johanna Schelin, Hållbarhetschef, 

johanna.schelin@regionkalmar.se

Förenklad hållbarhetsredovisning för 

verksamhetsåret 2021 i enlighet med 

principerna GRI-index.

Årsredovisningen har varit föremål för 

extern granskning. Hållbarhetsredovis-

ningen har inte varit föremål för extern 

granskning.
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201-1

201-3

301-1

302-1

302-3

305-1

305-2

305-3

306-2

308-1

401-1

403-1

403-2

403-3

403–4

403–5

403–6

Upplysning          Beskrivning                                                                                       Sida               Utelämnad information/ kommentar

Väsentliga hållbarhetsfrågor  |  Ekonomi

Intäkter, kostnader och resultat

Pensionsåtaganden

Material

Materialanvändning - i vikt eller volym

Energi

Energianvändning inom organisationen

Energieffektivitet

Utsläpp till luft

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)

Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

Avfall

Avfall - fördelat på typ och hantering

Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden

Nya leverantörer som screenas utifrån miljökriterier

Anställningsförhållanden

Nyrekrytering och personalomsättning

Hälsa och säkerhet

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet

Identifikation av faror, riskanalys och incidentgranskning

Service inom hälsa

Arbetarinflytande, konsultation och kommunikation avseende 

hälsa och säkerhet i arbetet

Utbildning av arbetare inom hälsa och säkerhet i arbetet

Främjande av arbetares hälsa

s. 60-67

s. 72-73

s. 110

s. 110

s. 102

s. 102

s. 102

s. 104-107

s. 116

s. 43

s. 43

s. 43

s. 13, 42

s. 42

s. 43

Ej i vikt eller volym. Koldioxidutsläpp kopplat 

till materialanvändning ingår i det årliga 

klimatbokslutet.

Hållbar byggnation och stadsbildning.

Hållbar byggnation och stadsbildning.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende.

Hållbar produktion och konsumtion.

I 40  av totalt 193 upphandlingar har hållbar 

utveckling deltagit i utformning av miljökrav. 

Motsvarar 20 procent.

Nyrekrytering är 9,29 procent och personal 

som avslutat sin tjänst är 7,61 procent.

Systematisk arbetsmiljöarbete.  

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen. 

Hälsobokslut.

En hälsofrämjande arbetsplats. (Systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Sjukfrånvaro. Avvikelse-

hantering - verktyget Stella, Riskanalys vid 

förändringar.)

En hälsofrämjande arbetsplats. 

Hälsobokslut.

Utveckla och behålla medarbetare

E-learning inom flera områden. 

Medarbetarenkät. En hälsofrämjande arbets-

plats. Hälsobokslut.

GRI-INDEX 2020  |  FORTS. 
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403-7

405-1

405-2

406-1

414-1

Upplysning          Beskrivning                                                                                      Sida               Utelämnad information/ kommentar

Förebyggande åtgärder inom hälsa och säkerhet 

direkt länkat till affärsrelationer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald bland ledning och anställda

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Icke-diskriminering

Antal incidenter avseende diskriminering och vidtagna åtgärder

Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden

Nya leverantörer som screenas utifrån sociala/etiska kriterier

s. 116

s. 104

s. 42

Region Kalmar län har antagit den natio-

nella Uppförandekoden som samtliga 

regioner står bakom. Uppförandekoden 

tillämpas i samtliga upphandlingar.

Löneöversyn.

Data ej tillgängligt, systemstöd saknas.

Uppförandekod för socialt ansvarstagan-

de ställs som krav i samtliga upphandling-

ar. Samverkan nationellt kring riskanalyser, 

revisioner utifrån åtta identifierade och 

prioriterade riskområden.

GRI-INDEX 2020  |  FORTS. 



Elva verksamheter är 
HBTQ-diplomerade

11

Region Kalmar län har ca 250 
hållbarhetsombud 78 % 

22 % 

47 %

53 %

Jämställdhet ska genomsyra vår verksamhet

Könsfördelning

ledningsgrupp 2021

Kvinnor

Män

Könsfördelning totalt
anställda 2021

Kvinnor

Män

Färre recept 

antibiotika

Från 244 till 
239 

recept per 1000 

invånare under 

2021

ekologiska livsmedel

Vi minskade vår vattenförbrukning 
från 373 till 350 liter/kvm

Vi har minskat våra koldioxidutsläpp 
med 67% mellan 2012-2020

Vi ökade andelen avfall till 
materialåtervinning från 32 
till 34,2 % vid våra sjukhus.

Totalt 42 laddplatser 
för elbil installerade 
i vår verksamhet.

producerade våra solceller

Vårt 
vindkraftverk 
producerade 
9 025 MWh, 
motsvarande 

30 % av vår
förbrukning

.

Förtroendet för vården 
ligger på 80 % för 2021 
enligt sjukvårdsbarometern
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67%

44

Regiondirektörens

161 500 kWh

100%
100 % av våra  pool- och 
verksamhetsbilar gick över 
till förnyelsebara bränslen 
2021, el och biogas!

34,2%

förnyelsebara drivmedel för 
buss- och servicetrafik
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Under 2021 har Region Kalmar län genomfört totalt 230 

upphandlingar varav 101 är över lagstadgad gräns för di-

rektupphandling på 615 tkr. 

Upphandlingar har gjorts till ett sammanlagt värde av 1,8 Mdr 

och stora upphandlingar sett till värde har under året varit:

Bemanningstjänster Hyrläkare inom 

Primär- och slutenvård 450 Mkr

Upphandling Licenspartner 148 Mkr

Analysutrustning för allmänkemi och 

immunkemi samt automationsbana med pre- 

och postanalytiska funktioner 145 Mkr

Datacenteravtal 140 Mkr

Inkontinensprodukter med tillbehör 88 Mkr

PC/Klient 80 Mkr

Det sammanlagda värdet av upphandlingarna är något lägre 

än förra året trots att antal genomförda upphandlingar har 

ökat. Detta beror främst på färre stora entreprenadupphand-

lingar under året.

Besparingar genom upphandling beräknas för innevarande år 

till 96 Mkr, varav de största besparingarna ligger inom katego-

rierna läkemedel, 44 Mkr, samt vårdrelaterade förbrukningsva-

ror och hjälpmedel, 30 Mkr. Utöver de besparingar som upp-

nåtts genom upphandling har förhandlingar skett när det är 

möjligt med ytterligare besparing på 4 Mkr.

 Region Kalmar län är även anslutet till cirka 30 avtal som 

upphandlats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) varav 

de största avtalen är resebyråtjänster, möbler och postförmed-

lingstjänster.

 Samarbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen fungerar fort-

satt väl. Etablerade samarbetsområden inom upphandling är 

i första hand upphandlingar inom läkemedel, medicinska för-

brukningsvaror, medicinteknisk utrustning, tjänster, hjälpmedel 

samt IT.

 Antalet överprövningsärenden under 2021 var tio stycken 

vilket motsvarar cirka tio procent av de annonserade upphand-

lingarna. Antal överprövningsärenden där regionen fått rätt är 

sex stycken. I tre fall har anbudsgivaren fått rätt och ett ärende 

är ännu inte avgjort.

 Under 2021 har ett analyssystem tagits i drift vilket möjliggör 

en avsevärt förbättrad möjlighet att analysera hur följsam orga-

nisationen är med att avropa varor, tjänster och entreprenader 

mot regionens upphandlade avtal. För närvarande ligger hela 

regionens totala avtalstrohet på cirka 91 procent. Under året 

har riktat arbete bedrivits inom regionen och handlingsplaner 

finns för att öka avtalstroheten under kommande år. Avtalstro-

heten kommer att fortsätta analyseras förvaltningsvis  n 

Region Kalmar läns upphandlingar
 





Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verk-
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige-
beredningar. Genom utsedda lekmannarevisorer och kom-
munala revisorer har även den verksamhet som bedrivits i 
Region Kalmar läns företag granskats. Granskningen har 
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Vi har även, 
tillsammans med revisorerna i Region Östergötland och Regi-
on Jönköpings län, granskat verksamheten i den gemensam-
ma Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

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 lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
 Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet, lagen om kommunal  
bokföring och redovisning samt Region Kalmar läns revisions- 
reglemente. Granskningen har haft den omfattning och 
inriktning som behövs för att ge en rimlig grund för  
bedömning och ansvarsprövning. Resultat från revisorernas 
granskning redovisas i bilagan ”Revisorernas sammanfat-
tande redogörelse 2021”.

Resultat
Även under 2021 har så gott som all verksamhet inom  
Region Kalmar län påverkats på något sätt av den pågående 
pandemin. En del verksamheter inom sjukvården har fått 
ställa om sin verksamhet och skjuta på operationer och 
vård som kunnat anstå. Kollektivtrafiken har ställt om på så 
sätt att verksamheten har bedrivits med hög tillgänglighet 
men med färre resande för att undvika smittspridning. Det 
har påverkat kollektivtrafikens intäkter negativt. Vi har i vår 
bedömning beaktat att regionens verksamheter under år 
2021 anpassade sig för att hantera påfrestningar som följde 
med pandemin. 
 Årets resultat har en positiv påverkan av de ökade stats-
bidragen. Effekterna av inställd och uppskjuten vård under 
2021 kommer öka kraven och trycket på verksamhet och  
ekonomi flera år framöver. Samtidigt är det osäkert vilket 
ekonomiskt stöd som kan komma från statligt håll. Flera av 
förvaltningarna går med underskott och en del av det förklaras 
med effekterna av pandemin. Rensat från de effekterna går 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortfarande med underskott. 
Det har dock skett en förbättring jämfört med 2020.
 Vi har iakttagit att flera av fullmäktiges mål för 2021 inte 
nås. De finansiella målen uppnås medan de verksamhets-
mässiga målen till största del inte uppnås. Fullmäktiges 
uppdrag till styrelsen och nämnderna bedöms vara genom-
förda. 

Vi har i årets granskningar iakttagit avvikelser gällande styr-
ning och uppföljning i regionen. Regionstyrelsen tar inte 
del av de egna förvaltningarnas verksamhetsberättelser 
som en del i uppföljningen av verksamhetsåret. Verksam-
heten har inte bedrivits i enlighet med målsättningarna då 
en tredjedel av måtten har uppnått målvärdena. Inga beslut 
om åtgärder har tagits utifrån gjorda prognoser om låg 
måluppfyllelse. Verksamheten kan inte sägas ha bedrivits 
med tillgängliga resurser då regionstyrelsen uppvisar ett 
underskott för året på 279 mnkr undantaget kostnader och 
bidrag för covidrelaterade åtgärder. 
 Det har skett en generell förbättring gällande den  
interna kontrollen inom regionen. Bland annat har processen 
för riskanalysarbetet utvecklats och de interna kontrollpla-
nerna innehåller i de flesta fall fler och väsentliga kontroll-
områden än tidigare. Dock kan den politiska delaktigheten 
i väsentlighetsbedömning och prioritering stärkas. Det går 
inte att bedöma folkhögskolestyrelsens arbete med intern 
kontroll då de inte har något. Styrelsens ansvar för intern 
kontroll är inte tydligt i reglementet och det finns ingen in-
tern kontrollplan framtagen. Uppföljning och rapportering 
av verksamheten och ekonomin sker inom ramen för den  
regionala utvecklingsnämnden men nämnden har ingen 
formell möjlighet att vid behov besluta om åtgärder. 
 Revisorerna har under året särskilt granskat tre områden 
i fördjupade granskningar. Det gäller äldres psykiska ohälsa, 
god ekonomisk hushållning och sjukvårdsrådgivningen. 
 Den sammanfattande bedömningen när det gäller god 
ekonomisk hushållning är att regionen saknar samlade un-
derlag och analyser för att ta ställning till om regionens mål 
är tillräckliga både på kort sikt och på längre sikt för eko-
nomisk stabilitet. Revisorerna bedömer att regionstyrel-
sen i Kalmar län inte har en helt ändamålsenlig ekonomisk 
styrning för att kunna upprätthålla en ekonomi i balans/god 
ekonomisk hushållning.
 Granskningen av äldres psykiska ohälsa gjordes med 
sex av kommunerna i länet och den sammanfattande  
bedömningen är att Region Kalmar län och kommunerna inte 
helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt 
bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar 
som syftar till att främja äldres psykiska hälsa.
 Vår bedömning är att det saknas ett helhetsperspek-
tiv och regionövergripande arbete inom området för sjuk-
vårdsrådgivning. De verksamheter som arbetar med sjuk-
vårdsrådgivning arbetar inom sina egna organisationer 
utan former för att utveckla det gemensamma arbetet. Den 
sammanfattande bedömningen är att det delvis finns en 
god tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen inom regionen. 
 Nedan följer bedömningar av respektive revisionsobjekt 
samt revisorernas ställningstagande i ansvarsfrågan. Fördjupad 
information om resultatet av revisorernas granskning för-
medlas i den sammanfattande redogörelsen och i rapporter 
över granskningar vilka sammanfattas i bilaga och även 
finns publicerade på vår hemsida.

Revisionsberättelse
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Tuulikki Åkesson                                     Tommy Englund                                            Bo Jonsson                                           Ann-Margret Lindholm  

Anna Larsdotter                            Klaus Leidecker                                           Thomas Axelsson

REGIONSTYRELSEN
Vi bedömer att regionstyrelsen delvis har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll är tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
regionstyrelsen för år 2021.

KRISLEDNINGSNÄMND
Vi bedömer att krisledningsnämnden har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
krisledningsnämnden för år 2021.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN
Vi bedömer att kollektivtrafiknämnden delvis har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att regionala utvecklingsnämndens interna 
kontroll är tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för  
regionala utvecklingsnämnden för år 2021.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
Vi bedömer att regionala utvecklingsnämnden till stor del 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att regionala utvecklingsnämndens interna 
kontroll är tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för  
regionala utvecklingsnämnden för år 2021.

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN
Vi bedömer att folkhögskolestyrelsen delvis har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.
Det går inte att bedöma folkhögskolestyrelsens arbete med 
intern kontroll.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
folkhögskolestyrelsen för år 2021.

PATIENTNÄMNDEN
Vi bedömer att patientnämnden till stor del har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att patientnämndens interna kontroll är tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
patientnämnden för år 2021.

BEREDNINGEN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Vi bedömer att beredning för hälso- och sjukvård har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
beredningen för hälso- och sjukvård för år 2021.

BEREDNINGEN FÖR HÅLLBARHET OCH FOLKHÄLSA
Vi bedömer att beredning för hållbarhet och folkhälsa har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa för år 2021.

BEREDNINGEN FÖR INVÅNARFRÅGOR
Vi bedömer att beredning för invånarfrågor har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
beredningen för invånarfrågor för år 2021.

SAMVERKANSNÄMNDEN FÖR SYDÖSTRA 
SJUKVÅRDSREGIONEN 
Vi bedömer att Samverkansnämnden för sydöstra sjuk-
vårdsregionen har bedrivit verksamheten på ett ändamål-
senligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att Samverkansnämnden för sydöstra sjuk-
vårdsregionens interna kontroll inte är helt tillräcklig.
Vi tillstyrker att samverkansnämnden för sydöstra sjuk-
vårdsregionen och dess enskilda ledamöter beviljas an-
svarsfrihet.

ÅRSREDOVISNINGEN
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att det redovisade verksamhetsresultatet 
inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning. Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen 
för 2021.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.



Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

 � Revisorernas sammanfattande redogörelse 2021

 � Promemoria granskning av årsredovisning 2021, revisionskontoret

 � Basgranskning 2021 av regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden, regio-

nala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, patientnämnden, EY

 � Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning 2021, PWC

 � Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, PWC

 � Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Kalmar läns Trafik AB, 

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio, ALMI Före-

tagspartner Kalmar län AB och Kalmar Öland Airport AB

 � Revisionsberättelser för Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensions-

kapitalförvaltning AB, AB Transitio, ALMI Företagspartner Kalmar 

län AB och Kalmar Öland Airport AB

 � Revisionsberättelser för Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Nyström 

och Curt Stoopendahls stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse

 � Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län

 � Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

 � Promemoria granskning av Samverkansnämnden för Sydöstra sjuk-

vårdsregionen, PwC.



122 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 2 1

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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