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Inledning
Delårsrapporten är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och verksam-

hetsmässiga resultat från januari till och med april samt en prognos för helårsutfall 

2021. Uppföljningen följer Region Kalmar läns fyra målområden, Invånare och kund, 

Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi. Flera av de beslutade måtten i Regionplan 

2021–2023 följs upp per halvår eller helår.

Prognosen för helåret beräknas till 191 Mkr vilket är 17 Mkr sämre än budgeterat re-

sultat. Balanskravsresultatet prognosticeras till 70 Mkr då orealiserad vinst i placerade 

pensionsmedel på 121 Mkr minskar resultatet i balanskravsutredningen. Resultatet ef-

ter första tertialet uppgår till 120 Mkr med ett negativt balanskravsresultat på 1,5 Mkr. 

Årets första fyra månader har i stort präglats av den pågående pandemins andra och 

tredje våg. Den andra vågen inleddes under november 2020 och nådde sin topp un-

der andra halvan av januari i år. Efter en kort tid av lättnad under februari blev Kalmar 

län ett av de län i Sverige som först fick spridning av den så kallade brittiska varianten 

av coronaviruset. I och med det inleddes den tredje vågen av pandemin som vi nu i 

bästa fall börjar se slutet av.

Smittspridningen fortsätter att gå ner i vårt län. Kapaciteten för att testa sig vid symp-

tom ligger på en hög nivå och med olika lösningar för provtagning ligger strategin 

kvar att det ska vara en hög tillgänglighet och en hög beredskap. Utvecklingen av 

smittspridningen är beroende av vaccinationsinsatserna och hur de närmaste veck-

orna utvecklar sig. Oavsett utvecklingen framöver så är den samlade bilden att smitt-

spridningen och belastningen på sjukvården kommer att fortsätta sjunka. Det finns 

givetvis en osäkerhet över hur utvecklingen kommer se ut över sommaren och det 

kommer att finnas behov av att behöva fundera över hur ett mer nytt normalt läge kan 

se ut efter sommaren. Regionen har en hög vaccinationskapacitet och det går snabbt 

framåt, men det är leveranserna av vaccindoser som avgör tempot. Vaccinationerna 

kommer att pågå under hela sommaren och en bit in i hösten.

Belastningen och behovet av sjukhusvård sjunker både nationellt och i vårt län. Om 

siffrorna fortsätter gå åt rätt håll kan verksamheten anpassas och förberedas för ett 

lugnare läge. Det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att ställa om för att 

också möta den vård som tvingats skjutas upp.

Det är för tidigt att säga vilka långtgående konsekvenser som pandemin ger. Även 

konsekvenserna på samhällsnivå behöver stort fokus när det gäller ojämlikheter i folk-

hälsan, barn och ungas situation, näringslivets och kultursektorns påverkan och de 

stora intäktsbortfall som uppstår i kollektivtrafiken. Pandemin har också medfört ett 

omedelbart behov av nya arbetssätt där exempelvis den digitala utvecklingen gått i 

en snabb takt. Utmaningen blir nu att säkerställa att dessa nya arbetssätt blir långsik-

tigt bestående.n 



5

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 4  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N

Vision och värdegrund
Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv”. I allt vi gör är vårt förhåll-

ningssätt öppet, engagerat och kunnigt.

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare. 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, kol-

lektivtrafik, utbildning samt förutsättningar för kulturliv. Tillsammans med länets kommuner, lärosäten, närings-

liv och andra aktörer vill vi skapa de bästa förutsättningarna för invånare, företag och organisationer i länet.

Vårdegrund

En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en organisations 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 kon-

ventioner om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen 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 avvägningar 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? n
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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 verksamhets-
resultat. Utfallet för måtten som mäter av Regionens 
måluppfyllnad har påverkats av pandemin och dess ef-
fekter på Region Kalmar läns verksamhet. Målvärdena 
för regionfullmäktiges mått anges i ett kortsiktigt och 
ett långsiktigt målvärde och flera av måttens resultat 
presenteras i samband med helårsuppföljningen. Med 
anledning av att de finansiella målen uppnås i progno-
sen tillsammans med goda resultat avseende verksam-
hetsmålen i övrigt bedöms Region Kalmar län har goda 
förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning 
för 2021.

Den stora omställningen som hela organisationen har ge-
nomgått med anledning av pandemin har lett till ökade 
kostnader och minskade intäkter. Fokus har legat på att 
hantera pandemin och samtidigt upprätthålla samma goda 
kvalitet, tillgänglighet och säkerhet som vanligt, där så varit 
möjligt.
 Det övergripande arbetet med värdegrund och bemö-
tande har fortsatt att utvecklas där en tydlig värdegrund, 
”öppet, engagerat och kunnigt”, skapar grund för utveck-
ling, samverkan och förståelse. Regionens värdegrund har 
funnits med hela vägen och ett bra bemötande har varit i 
fokus och genomsyrat organisationen.
 Arbetet med att invånare och patienter ska ha möjlig-
het att vara med och utveckla Region Kalmar läns verksam-
het har fortsatt bland annat genom ett systematiskt dialog-
arbete med länets brukarorganisationer. Den övergripande 
kvalitets- och utvecklingsstrategin, Varje dag lite bättre 
- kraften hos många! har reviderats och som nu också visar 
på vikten av att Region Kalmar län ska involvera invånare i 
förbättringsarbetet. Region Kalmar län har under året ar-
betat efter handlingsplanen Barnrätt – för varje barns bästa 
för att tillgodose barnets rättigheter. Andel elever med 
gymnasieexamen inom 4 år har minskat något sedan före-
gående år.
 Pandemin har gjort att regionen har samverkat både 
mer och tätare inom den egna organisationen, samt med 
länets kommuner och andra aktörer. Samarbetet inom or-
ganisationen och med länets kommuner har vidareutveck-
lats genom att det har skapats gemensamma arbetssätt för 
att möta invånaren i nya former. 
 Pandemin kan komma att innebära påfrestningar för 
samhället och en försämrad folkhälsa är en tänkbar sådan. 
Regionen följer utvecklingen för att kunna anpassa insatserna 
om så krävs.
 Under året har hälso- och sjukvården fått fortsätta att 
ställa om verksamheten med anledning av pandemin och 
många planerade besök och operationer har skjutits upp. 
Färre har också sökt sig till hälso- och sjukvården vilket kan 

vara en bidragande orsak till att tillgängligheten fortfaran-
de är god inom flera verksamheter. Den uppskjutna vården 
är en utmaning, men ska också ses som en möjlighet att se 
över om kontrollen eller behandlingen kan utföras på andra 
eller nya sätt. Pandemin har drivit på utvecklingen till mer 
nära och öppna arbetssätt på både lokal, regional och na-
tionell nivå. Användandet av digitala verktyg har ökat och 
utvecklingen från mestadels fysisk till alltmer digital vård 
har påskyndats. En större andel av länets invånare använder 
digitala möten och både invånarnas användning av e-tjäns-
ter och besöken på 1177.se fortsätter att öka. Över 200 000 
länsinvånare är anslutna till e-tjänsterna.
 Arbetet med att säkra fast läkarkontakt och stärka kon-
tinuiteten har fortsatt och 75 procent har idag en fast läkar-
kontakt.
 Standardiserat vårdförlopp (SVF) för cancer syftar till att 
korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jäm-
lik för patienter. Region Kalmar län har förbättrat resultaten 
när det gäller målen för standardiserat vårdförlopp. 88 pro-
cent av patienterna som har misstanke om cancer utreds 
enligt SVF.
 När det gäller nöjdhet med kollektivtrafiken både bland 
allmänhet, kunder och för den sista resan är siffrorna stabila 
och ligger kvar på nästan samma nivå som innan pandemin. 
Punktligheten i all busstrafik har förbättrats under året.
 Industrins betydelse för länet ska beaktas och arbetet 
med smart industri har fortsatt. För att stärka förutsättning-
arna för länets industrier och skapa en mer lönsam och mer 
hållbar produktion har ett upplägg till forum för dialog mel-
lan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga organi-
sationer tagits fram.
 Av länets invånare har nu 90,3 procent tillgång eller i ab-
solut närhet till bredband för hushållen vilket är en förbätt-
ring i jämförelse med tidigare resultat.
 Med utgångspunkt i behovet av kompetensförsörjning 
i länet, samt den samverkan som finns med Linköpings uni-
versitet har dialog inletts om hur överenskommelsens inne-
håll, inriktning och konkreta formuleringar kan stärka och 
utveckla befintligt samarbete.
 Klimatbokslutet för verksamhetsåret 2020 är fastställt 
och visar att koldioxidutsläpp minskat med 67 procent från 
basåret 2012. Målet är att nå 80 procent reduktion av koldi-
oxidutsläppen från 2012 till 2040.
 Länets kulturverksamheter har stor betydelse för att-
raktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbe-
finnande 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.
 Pandemins påverkan har även under de inledande 
månaderna av 2021 varit omfattande på arbetsmiljöarbe-
tet. Arbetsmiljöarbetet inriktas på att stödja chefer i deras 
arbete att skapa en god arbetsmiljö under speciella om-
ständigheter. Det genomförs ett stort arbete på risk- och 

Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Förvaltningsberättelse
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konsekvensanalyser vad gäller förändrade arbetssätt och 
förutsättningar utifrån pandemins påverkan. 
 Sjukfrånvaron totalt sett under januari till april 2021 
hamnar på 6,41 procent och är fortsatt påverkade av pan-
demin. Det är dock en minskning med 10 procent jämfört 
med samma period 2020. Under årets första två månader 
var sjukfrånvaron högre än samma period 2020. Däremot 
har sjukfrånvaron under mars och april minskat i år jämfört 
med förra året, då sjuktalen för dessa månader var ovanligt 
höga under 2020. Målvärdet är 4,2 procent.
 Samverkan med olika lärosäten fortsätter och är avgö-
rande för rekryteringen av nyutbildade. Av de 48 sjukskö-
terskestudenter som examinerades vid Linnéuniversitetet i 
januari har 32 anställts vid Region Kalmar län. Det motsvarar 
65 procent, vilket är en ökning jämfört med förra året då 58 
procent av sjuksköterskestudenterna anställdes. Antalet 
medarbetare med tidsbegränsade- och tillsvidareanställ-
ningar uppgick i april 2021 till 7 577 totalt i regionen.
 Årets prognos för helåret visar ett resultat på 191 Mkr 
vilket är 17 Mkr lägre än budget. I resultatet ingår en jäm-
förelsestörande post på 211 Mkr avseende förändrade livs-
längdsåtaganden vid beräkning av pensionsavsättning. 

Resultatet uppgår till 2,1 procent av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och utjämning vilket tyder på att det finan-
siella resultatmålet kommer att kunna uppnås. 
 Nettokostnadsutvecklingen för helåret beräknas upp-
gå till 8,3 procent. Prognosen är osäker baserat på de första 
fyra månadernas utfall bland annat beroende på hur länge 
pandemin kommer att pågå under 2021, där det i progno-
sen antas att pandemin kommer att ha stor påverkan på 
verksamheten under de första sju till åtta månaderna för att 
sedan minska under hösten. 
 Årets investeringar beräknas kunna finansieras med 
egna medel, vilket innebär att även det finansiella målet 
uppnås i prognosen. Kassaflödet för helåret bli negativt på 
grund av höga investeringsnivåer. Likvida medel uppgår till 
858 Mkr vid årets slut. n
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Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Invånare och kund
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Bra bemötande och delaktighet
Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska känna 
sig sedda och få bra bemötande. Värdegrunds- och bemö-
tandearbetet har fortsatt att utvecklas utifrån invånarnas 
upplevelse av bemötande och respekt. Det handlar både 
om att skapa en kultur som bygger stolthet och skapar trivsel, 
samt att skapa de rätta förutsättningarna för trygga medar-
betare.
 Invånare och patienter ska ha möjlighet att vara med och 
utveckla Region Kalmar läns verksamhet. Den övergripande 
kvalitets- och utvecklingsstrategin, Varje dag lite bättre - kraf-
ten hos många! har reviderats. Liksom strategin för Invånare-, 
patient- och närståendemedverkan pekar denna tydligt ut att 
Region Kalmar län ska involvera invånare i förbättringsarbetet. 
 Från Intressebanken använder regionen de erfaren-
hetsbaserade kunskaper brukare, patienter och närstående 
delar med sig av. Personer från Intressebanken medverkar i 
till exempel arbetet med handlingsplan för patientsäkerhet, 
de personcentrerade standardiserade vårdförloppen och i 
utvecklingsarbetet med cancerrehabiliteringen. En rutin för 
handläggning i samband med brukare, patienter och närstå-
endes medverkan håller på att tas fram, med syfte att under-
lätta för verksamheter som behöver medverkande från Intres-
sebanken.
 Ett systematiskt dialogarbete med länets brukarorga-
nisationer har påbörjats inom Länsgemensam ledning. Dia-
loger har genomförts inom områdena äldre, psykisk hälsa/
missbruk och beroende samt barn- och unga. Samtal förs 
också med Funktionsrätt Kalmar län, för ett ökat samarbete.
 Arbetet med att pröva barnets bästa pågår kontinuerligt. 
För att i linje med barnkonventionen öka barns medverkan 
ses Länsgemensam lednings rutiner över för att säkra upp 
att barn har lyssnats till i utvecklingsarbetet och inför beslut. 
Arbete med att aktualiseringspröva handlingsplan barnrätt 
pågår och utveckling av utbildningssatsningar och stödma-
terial för hållbarhetsombuden kopplat till barnrätten pågår. 
Ett annat exempel är barn- och ungdomskliniken i Kalmar, 
som påbörjat ett arbete med att på ett planerat och struktu-
rerat sätt gå igenom klinikens olika processer och dokument 
för att hitta förbättrings- och utvecklingsområden utifrån ett 
barnperspektiv. Det har inneburit att förutom att barnan-
passa vården också att aktivt efterfråga barnens åsikter. För 
att i linje med barnkonventionen öka barns medverkan har 
ett samarbete inletts med Lekterapin på Länssjukhuset och 
fler barn har anmält sig till Intressebanken. För att säkerställa 
följsamhet till barnkonventionen har en nationell barnenkät 
inom folktandvården genomförts och en handlingsplan har 

tagits fram med förbättringsåtgärder. Generellt finns ett brett 
fokus inom regionens verksamheter kring samtal med barn, 
barn som anhörig och barn som far illa. Kunskapspåfyllning 
och stödmaterial finns genom bland annat webbutbildningar 
och barnchecklista.
 Region Kalmar län ska skapa och upprätthålla en jäm-
ställd organisation samt ett jämställt arbetssätt hos Region 
Kalmar läns medarbetare. Arbetet utgår ifrån handlingspla-
nen för jämställdhetsintegrering och en digital utbildning 
inom området HBTQ håller på att tas fram. 
 Ett digitalt seminarium kring jämlikhet och samhällspla-
nering har hållits av Region Kalmar län och länets kommuner.

Hälsa och välbefinnande
Arbetet med att stärka hälsan hos länets invånare följer Re-
gion Kalmar läns verksamhetsplan för hållbarhet, som ger en 
helhetsbild över allt hållbarhetsarbete; socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt. Coronapandemin kan komma att innebära 
påfrestningar för samhället och en försämrad folkhälsa är en 
tänkbar sådan. Regionen följer utvecklingen för att kunna 
anpassa insatserna om så krävs. 
 För att kunna återuppta insatsen Sund smart stark senior 
så snart som möjligt så förs dialog med primärvården om att 
utveckla rörligt material för kursen. Inom ramen för arbetet 
med ökad fysisk aktivitet har två utbildningar hållits. En pro-
jektplan för Region Kalmar läns medverkan i den nationella 
satsningen Luften är fri - Friluftslivets år 2021 har tagits fram. 
En föreläsning om friluftsliv har hållits för hälsokoordinatorer 
inom Region Kalmar län. 
 Tillsammans med regionerna Jönköping och Krono-
berg har en samverkansöverenskommelse ingåtts med 
Riksidrottsförbundet som innebär en särskild satsning för att 
kvinnor mellan 20-30 år ska bli mer delaktiga i föreningslivet.
 Riskbruk och beroende 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 opinionsbildningsprojektet Tobacco 
endgame - rökfritt Sverige 2025. Utveckling av en digital to-
baksutbildning inom Tobakshjälpen pågår inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning 
genomförs i skolorna och arbetet med ett förbättringsarbe-
te av Tobaksfri utmaning har påbörjats under 2021.
 Arbetet med våld i nära relationer utgår från handlings-
plan för våld i nära relationer och fungerar som ett stöd till 
verksamheterna. Där ingår bland annat checklistor och infor-
mation om patientbemötande med syfte är att underlätta 
arbetet för vårdpersonalen. Revideringen av handlingspla-

Nöjda invånare och samarbetspartners 
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 Kal-

mar läns verksamhet. 
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nen kommer även inkludera arbetet mot könsstympning och 
hedersrelaterat våld med jämställdhetsarbete som övergri-
pande tema.
 Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, eta-
blering på arbetsmarknaden och hälsa. Gymnasiebehörig-
het är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden 
och etablera sig i samhället. Andel elever med gymnasieexa-
men inom 4 år har minskat något sedan föregående år. Ett 
initiativ har tagits inom ramen för Länsgemensam ledning i 
samverkan för att tillsammans med kommunerna öka ande-
len godkända elever.

En tillgänglig och mer digital vård
Region Kalmar län ska ha Sveriges bästa tillgänglighet och en 
vård som är fri från köer. Invånaren ska känna sig trygg med 
att veta vad nästa steg är vid en utredning eller behandling. 
Mötet med hälso- och sjukvården ska utgå från patientens 
behov och förutsättningar.
 Under året har hälso- och sjukvården fått fortsätta att 
ställa om verksamheten med anledning av pandemin och 
planerade besök och operationer har skjutits upp. Färre har 
också sökt sig till hälso- och sjukvården vilket kan vara en bi-
dragande orsak till att tillgängligheten fortfarande är god 
inom flera verksamheter. Användandet av digitala vårdmö-
ten har ökat, vilket bidragit till att tillgängligheten till mottag-
ningar inte har påverkats lika mycket som om alla vårdbesök 
hade uteblivit.
 Totalt har 83 procent av patienterna fått ett första besök i 
den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar (av-
ser väntande) vilket kan jämföras med riket som uppnådde 
73 procent. 62 procent av patienterna i Kalmar län har fått 
en tid till operation eller behandling inom 90 dagar (avser 
väntande) medan man för riket uppnådde 56 procent. Medi-
cinsk bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal inom tre dagar har minskat något sedan 
årsskiftet. Samma trend ses i riket och förklaras med omprio-
ritering av resurser med anledning av pandemin.
 I arbetet med att förbättra tillgängligheten är de strate-
gier som finns beskrivna i Sveriges kommuner och regioners 
skrift ”Tillgänglig vård - vägledande strategier och koncept 
för hållbar utveckling” en utgångspunkt. En organisation 
för varje sjukhus finns upprättad och väntetidssamordnarna 
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 
digitala möten och både invånarnas användning av e-tjäns-
ter och besöken på 1177.se fortsätter att öka. Över 200 000 
länsinvånare är anslutna till e-tjänsterna vilket är ett stadigt 
ökande antal. I april gjordes 434 000 inloggningar, vilket är 
en ökning med ca 263 procent jämfört med april förra året.
 Under början på pandemin var 1177 Vårdguiden på tele-
fon mycket belastad i hela Sverige och särskilda insatser sat-
tes in, bland annat en särskild coronalinje. Antal samtal har 
sedan succesivt kommit ner mot mer normala nivåer. Under 
april 2021 sågs en markant ökning av samtalen igen där fler-

talet samtal var kopplat till pandemin. Andelen samtal som 
besvaras inom målet nio minuter var ackumulerat efter april 
15 procent. Flera andra insatser är gjorda, som ökad beman-
ning, och samverkan med andra regioner. Det är ett ökat fo-
kus på att sprida webben 1177.se och 1177.se e-tjänster för att 
öka tillgängligheten till de som har störst behov av telefon-
kontakt. 
 Invånarna efterfrågar nya sätt att möta vården och an-
vändandet 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 kro-
niska sjukdomar. Region Kalmar län arbetar för att erbjuda 
egenmonitorering brett till lämpliga patienter. Testet med 
att patienter själva kan uppge sin sina symptom digitalt och 
därefter automatiskt triageras till antingen egenvårdsråd 
eller hänvisning till rätt vårdinstans har pågått på tre av häl-
socentralerna. Genom tjänsten kan invånaren söka vård när 
som helst på dygnet. Testet har fungerat väl och arbete på-
går med breddinförande under 2021.
 Test av Vård online där digital anamnes, hänvisning och 
chatt erbjuds har tagits vidare genom att Region Kalmar Län 
ingår i en nationell upphandling.
 Stora delar av verksamheterna inom hälso- och sjukvår-
den har startat webbtidbok, vilket innebär att invånarna ska 
kunna av- och omboka tider via webben och även kunna 
boka vissa tider direkt.

Stärkt samverkan och förnyelse
Samarbetet inom organisationen, med länets kommuner 
och andra aktörer har vidareutvecklats genom att ha skapat 
gemensamma arbetssätt för att möta invånaren i nya former. 
Relationerna har även stärkts med Länsstyrelsen och andra 
regioner.
 Region Kalmar län har fortsatt att vara drivande i 
regionala nätverk för att skapa förankring, delaktighet och 
engagemang hos länets aktörer. Arbetet med att skapa en 
fördjupad samverkan med kommunernas näringslivsche-
fer har fortsatt under 2021. Prioriterade fokusområden för 
nätverket är etablering, profilering, kompetensförsörjning, 
internationalisering samt Smart Specialisering.
 Kontinuerlig dialog sker med Tillväxtforum som samlar 
de regionala näringslivsorganisationerna. Under våren har 
flera nätverk med kommunerna kopplat till kultur och skola 
vidareutvecklats där till exempel ett nytt nätverk för länets 
kulturchefer etablerats. 
 Även i samband med framtagandet av Besöksnärings-
strategin sker samverkan med kommunerna. Inom kom-
petensförsörjningsarbetet bedrivs nära samverkan med 
strategiska parter för matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknad.
 Under året har arbetet vid Brysselkontoret och Europa-
samarbetet fortsatt påverkats av situationen med pandemin 
och arbetssätt har ställts om. Samverkan kring internationella 
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frågor sker genom Brysselsamarbetet inom till exempel 
näringslivsfrågor och regional exportsamverkan. Region 
Kalmar län samordnar även marknadsföringen av länets 
besöksnäring för den internationella marknaden.
 Inom samarbetsplattformen Euroregion Baltic (ERB) har 
samverkan ägt rum i form av olika löpande grupperingar 
via digitala forum. Till exempel har regionen deltagit i ”ERB 
mobility core group” som är ett aktivt nätverk som kopplar 
ihop politiskt samarbete med insatser för att få fler aktörer in 
i internationella samarbeten.
 Inledningen av 2021 har inneburit ett fortsatt inten-
sivt programmeringsarbete för kommande South Baltic 
programmet, men också stöd och uppföljning av pågående 
projekt, planering av aktiviteter för att kraftsamla aktörer 
och projektidéer inför nästa programperiod.
 Region Kalmar län har ett nära samarbete med Region 
Jönköpings län och Region Östergötland inom den Sydös-
tra sjukvårdsregionen. Samarbetet är en viktig plattform för 
utveckling av hälso- och sjukvården när det gäller kunskaps-
styrning, digitalisering, hälsofrämjande insatser och kompe-
tensförsörjning.

Beredskap och säkerhet
Region Kalmar län har under året fortsatt arbetet med de 
förberedelser som behövs för att verksamheten under höjd 
beredskap kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i hän-

delse av krigsfara och krig. Krigsplacering av personal sker 
löpande som ett led att säkra Region Kalmar läns resurser 
och kompetens i händelse av krigsfara eller krig. Erfaren-
heterna från pandemin har bidragit till att stärka verksam-
hetens förmåga. Flera åtgärder behöver dock planeras och 
genomföras för att skapa en robust hälso- och sjukvård i kris 
och krig, från såväl kompetenshöjande åtgärder till inves-
teringar i infrastruktur och utformning av lokaler och lager. 
Här inväntas tydligare besked från nationellt håll som måste 
ligga till grund för våra fortsatta planeringsarbete. 
 Informationstillfällen har genomförts med regionens sä-
kerhets- och krisberedskapssamordnare och utbildning har 
hållits för nya samordnare. Region Kalmar län deltar även i ar-
betet med de nya beredskapszonerna kopplat till kärnkraft. 
Internrevision för brand pågår i verksamheten. 
 Arbetet med det systematiska informationssäkerhets-
arbetet löper vidare genom olika aktiviteter i regionen ex-
empelvis informationskartläggningar i verksamheterna, 
informationssäkerhetsklassificeringar, uppdrag för förnyad 
behovs- och riskanalys för åtkomst till journalsystem samt ris-
kanalys enligt NIS-direktivet. NIS-direktivet syftar till att eta-
blera och upprätthålla en hög säkerhetsnivå i samhällsviktiga 
nätverk och informationssystem inom hela EU. n
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Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
Tertial 1

Utfall  
2020

Utfall  
2019

Källa

Självskattad hälsa hos invånarna  
   

75 % 80 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

70 % 
(K 65 %, M 75 %)

Ingen mätning 
2019

Hälsa på lika 
villkor

Invånarnas uppfattning om att de har 
tillgång till den hälso- och sjukvård de 
behöver   

90 % 95 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

93 %
(K 95 %, M 92 %)

88 %
(K 89 %, M 86 %)

Hälso- och sjuk-
vårdsbarometern

Invånarnas förtroende för hälso- och 
sjukvården i sin helhet   
  

73 % 80 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

80 %
(K 78 %, M 82 %)

69 % 
(K 67 %, M 69 %)

Hälso- och sjuk-
vårdsbarometern

Invånarnas förtroende för 1177 
Vårdguidens råd och hjälp om hälsa 
och vård

65 %
(telefon)

70 %
(webben)

70 %
(1177s 

e-tjänster)

80 %

80 %

80 %

Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

69 %
(K 69 %, M 69 %)

73 %
(K 74 %, M 71 %)

61 %
(K 67 %, M 56 %)

61 % 
(K 61 %, M 61 %)

62 % 
(K 65 %, M 59 %)

61 % 
(K 64 %, M 57 %)

Hälso- och sjuk-
vårdsbarometern

Invånarnas uppfattning om att vården 
ges på lika villkor

65 % 80 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

67 %
(K 66 %, M 68 %)

59 % 
(K 60 %, M 58 %)

Hälso- och sjuk-
vårdsbarometern

Invånarnas nöjdhet med Kalmar 
länstrafik

55 % 60 % 53 % 
(K 51 %, M 54 %)

53 %
(K 53 %, M 54 %)

54 % 
(K 56 %, M 51 %)

KLT (Kolbar)

Patienternas helhetsintryck av vården 86 %
(PV*)

93 %
(Som ÖV*)

92 %
(Som SV*)

85 %
(Psyk ÖV*)

76 %
(Psyk SV*)

95 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

86 %
(K 85 %, M 87 %)

Ingen mät-
ning 2020 med 
anledning av 

pandemin

85 %
(K 83 %, M 86 %)

Ingen mätning 
2019

Nationell 
patientenkät

Patienternas upplevelse av delaktighet 
och involvering i vården

82 % 
(PV*)

90 %
(Som ÖV*)

85 %
(Som SV*)

85 %
(Psyk ÖV*)

72 %
(Psyk SV*)

95 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

83 %
(K 82 %, M 84 %)

Ingen mät-
ning 2020 med 
anledning av 

pandemin

81 %
(K 80 %, M 82 %)

Ingen mätning 
2019

Nationell 
patientenkät

Patienternas upplevelse av tillgänglig-
het i vården 

87 %
(PV*)

91 %
(Som ÖV*)

90 %
(Som SV*)

83 %
(Psyk ÖV*)

80 %
(Psyk SV*)

95 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

89 %
(K 89 %, M 89 %)

Ingen mät-
ning 2020 med 
anledning av 

pandemin

86 % 
(K 86 %, M 87 %) 

Ingen mätning 
2019

Nationell 
patientenkät



14

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 4  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
Tertial 1

Utfall  
2020

Utfall  
2019

Källa

Patienternas upplevelse av respekt 
och bemötande i vården 

89 %
(PV*)

91 %
(Som ÖV*)

86 %
(Som SV*)

88 %
(Psyk ÖV*)

80 %
(Psyk SV*)

95 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

89 %
(K 89 %, M 89 %)

Ingen mät-
ning 2020 med 
anledning av 

pandemin

88 %
(K 87 %, M 89 %)

Ingen mätning 
2019

Nationell 
patientenkät

Andel resenärer som är nöjda med 
senaste resan med Kalmar länstrafik

85 % 90 % 82 %
(K 79 %, M 85 %)

83 %
(K 81 %, M 85 %)

83 %
(K 83 %, M 83 %)

KLT (Kolbar)

Studerandes upplevelse och nöjdhet 
med utbildningen på folkhögskola  

95 % 95 % Rapporteras i 
samband med 
delårsuppfölj-
ningen efter 
augusti och i 

årsredovisningen

93 % 92 % Enkät 
folkhögskolorna

* 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.

Fortsättning Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners
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Verksamhet
Hållbar utveckling i hela länet

 

Verksamhet
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Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ger riktningen för 
hur Kalmar län ska fortsätta att utvecklas. För att alla länets 
aktörer ska kraftsamla mot ett gemensamt mål finns den ge-
mensamt beslutade målbilden Klimat att växa i. 
 Aktualitetsprövning av den regionala utvecklingsstrate-
gin, process, tidsplan och avgränsning för aktualiseringen 
av strategin har tagits fram och beslutats. Ett arbete har 
påbörjats med att följa upp indikatorer, analys av post-coro-
naläget, översyn av texten och de fyra fokusområdena samt 
dialog i befintliga forum med intressenter som kommuner, 
länsstyrelsen och näringslivet.

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 långsiktigt 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 om-
rådet för horisontell kapacitetsökning är industriell utveck-
ling. Under våren har en process med länets aktörer inom 
det innovationsstödjande systemet pågått för att hitta ett 
gemensamt arbetssätt som stöttar nya företag och utveck-
ling av affärsidéer i första läget inom e-hälsa men sen för att 
kunna utvecklas till andra områden. Det finns också en viktig 
koppling till testbäddsverksamheten, som är under utveck-
ling för att stimulera innovationer samt skapa tydliga riktlinjer 
för vad som gäller för enskilda initiativ. I processen med inno-
vationsstöd inom e-hälsa kopplas regionens interna arbete 
med innovationssluss och testbädd till externa innovations-
stödjande system och aktörer. Satsningen på eHealth arena 
är också en integrerad del i arbetet. 
 Parallellt pågår ett kartläggningsarbete tillsammans med 
Vinnova som på nationellt plan undersöker det innovations-
stödjande systemet för att se hur det kan utvecklas, liksom 
uppdraget att ta fram en regional inkubatorsverksamhet för 
att stötta nya företag.
 Inom arbetet med länets besöksnäring pågår framtagan-
de av en ny besöksnäringsstrategi. Under våren har en serie 
workshops och dialoger med intressenter i länet genom-
förts. Ett förslag på hur Region Kalmar län och kommunerna 
tillsammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen har 
tagits fram och ska mynna ut i en gemensam strategi. Vid 
sidan om strategin utvecklas konkreta handlingsplaner. När 

det gäller den internationella marknadsföringen av besöks-
näringen har fokus även i början av detta år varit förbere-
delser inför att den internationella marknaden åter kommer 
igång efter pandemin. Diskussion har pågått under våren 
hur en fortsatt samverkan med Region Kronoberg ska läggas 
upp i syfte att stödja digitaliseringen av besöksnäringen.
 På industrins område har arbetet med smart industri 
fortsatt. För att stärka förutsättningarna för länets industrier 
och skapa en mer lönsam och mer hållbar produktion har ett 
upplägg till forum för dialog mellan industrinäringen, offent-
liga aktörer och fackliga organisationer tagits fram. 
 Inom ramen för handlingsprogrammet för länets livs-
medelsstrategi har nya aktiviteter påbörjats under året kring 
bönor och vilt. Arbetet med att undersöka förutsättningarna 
för ett länssamarbete kring barn och unga och mat har på-
börjats. Arbetet med konceptet Matens hus sker inom ra-
men för handlingsprogrammet för länets livsmedelsstrategi. 
Juryn för Matens hus har beviljat fem aktörer medel för att ta 
fram varsin skiss till genomförandeplan. 
 Brysselkontoret har inlett årets arbete med ett aktivt be-
vakande av aktuella policyfrågor till exempel med koppling 
till området trä och skog. Under detta år ska även skogs- och 
trästrategierna för länet revideras. En workshop med aktörer 
från träbranschen har arrangerats av Smålands Skogsstrate-
gier tillsammans med Träcentrum, för att diskutera nuläge, 
utmaningar inom träbranschen, cirkulär ekonomi, digitalise-
ring, kompetensförsörjning och innovation som ger under-
lag till revideringsarbetet av trästrategin

En levande landsbygd
En av Kalmar läns stora tillgångar är landsbygden som är 
grunden för länets basnäringar, de gröna näringarna och be-
söksnäringarna. Region Kalmar läns arbetar för att stimulera 
och uppmuntra engagemang genom att stödja lokala initia-
tiv, bidra till kunskapsspridning och ha en vägledande roll.
 Arbetet med att utveckla nya, mer ekonomiska och soci-
alt hållbara sätt att arbeta med regional utveckling har fort-
satt tillsammans med Högsby kommun. Detta innebär att 
prova nya arbetsmetoder för utvecklingsinsatser i områden 
med särskilda utmaningar. Under våren 2021 har en invente-
ring av vilka insatser som görs i kommunen tagits fram. Nästa 
steg är att ta fram en gemensam handlingsplan för att inför 
kommande år påbörja prövningen av nya metoder. 
 Inom ramen för projektet Växande besöksnäring utveck-
las kommun- och länsövergripande produkter inom natur-
upplevelser och under våren har arbetet intensifieras med 
paddling, vandring och hästturism.

Hållbar utveckling i hela länet 
Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innovationsförmåga och konkurrens-

kraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och i den egna verksamheten.
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Infrastruktur och kommunikationer
För stärkt konkurrenskraft krävs bra tillgänglighet, både digi-
talt och för transportinfrastrukturen. Arbetet med att stärka 
samverkan inom och utanför länet har fortsatt för att skapa 
starka samband med tillväxtmotorer 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, nationel-
la utredningar samt prioriteringar för större investeringsob-
jekt. Vägar inom prioriterade regionala stråk behöver få höjd 
hastighets- och säkerhetsstandard och för E22 är det fortsatt 
viktig att hela sträckan rustas upp.
 Inför revideringen av regional transportplan har dialog-
möten hållits med länets kommuner och en digital semina-
rieserie kring infrastrukturfrågor har genomförts. Samverkan 
och dialog har kontinuerligt förts med politik och näringsliv 
samt med Trafikverket. Delar av planen har uppdaterats och 
arbetet fortskrider enligt plan.
 Dialoger har förts med näringsliv och grannlän i syfte 
att samverka i det påverkansarbete som Region Kalmar län 
initierat avseende att få till stånd en upprustning av länets 
järnväg.

Digital kommunikation 

Arbetet med digital agenda Kalmar län, som är en långsiktig 
strategi, ligger i linje med den nationella digitaliseringsstra-
tegins mål om kompetens, trygghet, innovation, ledning och 
infrastruktur. Arbete pågår med att förbättra möjligheterna 
till digital kommunikation i länet 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. En 
uppdaterad version av digital agenda för Kalmar län är fram-
tagen och förväntas fattas beslut om innan sommaren. Ar-
betet med att genomföra de aktiviteter som ingår fortsätter 
enligt plan.
 Som ett led i att förbättra den digitala kommunikationen 
i länet har en regional investeringsmodell arbetats fram för 
att påskynda utbyggnaden av bredband. Arbetet sker bland 
annat genom framtagande av regionala prioriteringar i dia-
log med kommuner och andra intressenter för kommande 
investeringar. Av länets invånare har nu 90,3 procent tillgång 
eller i absolut närhet till bredband för hushållen vilket är en 
förbättring i jämförelse med tidigare resultat.
 85 procent av länets bibliotekspersonal är nu anslutna 
till den digitala lärplattformen digiteket.se. En kartläggning 
har genomförts kring bibliotekspersonalen fortsatta kompe-
tensutvecklingsbehov för att på sikt minska det digitala utan-
förskapet.

Kompetensförsörjning i Kalmar län 
Region Kalmar län har ett övergripande ansvar och nationellt 
uppdrag för länets kompetensförsörjning och samarbetar 

med kommuner, myndigheter, utbildningsanordnare och 
näringsliv. Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 
utgör grunden för gemensamma långsiktiga insatser för att 
matcha länets behov av utbildning och kompetens i länet. 
Nu pågår genomförandet av insatserna och med anledning 
av pandemin har en speciell handlingsplan med snabba in-
satser tagits fram, bland annat för matchning av kompetens 
och insatser för snabb validering. Region Kalmar län har till-
sammans med övriga regioner påbörjat ett gemensamt ut-
vecklingsarbete med fokus på bättre analyser av kompens-
behovet. Detta har fördjupats under 2021 med rapporter 
som visar stora behov inom områdena Teknik och industri, 
Vård och omsorg samt Transport och IT. Flera insatser ar-
betas med för att öka möjligheterna till fler yrkeshögskole-
utbildningar i länet enligt handlingsprogrammet för kompe-
tensförsörjning.
 Det finns etablerade samverkansstrukturer inom regio-
nalt yrkesvux (yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå), 
yrkeshögskola (YH, som är statsfinansierade eftergymnasiala 
yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet) och 
Kompetensråd Persontrafik. Dialoger pågår även med ar-
betsgivare inom livsmedel, kommunernas arbetsmarknads-
enheter och den kommunala vuxenutbildningen om samver-
kanstrukturer. 
 Med utgångspunkt i behovet av kompetensförsörjning i 
länet samt den samverkan som finns med Linköpings univer-
sitet har dialog inletts med universitetet om hur överenskom-
melsens innehåll, inriktning och konkreta formuleringar kan 
stärka och utveckla befintligt samarbete.
 Tillsammans med Kommunförbundet, Samordningsför-
bundet, Länsstyrelsen och samtliga kommuner har dialoger 
förts om hur arbetet med de som står långt från arbetsmark-
naden ska kunna utvecklas vidare genom ökad samverkan. 
Som ett första steg har Kommunförbundet och Region Kal-
mar län genomfört en enkätstudie med efterföljande inter-
vjuer. 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. Region Kalmar läns uppdrag är att säker-
ställa aktörer som kan validera kompetenser. Som uppfölj-
ning av den studie om validering i Kalmar län som gjordes 
2020 genomförs under våren 2021 samtal och workshop om 
hur arbetet kan utvecklas. Samtidigt ingår Region Kalmar län 
tillsammans med alla län i Myndigheten för Yrkeshögskolans 
arbete med validering. Detta arbete startar hösten 2021.
 Genom ett ökat samarbete med kommunerna, som in-
letts genom nätverket ”Tillsammans för fler till Kalmar län”, 
bidrar regionen till att stärka attraktiviteten och kompetens-
försörjningen för länets arbetsgivare. Webbplattformen 
Flyttahit.nu har lanserats i syfte att stimulera inflyttning till 
länet och därmed bidra till kompetensförsörjningen.
 Folkhögskolorna har genomfört särskilda kurser där yr-
kesutbildningar inryms som till exempel lärarassistent, fast-
ighetsskötare och tv-produktionsspecialist. Uppdragsut-
bildningar som Svenska i vården och Medicinsk sekreterare 
har genomförts i nära samarbete med Region Kalmar län.
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Miljö och hållbar utveckling
Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande 
hållbarhetsarbetet i hela länet utifrån Agenda 2030 och de 
17 globala hållbarhetsmålen. Arbetet har inriktats på att ef-
fektivisera länets energianvändning, ersätta fossila bränslen 
med förnybara, samt verka för utökad produktion av förny-
bar energi.
 Omställningen till ett mer hållbart resande inom Region 
Kalmar län har fortsatt med klimatkliv och investeringar i in-
frastruktur för elfordon. Under våren har ytterligare 7 ladd-
stolpar installerats i vår verksamhet. Utöver det sker omställ-
ning genom ökad reseplanering vid utbildning, samåkning 
och nyttjandet av videomöten i syfte att reducera antalet 
fordon ytterligare. Utifrån avsatta medel enligt klimatkom-
pensationen har beslut fattats om inköp av grönt flygbränsle.
 Uppföljning av verksamhetsplan hållbarhet ska utvecklas 
mot hållbarhetsredovisnings-principerna i GRI (Global Re-
porting Initiative). Inom ramen för att utveckla hållbarhetsre-
dovisningen är en översyn av Region Kalmar läns intressent-
analys och inhämtande av viktiga synpunkter från några av 
Region Kalmar läns kärnintressenter. Synpunkter och prio-
riteringar inhämtas via enkäter från kärnintressenterna in-
vånarna, medarbetarna och politiken. Syftet är att inhämta 
kunskap om vad intressenterna anser är viktigt att Region 
Kalmar län ska lyfta i sin hållbarhetsredovisning. 
 Klimatbokslutet för verksamhetsåret 2020 är fastställt 
och visar att vi minskat våra koldioxidutsläpp med 67 procent 
från basåret 2012. Målet är att nå 80 procent reduktion av kol-
dioxidutsläppen från 2012 till 2040. Målsättningen omfattar 
koldioxidutsläppen från kollektivtrafik, ambulans, tjänste-
resor, lustgas, köldmedium, avfall och energi. Utöver detta 
så fortsätter regionen att bevaka indirekta utsläpp från ex-
empelvis fondportfölj, livsmedel och förbrukningsmaterial. 
Dessa indirekta koldioxid tenderar att öka under samma period.
 Miljörapport för Länssjukhuset samt årsrapporter för Os-
karshamns och Västerviks sjukhus har lämnats in till tillsyns-
myndigheterna. Länssjukhuset har även haft ett tillsynsbesök 
avseende ”Energitillsyn – För att uppnå fossilfria verksamhe-
ter” vilket avlöpte med bra resultat.
 Arbetet med hållbara upphandlingar där ekonomi, miljö 
och sociala aspekter beaktas fortgår.
 Verksamheternas hållbarhetsombud är viktiga ambassa-
dörer i arbetet för Agenda 2030 lokalt. Kompetenshöjande 
åtgärder har vidtagits under våren. Korta presentationer och 
filmer har även tagits fram för att kunna användas av chefer 
och hållbarhetsombud på arbetsplatsträffar. Gröna kortet 
för chefer med fokus på chefens miljöansvar har även ge-
nomförts digitalt under våren.
 Arbetet fortsätter med att förebygga för att minska och 
fasa ut kemiska ämnen i varor, produkter och processer som 
har negativ påverkan på miljö eller hälsa. Arbetet sker i enlig-
het med kemikaliestrategin och genom de riskbedömningar 
av kemiska riskkällor som verksamheterna genomför. Projekt 
på fastighetsdrift fortgår för att se över sortimentet och ge-
nom avtal säkerställa att produkter med miljö och hälsoskad-
liga egenskaper väljs bort.

Gällande avfallshanteringen pågår översyn av olika fraktio-
ner. Bland annat har plastsortering renodlats för att minska 
kostnader och felaktig hantering. Fortsatt arbete pågår även 
med brännbart avfall bland annat genom plockanalys som är 
inplanerad till sommaren.
 Pandemin har inneburit en stor påverkan på antibioti-
kaförskrivningen. Första kvartalet ligger siffran på 226 för-
skrivningar per 1000 invånare. Minskningen är störst bland 
antibiotika som används vid luftvägsinfektioner. Hur utveck-
lingen ser ut på lite längre sikt är svårt att förutspå i dagslä-
get. Region Kalmar län tillhör de regioner som minskat minst 
under det senaste året. Det långsiktiga arbetet med rationell 
användning av antibiotika i regionen fortsätter som tidigare.
Hälsosam, ekologisk och klimatsmart kost serveras på sjuk-
hus och folkhögskolor och andelen ekologisk mat ska bibe-
hållas. Arbete pågår med att se över ursprunget för inköpta 
livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel var under första 
kvartalet cirka 40 procent.
 Arbetet med energieffektivisering fortgår. Första kvarta-
let förbrukades 81 kWh/kvm el och 90 kWh/kvm värme, vilket 
ligger väl i linje med uppsatta mål. Även vattenförbrukning-
en i våra egenägda fastigheter låg i enlighet med uppsatt 
mål det vill säga 375 liter/kvm.

Kultur i hela länet
Kultur bidrar till kreativitet, nya tankesätt och samhällsut-
veckling. Länets kulturverksamheter har stor betydelse för 
attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och väl-
befinnande 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. 
Det innebär att regionen tar fram en regional kulturplan i 
samverkan med länets kommuner och civilsamhället. De 
ekonomiska satsningar som görs på kultur i länet bygger på 
överenskommelser i den regionala kulturplanen och arbe-
tet har bedrivits genom regional samverkan. Kulturplanens 
mål uppfylls genom pågående projekt som Unika historiska 
Kalmar län, uppdrag till litteraturnod Vimmerby och framta-
gande av stöd till arrangörsföreningar. 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 erbjuda en likvärdig kultur som 
ger alla samma möjligheter har ett arbete påbörjats med att 
revidera den regionala kulturplanen.
 Kartläggning av befintliga företag inom kulturella och 
kreativa näringar i länet har pågått under våren för att ut-
göra underlag för en långsiktig strategi, för utveckling av lä-
nets kulturella och kreativa näringar. Genom projektet Unika 
historiska Kalmar län ska länets företag inom kulturella och 
kreativa näringar stöttas och utvecklas i samverkan med olika 
aktörer i nästan samtliga kommuner i länet. Inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige sker gemensamma satsningar 
inom bild och form, dans samt kulturella och kreativa näringar.
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För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet ska 
samverkan mellan regional kultur, kommuner, folkbildning 
samt föreningar stödjas och nya arbetssätt utvecklas. Dock 
har pågående pandemi inneburit mycket liten samverkan 
med kulturaktörer och kulturutbildningar utanför folkhög-
skolorna.
 En handlingsplan är framtagen för bibliotekens arbete 
med mångspråkighet som bland annat innehåller aktiviteter 
som kunskapshöjning om målgrupperna med annat mo-
dersmål än svenska och att säkerställa inköp av litteratur för 
målgrupperna.

Kollektivtrafik 
En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och ut-
vecklar regionen genom att möjliggöra pendling till arbete, 
studier och fritidsaktiviteter.
 Strategiplan 2050, trafikförsörjningsprogrammet, den 
regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för kol-
lektivtrafiken för södra Sverige är styrande och fungerar som 
målbilder för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i 
länet. Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2029 har reviderats.
 Med anledning av pandemin har biljettintäkter och re-
sandet med buss och tåg minskat. Även serviceresorna, färd-
tjänst, riksfärdtjänst och sjukresor har minskat i hela länet. 
För att underlätta resandet med Kalmar länstrafiks bussar 
under pandemin har mobilapp, GoOn, kunnat användas. I 
mobilappen går det att se uppskattad beläggning på bus-
sarna vilket ger möjlighet till att undvika trängsel. Beslutet 
om stängda framdörrar och avspärrade sittplatser har också 
inneburit att självfinansieringsgraden sjunkit och uppgår till 
37 procent till och med april att jämföra med 45 procent för 
april 2020.
 När det gäller nöjdhet både bland allmänhet, kunder 
och för den sista resan är siffrorna stabila. Nöjdhetssiffrorna 
ligger kvar på nästan samma nivå som innan pandemin. För 
serviceresorna redovisas en ökad nöjdhet jämförelse med 
samma period föregående år. Punktligheten i all busstrafik 
har förbättrats under året.
 Arbetet med framtida biljett- och betallösningar har fort-
satt och bygger på utveckling och anpassning till den biljett- 
och betallösningsstandard som Samtrafiken tagit fram och 
som nu gäller som nationell standard för samtliga län. Under 
förra året infördes flera nya försäljningskanaler och under 
2021 har flera förbättringar införts och försäljning ombord på 
bussar och tåg har testats och är nu i produktion. Samverkan 
pågår löpande med Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Öst-
götatrafiken, vilka samverkar kring det biljett- och betalsys-
tem som Skånetrafiken utvecklar.
 Under rådande pandemi har budskap med syfte att öka 
resandet pausats. Vid sidan av informationskampanjer kring 
restriktioner och aktuella rekommendationer kopplade till 
pandemin har kampanjer med varumärkeshöjande syfte 
kunnat genomföras. Att påverka invånares nöjdhet med va-
rumärke ska ses som en långsiktig process.

Upphandling av nya tåg är avslutad och tågen kommer att 
levereras under 2025–2026. När dessa är levererade kommer 
även tågtrafiken att vara fossilbränslefri. Under våren 2021 
har kravinsamling gällande trafikupphandling i skärgården 
sammanställts. Trafiken omfattar anropsstyrd tidtabellslagd 
trafik, skolskjuts, post och paket, hemsändning av mat, ser-
viceresor och tjänsteresor för vård i hemmet. Uppdragen 
samplaneras och farkosterna används så att trafikkostnaden 
kan delas på flera parter. Trafikupphandlingen är i fas där 
upphandlingen har annonserats och anbudssökande fått 
del av förfrågningsunderlaget. Innan tilldelningsbeslut tas 
i upphandlingen ska beslut om trafikplikt tas och avtal ska 
tecknas med övriga beställare. En samordnad fordonsupp-
handling skapar en effektivare fordonsanvändning med läg-
re kostnader. En större gemensam upphandling av tågtrafik 
och underhåll för Kustpilen och Krösatåg som ska generera 
ett sammanhållet tågsystem med ett effektivt och stort tur-
utbud har genomförts men har överklagats. Utöver detta 
pågår en sydsvensk upphandling av fordon för regionaltåg-
strafiken med målsättningen att all kollektivtrafik ska uppnå 
fossilfri drift under 2020-talet. Även denna upphandling är 
överklagad. Uppstartsprocessen inför trafikstarten i decem-
ber är påbörjad.
 Aktiviteten kombinerad mobilitet har precis startats upp 
i en första workshop där resor med flera olika färdmedel i 
kombination identifierades. Gång, cykel och bil i kombina-
tion med linjetrafiken bör prioriteras. Både bytespunkter och 
utpekade viktiga bytespunkter behöver arbetas vidare med 
liksom frågor som platsbokning, reseplanerare, cykelparke-
ring, bilparkering med laddstolpar med mera.
 En fortsatt utveckling av de starka kollektivtrafikstråken 
förutsätter en modernisering av tågbanorna, färdigställan-
de av E22 och utveckling av transportsystem som erbjuder 
snabbare resor i städer (Bus Rapid Transit) än vanliga stads-
bussar längs de mest trafikerade busstråken. Region Kalmar 
län deltar i Kalmar kommuns arbete med åtgärdsvalsstudie 
Snurrom som rör en Bus Rapid Transit-station. Region Kalmar 
län deltar även i Trafikverkets arbete med Bus Rapid Transit-
station i Mönsterås. Arbetet hanteras vidare i den regionala 
transportplanen.
 Utredningen kring att undersöka möjligheterna till utö-
kad pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö är slutförd och 
redovisad. Utredningen visade att en utökad pendeltågstra-
fik är fullt genomförbar och förhandlingar med Region Kro-
noberg pågår, nästa steg blir sedan att inarbeta detta i kom-
mande regionplan.
 Arbetet är påbörjat med att utreda möjligheterna att till-
sammans med länets kommuner förenkla och effektivisera 
administrationen kring särskilda persontransporter för sär-
skolans verksamhet. n
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Mått                                                                                                                         
Målvärde 

2021
Långsiktigt 
målvärde

Utfall Tertial 1 Utfall 2020 Utfall  2019 Källa

Mängden koldioxidutsläpp inom 
Region Kalmar läns verksamhet 
   
 

7 200 ton 5 000 ton Årlig 
rapportering

5 889 ton
(resultatet  

redovisas efter 
första tertial 

2021) 

7 474 ton Klimatbokslut 
som följer Green 
House Gas (GHG) 
Protocol Standard 
(global standard 

för koldioxid-
beräkningar)

Tillgång till bredband
(avser bredband och ej andel 
anslutna)  

88 % 100 % Årlig 
rapportering

90,3 %
(resultatet  

redovisas efter 
första tertial 

2021)

85,8 % Post- och 
telestyrelsen

Förvärvsfrekvens  80 % 81 % Årlig 
rapportering

Utfall för 2020 
uppdateras 
i november 

2021

80 % 
 (K 78,9 %, 
M 81,2 %)

SCB, register-
baserad arbets-

marknadsstatistik 
(RAMS).

Eftersläpningen i 
RAMS är två år

Andel elever med gymnasie-
examen inom 4 år

75 % 100 % Årlig 
rapportering

71,8 %
(F 74,1 %, 
P 69,8 %)

(resultatet  
redovisas efter 

första tertial 
2021)

72,5 % 
(F 76,9 %, 
P 68,5 %)

Folkhälso-
myndigheten

Andel studerande som uppnår 
grundläggande behörighet på 
folkhögskolornas allmänna kurser

68 % 75 % Rapporteras i 
samband med 
delårsuppfölj-
ningen efter 
augusti och 
årsredovis-

ningen

59 % 64 % Inrapportering 
från respektive 

folkhögskolas ad-
ministration

Mål och mått  |  Hållbar utveckling i hela länet

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

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

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

sammanhållen och ha invånaren i fokus.

Hälsofrämjande och förebyggande 
hälso- och sjukvård
All hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande, förebyg-
gande, jämställt och jämlikt perspektiv. En bred arbetsgrupp 
med representanter från olika yrkesgrupper och fackliga 
organisationer har arbetat med att förbereda starten av er-
bjudande kring riktade hälsosamtal. Med anledningen av 
pandemin har införandet av hälsosamtal för 40-, 50- och 
60-åringar flyttats fram till årsskiftet. För att säkerställa god 
munhälsa hos länsinnevånarna arbetar Folktandvården häl-
sofrämjande med bland annat utbildningar.
 Region Kalmar län har fortsatt att arbeta för ett hälsosamt 
åldrande genom proaktiva och förebyggande insatser för att 
förlänga tiden för ett självständigt liv. Region Kalmar län och 
Kalmar kommun har förberett ett gemensamt utvecklingsar-
bete med uppsökande preventiva hembesök för personer 
över 80 år i form av ett pilotprojekt men med anledning av 
pandemin har dessa samtal ännu inte kunnat påbörjas. Psyk 
E-bas senior är ett webbaserat utbildningsprogram som har 
framställts för gemensam utbildning av kommun- och regio-
nanställd personal som i sitt arbete kommer i kontakt med 
personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsned-
sättning. Målet med utbildningen är att öka kunskapen och 
förståelsen om psykisk ohälsa hos äldre. Inom Psykisk hälsa 
primärvård har en länsövergripande grupp bildats för att för-
bättra arbetet med gruppen äldre med psykisk ohälsa.
 Under våren blev det klart att Region Kalmar län, tillsam-
mans med Suicide Zero, kommer att utveckla en digital sä-
kerhetsplan. Projektet har sökt och beviljats extern finansie-
ring. En prototyp togs fram under förra året för att därefter 
testas i verksamheten. Pilotstudien Vårdförlopp Suicidpre-
vention (VFSP) har breddats till att omfatta verksamheter 
i Kalmar läns södra del och verksamhetsdialoger har hållits 
med enhetschefer på berörda enheter. Fortsatt arbete och 
spridning av kunskaper om psykisk ohälsa pågår inom ramen 
för Mental Heath First Aid (MHFA). 
 Region Kalmar län arbetar med tidiga och strukturerade 
insatser i samband med sjukskrivning. Projektet med att ut-
veckla ett enhetligt arbetssätt för sjukskrivning dag 1-90 fort-
skrider. Utbildning i stödprogrammet Sjukskrivningskollen 
har startat som planerat och implementering av program-
met pågår med goda resultat. Det används nu på ett antal 
vårdenheter och flera kommer att ansluta sig. Målsättningen 
är att utveckla programmet, genom att tillgängliggöra det 
för fler grupper genom exempelvis nya språkversioner.

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
För att åstadkomma en jämställd och jämlik hälso- och sjuk-
vård krävs ett långsiktigt arbete som handlar om att möta 
patienters vårdbehov både geografiskt, med rätt kompe-
tens och med den senaste kunskapen.
 Arbetet i samverkan med Sveriges kommuner och re-
gioner (SKR) kring nationellt kunskapsstöd samt primär-
vårdskvalitet och kvalitetsindikatorer för primärvård har fort-
satt. Arbete pågår på enheter som har möjlighet att se utfall 
i en mängd olika kvalitetsindikatorer för de patienter som de 
har haft kontakt med och enheten får därmed stöd i kvali-
tetsarbetet på sin enhet samt kan jämföra sina utfall med an-
dra enheter både inom länet och i landet vilket bidrar till att 
utveckla en jämlik vård.
 Förlossningsvård och kvinnors hälsa är prioriterade om-
råden i enlighet med den nationella överenskommelsen 
Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015–
2022. En ny handlingsplan inom området har tagits fram och 
beslutats. Utbildningar och nya arbetssätt har utvecklats i 
samverkan mellan Förlossning och Neonatalavdelning. Ut-
bildningar har erbjudits kontinuerligt på Kliniskt träningscen-
ter (KTC) med syfte att minska förlossningsskador. 
 Arbetet mot våld i nära relationer utgår från en särskild 
handlingsplan och riktar sig till all personal inom Region Kal-
mar län. Revideringen av handlingsplanen mot våld i nära 
relationer är påbörjad och i den kommer även arbetet mot 
könsstympning och hedersrelaterat våld att ingå med jäm-
ställdhetsarbete som övergripande tema. Regionen arbetar 
för att öka systematiken i kompetensutvecklingen i området 
genom möjlighet till webutbildningar och återkommande 
utbildning inom introduktionsprogram för AT-läkare och 
sjuksköterskor.

Personcentrerade och nära arbetssätt
Utveckling till mer nära och öppna arbetssätt pågår på både 
lokal, regional och nationell nivå. Pandemin har drivit på 
utvecklingen och Region Kalmar län och den kommunala 
hälso- och sjukvården har samarbetat både lokalt och över 
länet. Den handlingsplan som antogs 2019 har fortsatt gälla 
under 2020 och 2021. Ett exempel på aktivitet som pågår 
är att säkerställa uppdraget fast vårdkontakt utifrån riktlin-
jen som har tagits fram i samverkan med länets kommuner. 
Funktionen fast vårdkontakt finns för att kunna ge patienten 
trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning i vården. 
Riktlinje för fast vårdkontakt innebär även att kommunal om-
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sorg nu ska kunna vara fast vårdkontakt. Syftet är också att 
stärka patientens ställning och sätta fokus på patientens si-
tuation och behov. Bedömningen ska grundas på patientens 
behov och vilken kompetens som bäst kan tillgodose beho-
vet. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det viktigt att patienter 
med psykiatrisk sjukdom upplever en kontinuitet i vården, i 
synnerhet patienter med svår kronisk sjukdom. Arbetet för 
att utse fast vårdkontakt och även fast läkarkontakt fortsätter 
och 75 procent har en fast läkarkontakt. 
 Uppdragen med patientkontrakt och person- och famil-
jecentrerat arbetssätt samordnas och ingår numera i införan-
de av de sammanhållna och personcentrerade vårdförlop-
pen. Kunskap och kompetens i person- och familjecentrerat 
förhållningssätt ges till medarbetarna via Kliniskt Tränings-
center (KTC). Arbetet med att identifiera sköra äldre patien-
ter på ett tidigt stadium och att planera och utföra proaktiva 
insatser fortsätter. Kontinuiteten stärks genom att erbjuda 
de patienter med störst behov en fast läkarkontakt.
 Fem team har startats vid några hälsocentraler i Kalmar 
som hjälps åt med samordningen kring utskrivningsplane-
ring och samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning från 
slutenvården. Målet är att öka mängden SIP i hemmet samt 
även fånga upp patienter i ordinärt boende och på korttids-
boende där det finns behov av SIP. Tanken är att sprida detta 
arbetssätt till alla hälsocentraler i Kalmar. I norra och meller-
sta länsdelen arbetar man sedan tidigare med videomöten 
mellan sjukhus, primärvård och kommunens hälso- och sjuk-
vård.
 Folktandvården har påbörjat införandet av ett nytt, ef-
fektivare och flödesorienterat arbetssätt. Patienten bokar 
själv in sig för undersökning och erbjuds också behandling 
vid samma tillfälle som undersökningen. Patientens besök 
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 tillsam-
mans med en digital målbild ligger till grund för satsningar 
och framtagande 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. 
 Under 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 redan fanns på 
plats.
 Stora delar av enheterna inom hälso- och sjukvården har 
startat webbtidbok. Detta innebär att invånarna ska kunna 
av- och omboka tider via webben och även kunna boka vissa 
tider direkt. Möjlighet till digitalt vårdmöte har skapats på 
alla enheter under våren och alla enheter har nu även egna 
vårdtjänster. Intresse för, och användande av, distanskon-
takter via video har ökat och nya användningsområden för 
videomöten både med patient och för konsultationer mellan 
vårdpersonal inom regionen och mot andra vårdgivare har 
utvecklats.

 En sammanhållen digital vårdmiljö möjliggör för medarbe-
tare att alltid ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt 
tid. Införande av Cosmic i kommunerna är en del av arbetet 
med omställning till nära vård genom samarbete över orga-
nisationsgränser och ger förbättrad tillgång till information 
mellan länets kommuner och Region Kalmar län. 9 av länets 
12 kommuner har anslutits sig eller kommer att ansluta sig till 
och med kvartal 3 2021.
 En ökad digitalisering ställer krav på en hög nivå av både 
tillgänglighet och säkerhet för den digitala plattformen. 
Under april 2021 breddinfördes eBesök/eVisit på samtliga 
enheter i primärvården vilket innebär en säkrare videoplatt-
form för videomöten med patient. Verktyget eVisit är en del 
av journalsystemet och baseras på appen Min hälsa. Pilotstu-
dien har visat på goda resultat och både medarbetare och 
patienter är nöjda. 
 En extern kommunikationsinsats är påbörjad i syfte att 
våra invånare ska efterfråga digitala möten med vården. Ar-
betet för att öka användningen av digitala vårdmöten pågår i 
verksamheterna. Exempelvis har verksamheterna på Väster-
viks sjukhus deltagit i workshops utifrån de tre perspektiven 
medicinska behov, patientens önskemål/behov samt effek-
tivt användande av vårdens resurser. Klinikerna har sedan ta-
git fram en målbild som nu ligger till grund för att identifiera 
olika besök som skulle kunna utföras digitalt.
 Region Kalmar län deltar i ett projekt inom sydöstra sjuk-
vårdsregionen där vi efter en pågående nationell upphand-
ling ska vara tidiga införare av digital anamnesupptagning, 
hänvisning och chatt. Andra pågående aktiviteter inom syd-
östra sjukvårdsregionen är bland annat utveckling och för-
valtning av Stöd och Behandlingsplattformen och direktö-
verföring till Kvalitetsregister från vårdsystemet Cosmic.
 Region Kalmar upphandlar ett system för egenmoni-
torering med tilldelning under 2021 och ett förberedande 
projekt pågår i syfte att komma igång med användande för 
patienter med hjärtsvikt efter sommaren.
 Förberedelser pågår för att kunna börja testa att erbjuda 
digitala vårdmöten för patienter på två av folktandvårdens 
kliniker och kontaktcenter under senare delen av våren 2021. 
Flertal tester har genomförts inför införandet av journal som 
e-tjänst på 1177.se. Förhoppningen är att patienten ska kun-
na ta del av sin journal via e-tjänst från och med senare delen 
av våren 2021.

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 överens-
kommelse tagits fram i samverkan.  
 Förslag på en handlingsplan för ungdomsmottagning-
ens verksamhet har tagits fram i strävan att erbjuda ungdo-
mar en ökad tillgänglighet till ungdomsmottagningen, samt 
för att kvalitetssäkra ungdomsmottagningens verksamhet.  
 Under våren 2021 har digitala vårdmöten på vissa ung-
domsmottagningar testas. En utvärdering planeras till hös-
ten som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen 
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av digitaliseringstjänster inom ungdomsmottagningarna i 
länet.
 Under pågående pandemi har tidigare inplanerade 
skolbesök för länets högstadieungdomar pausats. Som 
alternativ har en film tagits fram för att användas vid digi-
tala skolbesök. Filmen presenterar ungdomsmottagningens 
verksamhet och kan erbjudas av personal inom mödrahälso-
vård och ungdomsmottagning till aktuella högstadieklasser 
inom länet.
 Barn- och ungdomshälsan har regelbundna samverkans-
möten med bland annat länets skolhälsovård och barn- och 
ungdomspsykiatrin där samverkansytor diskuteras. Det finns 
en överenskommelse kring att enheterna hjälper familjen till 
rätt vårdnivå genom direktkontakt med berörd enhet. Sam-
verkansaktiviteter sker kring tidiga insatser mellan kommu-
ner och regionen, bland annat projekt i Kalmar, Högsby och 
Oskarshamns kommun. 
 Planeringsarbete pågår för att bygga lokaler för en fa-
miljecentral i Vimmerby med möjlighet att öppna kvartal 
1, 2023. När den öppnas har vi en familjecentral i alla länets 
kommuner och samtliga barnhälsovårdsmottagningar i länet 
blir då samlokaliserade i en familjecentral.
 Arbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdoms-
psykiatrin har fortsatt. Regionens insatser följer en hand-
lingsplan med insatser på kort och lång sikt. Det handlar 
bland annat om att i större utsträckning använda digitala ka-
naler som tjänster via 1177.se, internetbaserad KBT samt di-
gitala vårdmöten. Parallellt till barn och ungdomspsykiatrins 
införande av BCFPI (Brief child and family phone interview) 
har ett arbete initierats för att pröva om breddning kan ske 
av den upphandlade tjänsten Blå appen. Där kan patienter 
eller närstående fylla i självskattningsformulär redan för ett 
planerat besök vilket bedöms som positivt i tillgänglighets-
arbetet.
 Tillgängligheten till ett första besök inom barn- och 
ungdomspsykiatrin har förbättrats jämfört med samma pe-
riod föregående år. Med anledning av pandemin har antalet 
besök minskat. Däremot har antalet vårdkontakter ökat ex-
empelvis med fler digitala möten och telefonkontakter. Till 
barn- och ungdomspsykiatrin fick 86 procent av patienterna 
efter april månad, tid till ett första besök inom 30 dagar (av-
ser väntande). 39 procent fick också tid till fördjupad utred-
ning eller behandling inom 30 dagar efter april månad (avser 
väntande).
 Införandet av tandborstning i förskolan har fortsatt, där 
spelet Rocka munnen är ett inslag när barnen borstar sina 
tänder på förskolan. 26 förskolor i länet har infört tandborst-
ning 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 nationellt. Det första målet handlar om att 70 procent 
av alla nydiagnostiserade cancerpatienter ska ha genomgått 
ett standardiserat vårdförlopp (SVF) och av dessa ska 80 pro-
cent ha fått sin behandling inom fastställd ledtid. Trots pan-
demin visar nationella mätningar att Region Kalmar län har 
förbättrade resultat när det gäller målen för SVF. 88 procent 
av patienterna som har misstanke om cancer utreds enligt 
SVF. Resultatet från det andra nationella målet visar att Re-
gion Kalmar län förbättrat sig något även här. 51 procent av 
de personer som fått en cancerdiagnos har utretts enligt ett 
SVF och startat en behandling inom angivna ledtider, som 
varierar beroende på cancerdiagnos och typ av behandling. 
Lungcancerprocessen och cancer i urinblåsa är och har varit 
två fokusområden när det gäller att förbättra ledtiden under 
2021.
 Inom cancervården implementeras ”Nationell Min vård-
plan cancer” digitalt via 1177. Först ut är bröstcancer och co-
lorectalcancer våren 2021. Medarbetarna har fått utbildning i 
”Stöd och behandlings-plattformen” och i det digitala verk-
tyget ”Min vårdplan cancer”. Införandet sker gemensamt 
inom sydöstra sjukvårdsregionen. Hälsoskattning är en del i 
min vårdplan för att regelbundet och strukturerat bedöma 
patienternas rehabiliteringsbehov. För att främja användan-
det av Hälsoskattning har en rehabiliteringsguide tagit fram 
för att tydliggöra kontaktvägarna och rehabiliteringens pro-
fessioner.
 Planering för införande av screening för tjocktarmscan-
cer är påbörjad för att senare under 2021 genomföra fler 
aktiviteter både inom Region Kalmar län och inom sydöstra 
sjukvårdsregionen.
 Arbetet som påbörjats tillsammans med föreningsliv och 
privata aktörer fortsätter i syfte att lotsa patienter med can-
cer till träning. Detta genom gemensamma digitala utbild-
ningar och workshops där föreningsliv och vårdpersonal får 
möjlighet till dialog och utbyte av erfarenhet. Under mars 
var den första föreningen redo att ta emot patienter med 
cancer för träning. Samarbetet är länsövergripande och sam-
manlagt är det tolv föreningar och privata aktörer som deltar. 
Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på symptom och bi-
verkningar i samband med cancersjukdom.

Missbruk och beroende
Region Kalmar län ska erbjuda en jämställd, jämlik och nära 
vård för alla invånare med missbruk eller beroende i Kalmar 
län. Särskilt fokus ska läggas på tidig upptäckt av missbruk 
och beroende hos flickor. Implementering av de nationella 
riktlinjerna för missbruk och beroende 13–29 år har, i samver-
kan med länets kommuner, inletts. Syftet har varit att stärka 
vårdkedjan för invånare med missbruk eller riskbruk.
 Regionen har tillsammans med länets kommuner ett ge-
mensamt ansvar för behandling och stöd till personer med 
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missbruk eller beroende. Länsgemensam ledning i samver-
kan beslutade att godkända samverkansöverenskommelsen 
och praktiska anvisningar för missbruk och beroende.
 Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har utformat 
en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade död-
ligheten. Utvidgning och strukturering av sprututbytespro-
grammet för narkomaner är under uppbyggnad i regionen.

God, säker och jämlik vård
Under året har hälso- och sjukvården fått fortsätta att ställa 
om verksamheten med anledning av pandemin och många 
planerade besök och operationer har skjutits upp. Den upp-
skjutna vården är en utmaning, men ska också ses som en 
möjlighet att se över om kontrollen eller behandlingen kan 
utföras på andra eller nya sätt. Det finns planer framtagna för 
att hantera den uppskjutna vården.
 Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patient-
säkerhet. Planen gäller under åren 2020–2024 där målet är 
att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Fokus-
områden är kartlagda och analyserade för att se vad som be-
höver komplettera de redan befintliga insatserna och en lo-
kal handlingsplan är påbörjad. I arbetsgruppen ingår också 
representanter från kommuner och patient- och närstående.
 Nationellt pågår ett arbete med den högspecialiserade 
vården. Region Kalmar län samverkar i arbetet med övriga 
regioner i den sydöstra sjukvårdsregionen för att invånarna 
ska kunna erbjudas bästa möjliga högspecialiserade vård 
och att länets gemensamma universitetssjukhus ska utgöra 
ett kompetensnav för sjukvårdsregionen. Region Kalmar län 
har genom samverkan i regionala programområden bidra-
git i beredning av sju remissyttranden som sedan antagits i 
Samverkansnämnden samt via regionsjukvårdsledning varit 
delaktiga i beredning av ansökningar från Region Östergöt-
land.
 Region Kalmar län har anpassat systemet för kunskaps-
styrning, i samverkan med övriga regioner i sydöstra sjuk-
vårdsregionen, till det nationellt etablerade systemet för 
kunskapsstyrning. I systemet byggs samverkan och kopp-
lingar för att regionerna ska stärka varandra ytterligare i kva-
litetsarbetet. Förutsättningar skapas också för att etablera 
nya, mer effektiva former för samverkan med staten och med 
kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Uppfölj-
ning av vårdens resultat och hälsoutfall är en viktig bas för 
kunskapsbaserad kvalitetsutveckling och ständiga förbätt-
ringar. Arbetet bedrivs med hög intensitet trots pågående 
pandemi och etablerade nätverk har också kommit till nytta 
i pandemiarbetet. Uppdrag till kunskapsråd och regionala 
samverkansgrupper har reviderats och förtydligats. Kopplat 
till de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
görs ett arbete med informatik och uppföljningsindikatorer 
som väntas bidra i kvalitetsuppföljning framåt. Syftet med de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är att 
skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgäng-
liga kunskap. Patienter ska uppleva en välorganiserad, sam-

manhållen och helhetsorienterad process. Standardiserade 
vårdförloppet för höftledsartros är infört under 2021.
 Arbetet är inlett med att implementera samtliga vård- 
och insatsprogram utifrån nationell kunskapsstyrning psy-
kisk hälsa. Implementeringen beräknas vara klar sista kvar-
talet 2021. Under året har arbetet i samverkan med Sveriges 
kommuner och regioner kring nationellt kunskapsstöd och 
primärvårdskvalitet, kvalitetsindiktioner för primärvård fort-
satt.
 Regionen har sedan tidigare beslutat att införa transkra-
niell magnetstimulering (rTMS), för behandling av depres-
sion. Förberedelser har pågått sedan hösten 2020 och upp-
start planeras att ske efter sommaren 2021.
 För att förbättra transporterna till regionens akutpsykia-
triska mottagningar görs ett försök med akutpsykiatriskt mo-
bilt team under 2020–2021. Teamet ska bestå av vårdperso-
nal med erfarenhet av akutpsykiatri. Pilotprojektet startade 
upp under april månad.
 Utvecklingen av nya lokaler för psykiatrin fortskrider. I 
de nya lokalerna i Oskarshamn fungerar patientflöden som 
planerat och samverkan mellan vuxenpsykiatrin och barn 
och ungdomspsykiatrin har stärkts. I Kalmar fortgår byggna-
tionerna enligt plan och inflyttning för verksamheterna be-
räknas kunna ske tidig vår 2022. I Västervik har avtal tecknats 
med byggentreprenör och planering pågår nu för den nya 
byggnaden som beräknas stå klar för inflyttning under 2024. 

Forskning, utveckling och innovation
Klinisk och verksamhetsnära forskning av hög kvalitet bidrar 
till positiv utveckling av hälso- och sjukvården. Forskning och 
användningen av forskningsresultat ska ses som en naturlig 
del av den kliniska verksamheten. Arbetet utgår från forsk-
ningsstrategin i ett långsiktigt utvecklings- och förbättrings-
arbete. En handlingsplan håller på att tas fram och förankras 
under våren. 
 Under året har samverkan med Linköpings universitet 
och Linnéuniversitetet utökats i syfte att förbättra den aka-
demiska miljön inom regionen och för dess forskare. Sam-
arbete inom FORSS (forskningsrådet i sydöstra Sverige) om 
kurs i forskningsmetodik och forskningsanslag fortskrider. 
Under senaste tiden har vi sett en ökning av beviljade ansök-
ningar som skickats in till FORSS. Under våren arrangerades 
digitala nätverksträffar för disputerade medarbetare och 
öppna forskarseminarium för att stimulera den akademiska 
miljön. Inbjudan har även öppnats upp för intresserade på 
Linnéuniversitetet för att öka möjlighet för samverkan. Läkar-
utbildningen visar under året goda resultat och god genom-
strömning av studenter. Studenterna trivs i regionen och 
verksamheten tittar över rekryteringsmöjligheter för studen-
ter som vill stanna kvar.
 Det gemensamma arbetet inom sydöstra sjukvårdsregi-
onen har utvecklats utifrån såväl den regionala Life science-
strategin och universitetssjukvårdsstrategin. Life science-
strategin är gemensam i hela sydöstra sjukvårdsregionen, 
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där ett stärkt arbete med Life science bidrar till utveckling 
och ökad patientnytta. Dialog kring incitament vid forsk-
ningsaktiviteter pågår och under året kommer aktiviteter ge-
nom Forum Sydost och forskningslabb att stödja forskning i 
syfte att skapa förutsättningar att bedriva kliniska studier
 Två kliniker har tagit fram ansökan för prövning av univer-
sitetsjukvårdsenhet enligt Socialstyrelsens kvalitetskriterier. 
Dialog pågår med forskningsstrategiska enheten för bered-
ning av ansökan.
 Regionens testbäddssatsning är en del i ett större inno-
vationssystemssamarbete som innefattar olika innovations-
aktörer i länet såsom till exempel Linnéuniversitetet, Kalmar 
Science park och Almi. Under tertial ett har bland annat en 

fördjupning av olika faser och roller kopplade till testbäddar 
klargjorts. Företag, ideella aktörer, akademi, institut är ex-
empel på de som kan efterfråga en möjlighet att testa sina 
lösningar. Särskilt viktigt är att skapa en kultur där medarbe-
tarnas förslag tas tillvara och där möjligheten finns att testa 
nya idéer och innovationer. Den övergripande kvalitets- och 
utvecklingsstrategin ”Varje dag lite bättre - kraften hos 
många!” har reviderats och ett arbete pågår med att ta fram 
en handlingsplan. n

Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall Tertial 1 Utfall 2020 Utfall  2019 Källa

Andel tobaksfria elever i 
högstadiet (åk 7–9)  
  

90 % 100 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

84 %
(K 86 %, M 83 %)

87 %
(K 88 %, M 85 %)

Folktandvården

Andel invånare i länet som 
använder tobak dagligen
(ska vara lågt)

17 % 10 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

19 %
(K 10 %, M 28 %)

Ingen mätning 
2019

Folkhälso-
myndigheten

Andel invånare med fysisk 
aktivitet 150 min/vecka

65 % 80 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

65 %
(K 65 %, M 64 %)

Ingen mätning 
2019

Folkhälso-
myndigheten

Andel av befolkningen med 
fetma (BMI ≥ 30)
(ska vara lågt)

15 % 10 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

17 %
(K 17 %, M 17 %)

Ingen mätning 
2019

Folkhälso-
myndigheten

Andel kariesfria 19-åringar 40 % 45 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

39,6 %
(K 39,9 %,
 M 39,4 %) 

38 % 
(K 40 %, M 36 %)

Folktandvården

Antal fallskador äldre
(ska vara lågt) 

54/1 1000
inv >80 år

50/1 1000
inv >80 år

Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

Resultatet för 
2020 kommer 
senare under 

2021

55 % 
(K 62 %, M 46 %)

Kolada
Strategi för hälsa

Relativ femårsöverlevnad vid 
cancersjukdom

60 % 65 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

Resultatet har 
försenats med 
anledning av 

pandemin

58,8 %
(2013–2017)

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

Cancerregistret 
Socialstyrelsen

Överlevnad tjugoåtta dagar 
efter hjärtinfarkt

75 % 80 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

Resultatet har 
försenats med 
anledning av 

pandemin

73,2 %
(2016–2018)

Patientregistret 
och dödsor-

saksregistret, 
Socialstyrelsen

Andel vårdtillfällen där pa-
tienten har fått en vårdskada 
(undvikbar skada)
(ska vara lågt)

3 % 0 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

Halvår 1
3 %

Halvår 2
Resultaten 

kommer senare

Halvår 1
2,2 %

Halvår 2
3 %

Vården i siffror

Mål och mått  |  Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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Mått                                                                                                                         
Målvärde 

2021
Långsiktigt 
målvärde

Utfall Tertial 1 Utfall 2020 Utfall  2019 Källa

 Andel trycksår – sjukhusför-
värvade
(ska vara lågt)

1 % 0 % Ingen mätning 
halvår 1 med 
anledning av 

pandemin

Halvår 1, 1,3 % 
(K 0,9 %, M 2,2 %)

Halvår 2, 4,2 %
(K 5,3 %, M 3,1 %)

Halvår 1, 1,6% 
(K 1,7 %, M 1,9 %)
Ingen mätning 
halvår 2  med 
anledning av 

pandemin

Punktprevalens-
mätning två 

gånger per år

 Vårdrelaterade infektioner 
(ska vara lågt)

4 % 0 % Data saknas Data saknas Data saknas Infektions-
verktyget

Patienter med oplanerad 
återinskrivning inom 30 da-
gar (ska vara lågt)

8 % 5 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

Data saknas Data saknas Vården i siffror

Tillgänglighet – 1177-sam-
tal som besvaras inom 9 
minuter

40 % 95 % 15 % 16 % 29 % Primärvårds-
förvaltningens 

statistik

Kontakt med primärvården 
samma dag

97 % 100 % Rapporteras i 
samband med 
delårsuppfölj-
ningen efter 

augusti

96 % 93 % Statistik från 
hälsoval

Medicinsk bedömning som 
genomförts av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom tre dagar

85 % 100 % 81 % 83 % 78 % Vantetider.se

Fast läkarkontakt i primär-
vården

85 % 85 % 75 % 75 % 57 % Lisbeth (listnings-
systemet)

Andel digitala vårdmöten 5 % 15 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

0,7 % 0,07 % Utdata-rapport: 
Digitala vårdtjäns-

ter. Öppenvård 
(exkl tfnkontakter)

Förstabesök i den specialise-
rade hälso- och sjukvården 
inom 90 dagar (somatik och 
psykiatri) - avser väntande

80 % 100 % 83 % 87 % 80 % Vantetider.se

Operation/behandling inom 
90 dagar i den specialise-
rade hälso-och sjukvården 
- avser väntande

80 % 100 % 62 % 71 % 80 % Vantetider.se

Förstabesök inom 30 dagar 
till barn- och ungdomspsy-
kiatrin - avser väntande

72 % 80 % 86 % 82 %          71 % Vantetider.se

Fördjupad utredning/ 
behandling inom 30 dagar 
vid barn- och ungdoms-
psykiatrin - avser väntande

72 % 75 % 39 % 26 % 29 % Vantetider.se

Allmänna kollektivtrafikens 
självfinansieringsgrad

- 50 % 37 % 40 % 51 % Vantetider.se

* Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2020 eller under första tertialet 2021 med anledning av pandemin.
* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.

Fortsättning Mål och mått  |  Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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En av Sveriges bästa 
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Medarbetare
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En av Sveriges bästa 
arbetsplatser

En av Sveriges bästa arbetsplatser 
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.

Strategisk kompetensförsörjning
Under årets första månader har arbetet med Region Kalmar 
läns personal- och kompetensförsörjningsstrategi fortsatt. 
Revideringen av strategin har sin bakgrund i förändrade be-
hov och en starkare koppling till nära vård. Bemanning med 
rätt kompetens är en förutsättning för att kunna bedriva en 
säker och god verksamhet.
 Samverkan med olika lärosäten fortsätter och är avgö-
rande för rekryteringen av nyutbildade medarbetare. Av de 
48 sjuksköterskestudenter som examinerades vid Linnéuni-
versitetet i januari i år har 32 anställts vid Region Kalmar län. 
Det är av stor betydelse att vi fortsätter vara framgångsrika i 
denna rekrytering, eftersom sjuksköterskor utgör vår störs-
ta yrkesgrupp. I år har 65 procent av de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna vid Linneuniversitetet anställts av Region 
Kalmar län. Det är en ökning jämfört med förra året, då 58 
procent anställdes. Arbete fortsätter utifrån den utredning 
som gjordes 2020 som visar att det finns både behov och 
potential att rekrytera fler nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Vissa aktiviteter, som arbete med framtagning av karriärut-
vecklingsmodell, har fortgått. Andra har fått ställas in eller 
ställas om, så som att möta studenterna digitalt.
 Den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköter-
skestudenter har fortsatt fått anpassas utifrån pandemin 
med omplaceringar utifrån verksamheternas belastning. 
Handledarna använder sig i stor utsträckning av peer-lear-
ning (parhandledning) för att få plats med fler studenter 
samtidigt. Ett fåtal elever från Vård- och omsorgsutbildning-
en har fått skjuta på sitt arbetsplatsförlagda lärande, då det 
inte funnits möjlighet att ta emot det stora antal elever som 
varit aktuella under vårterminen.
 Vård- och omsorgscollege har fokuserat på deltagande 
i kompetenssatsning inom validering och är pilot i den na-
tionella satsningen ”Validering vård och omsorg”. Planering 
och fördelning av praktikperioder har gjorts utifrån den nya 
kursplanen för Vård- och omsorgsutbildningen inom ung-
doms- och vuxenutbildning. En ny omgång språkombudsut-
bildning har startat och genomförs digitalt under våren.
 Förberedelser för implementering av bastjänstgöring för 
läkare pågår, bland annat genom kartläggning av regionens 
behov av och utrymme för bastjänstgöring. Möjlig start för 
bastjänstgöring har skjutits fram till 1 juli 2021 och regionen 
kommer börja rekrytera först till hösten.
 Arbete enligt den regionala planen för oberoende av 
hyrbolag och tillhörande aktivitetsplan löper och följs regel-
bundet upp i regionstyrelse, verksamhetsdialoger och styr-
grupp. 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 följer det 
nationella arbetet med upphandling av hyrbolag.
 Pandemin påverkas av och försvårar arbetet med ut-
landsrekrytering, bland annat på grund av att de nationella 
kunskapsproven för läkare och sjuksköterskor har skjutits 
upp. Det är även svårt att slutföra pågående rekryteringar 
både inom och utanför EU/EES.

Utveckla och behålla medarbetare
Det partsgemensamma arbetet med Vårdförbundet att ta 
fram karriärmodeller har startats upp igen under våren. Re-
gion Kalmar län deltar i det nationella nätverket för karriärut-
vecklingsmodeller via SKR, där bland annat en konferens om 
karriärmodeller har genomförts. Vissa delar av arbetet med 
karriärutvecklingsmodeller för olika yrkesgrupper inom vår-
den har på grund av pandemin fått skjutas upp. Arbetet med 
karriärutvecklingsmodeller för fysioterapeuter och arbetste-
rapeuter pågår.
 En fortsatt utmanande bemanningssituation råder för 
specialistutbildade sjuksköterskor. Pågående utbildnings-
anställningar för sjuksköterskor genomförs dock enligt plan. 
Under våren började 12 medarbetare utbildning till spe-
cialistsjuksköterska. Under våren annonseras 43 nya heltids-
tjänster för utbildningsstart till hösten.
 Utifrån riktlinjen för arbetsgivarfinansierad utbildning 
som beslutades för 2021, vilken öppnade upp för utbild-
ningsanställningar även för undersköterskor, har utbildnings-
anställning till steriltekniker annonserats i norr och söder.
 Arbetet med Kompetensportalen fortgår utifrån målet 
att lägga över så mycket som möjligt av kursadministratio-
nen till Kompetensportalen. Utveckling av e-learningdelen 
gällande organisation, arbetssätt och verktyg fortsätter.
 Arbete med erbjudande om heltid gäller i hela Region 
Kalmar län sedan 2016. Andelen medarbetare som har heltid 
som grundtjänst låg under årets första månader på 88 pro-
cent, jämfört med 87 procent förra året.
 Region Kalmar län har under lång tid genomfört struktu-
rerade lönekartläggningar. I arbetet mot jämställda löner till-
sköts 2021, för andra året i rad, särskilda medel för att komma 
till rätta med osakliga löneskillnader mellan könen. Årets lö-
nekartläggning kommer att vara klar i juni.

Attrahera och rekrytera medarbetare
Den pågående pandemin påverkar även i år rekryterings-
arbetet. Vissa pågående rekryteringar har fått skjutas upp, 
men många har kunnat genomföras genom digitala anställ-
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ningsintervjuer. Antalet medarbetare med tidsbegränsade- 
och tillsvidareanställningar var 7 577 i april 2021.
 Intresseanmälan för såväl läkare som sjuksköterskor ut-
bildade utomlands, samt för yrken inom vård, tandvård och 
IT har skapats för att fånga upp intressanta kandidater. Nu 
finns intresseanmälan till såväl läkare som sjuksköterskor ut-
bildade utomlands, samt för yrken inom vård, tandvård och IT.
 De målinriktade rekryteringsaktiviteterna har ställts om. 
Välkomstmässan på Linnéuniversitetet, Carma och Europe-
an day har alla ställts om till digitala mässor. Några av länets 
högstadieskolor har ersatt prao på arbetsplatserna med di-
gital prao, där vi som arbetsgivare deltagit och visat på bred-
den av våra yrken.
 En gemensam sommarjobbskampanj har rullat i sociala 
medier och rekrytering av sommarvikarier till drygt 250 tjäns-
ter inom vården och drygt 100 tjänster inom övriga områden 
har genomförts.
 Samverkan med kommunerna genom nätverket ”Till-
sammans för fler till Kalmar län” fortsätter att utvecklas för att 
stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörj-
ningen för regionens arbetsgivare och öka invånarantalet i 
Kalmar län. Webbplatsen Flyttahit.nu har lanserats och ger 
potentiella nya medarbetare en enkel överblick över arbets-
möjligheter och bostadsmöjligheter i länet. En enkätunder-
sökning av nyinflyttade invånares motiv och upplevelser har 
genomförts och analyseras för att få bättre underlag att ar-
beta vidare med målgruppen.
 Introduktionsåret med utbildningsinsatser och mentor-
stöd för nyanställda sjuksköterskor pågår och är en av de 
insatser som genomförs. Trots pandemin genomfördes en 
teorivecka i södra länsdelen under våren. I norra delen av lä-
net fick delar av teoriveckan däremot ställas in.
Huvudhandledaträffarna för sjuksköterskor, undersköterskor 
och medicinska sekreterare som genomförs terminsvis har 
delvis kunnat genomföras digitalt, medan andra har fått stäl-
las in, på grund av pandemin.
 Det strategiska och långsiktiga arbetet med att stärka 
och utveckla arbetsgivarvarumärket fortsätter samordnat 
via den regionövergripade rekryteringsgruppen, liksom ute 
i förvaltningarna i form av värdegrunds- och förbättringsarbeten.
 Med anledning av det ökade behovet av resurser inom 
vården på grund av pandemin publicerades i december 
2020 en annons som riktade sig till kvalificerad personal som 
ville jobba med vaccinering mot covid-19. Annonsen syftade 
till att kunna rekrytera sjuksköterskor för att kunna tillgodose 
behovet som det pågående vaccinationsarbetet innebär. 
Annonsen resulterade i drygt 240 intresseanmälningar.

En hälsofrämjande arbetsplats
Sedan pandemins utbrott har arbetsmiljöarbetet fokuserats 
på att bedriva ett arbete som stödjer chefer i deras arbete 
för en god arbetsmiljö under speciella omständigheter.
 På förvaltningarna har fortsatt stort arbete lagts ned på 
risk- och konsekvensanalyser kring förändrade arbetssätt 
och förutsättningar utifrån pandemins påverkan. Ett ökat 

samarbete över enhetsgränser med medarbetare som arbe-
tat på andra eller fler arbetsplatser har ökat i omfattning som 
en följd av förändrade behov utifrån pandemin.
 Den totala sjukfrånvaron under januari till april 2021 
hamnar på 6,41 procent. Det är en minskning med 10 pro-
cent jämfört med samma period 2020. Under årets första två 
månader var sjukfrånvaron högre än samma period 2020. 
Däremot har sjukfrånvaron under mars och april minskat i år 
jämfört med förra året, då sjuktalen för dessa månader var 
ovanligt höga på grund av nya restriktioner till följd av pan-
demin.
 En uppföljning av företagshälsovårdens uppdrag ge-
nomfördes under 2020 och en slutredovisning av det poli-
tiska uppdraget gjordes vid regionstyrelsen i maj 2021. Ett 
arbete med att fastställa serviceutbud, strategiska styrning 
och uppföljning av företagshälsovården har nu påbörjats. En 
resurs har anställts för uppdraget under våren 2021.

Tydligt chefskap och utvecklande  
ledarskap 
Ett väl fungerande chef- och ledarskap har stor betydelse för 
regionens möjligheter att hantera de utmaningar och om-
ställning av verksamheten som pandemin krävt och kräver. 
Stödet till chefer har inriktats på att löpande ta fram under-
lag och riktlinjer för de nya frågeställningar som uppkommit 
utifrån pandemin. Dessa har publicerats via chefsbrevet och 
på Navet och Samarbetsportalen.
 Arbetet med att implementera och konkretisera regio-
nens chef- och ledarskapsstrategi pågår på både central 
och lokal nivå. Vissa aktiviteter inom ramen för Omställnings-
fonden kopplat till ledarskap och arbetsmiljö har kunnat ge-
nomföras, såsom rehabiliteringsstöd för långtidssjukskrivna 
och omställning för chefer. Annat har på grund av pandemin 
fått skjutas på framtiden.
 Regionövergripande chef- och ledarskapsutbildningar 
har fått pausas under årets första månader utifrån det rå-
dande smittoläget och regionens beslut om restriktivitet 
kring resor, kurser och konferenser. Det gäller utbildningar 
som Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap och lagut-
vecklingar. Gröna kortet och traineeprogrammet har kunnat 
genomföras i digital form. n
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Mått                                                                                                                         
Målvärde

2021
Långsiktig 
målvärde

Utfall  
Tertial 2

Utfall  
2020

Utfall  
2019

Källa

Medarbetare som i medarbetar- 
enkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region i Kalmar län

71
(indexvärde)

75
(indexvärde)

Ny medarbe-
tarenkät  

genomförs 
2021

Ingen mätning 
2020

69
(K 69, M 69)

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns 
alla verksamheter

5 % 4 % 6,41 %
(K 7,08 %, 
M 4,09 %)

6,2 %
(K 6,8 %,
M 3,8 %)

5,2 %
(K 5,9 %, 
M 3,0 %)

Region Kalmar 
läns personal- och 
löneadministrativa 

system

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME)- Motivation, ledarskap och styr-
ning

79
(indexvärde)

83

(indexvärde)

Ny medarbe-
tarenkät  

genomförs 
2021

Ingen mätning 
2020

78
(K 79, M 78)

Region Kalmar läns 
medarbetarenkät

Hållbart säkerhets engagemang (HSE) 76
(indexvärde)

80

(indexvärde)

Ny medarbe-
tarenkät  

genomförs 
2021

Ingen mätning 
2020

75 Region Kalmar läns 
medarbetarenkät

Kostnader för bemanningsbolag i  
förhållande till personalkostnader

5,5 % 2 % 4,84  % 6,1 % 5,9 % Sveriges kommu-
ner och regioner 

(SKR)

Mål och mått  |  En av Sveriges bästa arbetsplatser

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

Ekonomi
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God ekonomisk 
hushållning

God ekonomisk hushållning 
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.

Förväntad utveckling avseende eko-
nomi och verksamhet utifrån målen 
om god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län 
ska ha goda resultat vad gäller både verksamhet och eko-
nomi. För att säkra en hållbar ekonomi ur ett finansiellt per-
spektiv krävs att Region Kalmar län har kostnadseffektiva 
verksamheter, hushållar med tillgängliga resurser och har en 
framförhållning i sin ekonomi. En del i det ekonomiska ansva-
ret är att säkra en god ekonomi på lång sikt då utgångspunk-
ten är att varje generation ska klara kostnaderna för det den 
beslutar om och konsumerar.
 En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna be-
slut för att kunna möta förändringar. I framtiden väntar ökade 
behov 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 po-
sitivt resultat över tid. Det ekonomiska resultatet ska också 
vara tillräckligt stort för att klara pensionsutbetalningar, in-
vesteringar 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

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 
statsbidrag och utjämning. 
 Helårsprognosen uppgår till 191 Mkr, vilket motsvarar ett 
negativt budgetutfall med 17 Mkr. I resultatet ingår en jäm-
förelsestörande post på 211 Mkr avseende förändrade livs-
längdsåtaganden vid beräkning av pensionsavsättning.  
Prognosresultatet motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär att det 
finansiella resultatmålet uppnås. Orsaken till avvikelser mot 
budget är ökade pensionskostnader på grund av nya livs-
längdsantaganden i RIPS samt högre positivt finansnetto på 
grund av att avkastningen på placerade pensionsmedel be-
räknas bli högre än budgeterat.
 Förvaltningarna beräknar ett underskott mot budget 
exklusive merkostnader för covid-19 på 286 Mkr medan ge-
mensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto 

lämnar ett överskott mot budget med 269 Mkr.
 Region Kalmar län finansierar sina investeringar med 
egna medel utan extern upplåning. Kassaflödet under första 
tertialet blev positivt med 90 Mkr. Helårsprognosens kassa-
flöde är negativt med 123 Mkr. Likviditeten beräknas uppgå 
till 858 Mkr vid årets slut.

Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin, som nu pågått i över ett år, har inneburit en på-
frestning på sjukvården. Vårdavdelningar på alla tre sjukhus 
i länet har ställts om till vård av patienter med covid-19, med-
arbetare har bytt arbetsplatser, laboratorierna har infört nya 
metoder och utökat sin kapacitet och akutmottagningarna 
har separerat flöden av vårdsökande för att minska risken för 
smittspridning. Intensivvårdsavdelningen på länssjukhuset 
i Kalmar har ökat sin kapacitet med som mest över hundra 
procent. För att kunna åstadkomma detta har bland annat 
ett krislägesavtal behövt aktiveras. Som mest har då cirka 
trettio medarbetare anvisats till arbete på intensivvårdsav-
delning på länssjukhuset enligt avtalet. Nationellt under an-
dra och tredje vågen har tio av Sveriges 21 regioner begärt 
och fått krislägesavtalet aktiverat.
 RIPS-kommittén har sett över livslängdsantagandet för 
pensionsberäkningar i regelverket RIPS, Riktlinjer för beräk-
ning av pensionsskuld, och tagit fram förslag på nya para-
metrar över livslängden som ska användas i pensionsskulds-
beräkningarna för offentlig sektor. De nya parametrarna har 
för Region Kalmar läns del tillämpats vid pensionsskuldsbe-
räkningen i april, vilket påverkar resultatet för första tertialet 
samt helårsprognosen negativt med samma belopp, 211 
Mkr. Effekten av det ändrade livslängdsantaganden redovi-
sas i resultaträkningen och i kassaflödesanalysen som jämfö-
relsestörande post.

Omvärldsanalys
Ekonomiska förutsättningar
I Ekonomirapporten som släpptes i maj 2021 från Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) sammanfattas samhällseko-
nomin och regionernas ekonomi.
 Ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas både glo-
balt och i Sverige. Under 2021 beräknas konjunkturen att 
stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt 
är 3,2 procent. Det innebär att minskningen från 2020 på 
3,1 procent hämtas igen. Redan i år kommer alla vuxna, som 
önskar, få skyddande vaccin. I takt med sjunkande smitta och 
minskad vårdbelastning kommer olika typer av restriktioner 
att mildras, vilket framförallt till hösten antas ge extra skjuts 
åt konjunkturens återhämtning.
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I Sverige och i andra länder förutsätts tillväxten i hög grad 
drivas av hushållens konsumtion. Det ger med tiden en allt 
starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige 
och de beräknas öka med 2 procent. Ökningen av antalet 
arbetade timmar beräknas dock ge en måttlig ökning av an-
talet sysselsatta. Återhämtningen kommer istället att bygga 
på fler arbetade timmar per person i arbete. Det beror dels 
på en förväntat lägre sjukfrånvaro, men framförallt på en stor 
minskning av antalet korttidspermitterade personer. Ande-
len arbetslösa beräknas överstiga nivån som gällde före pan-
demin trots den snabba svenska konjunkturuppgången. Det 
beror på att tillväxten av antalet arbetade timmar väntas bli 
blygsammare än BNP-tillväxten för året. En del av de jobb 
som fanns innan krisen har gått förlorade och kommer san-
nolikt inte tillbaka och krisen driver därför på en strukturom-
vandling.
 Trots lågkonjunkturen och de omfattande finanspolitiska 
satsningarna är de svenska offentliga finanserna starka och 
utvecklingen under pandemin har inneburit en större skuld-
uppgång i omvärlden än i Sverige.
 Skatteunderlagstillväxten för 2021 beräknas bli förbätt-
rad. Lönesumman ökar betydligt 2021 och beror på en prog-
nosticerad ökning av antalet arbetade timmar främst under 
andra halvåret. En stor andel av befolkningen bör då vara 
vaccinerad vilket leder till minskad smittspridning. Inkomster 
från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till det mer nor-
mala och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 
2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter att öka.
 Landets regioner hade 2020 de bästa resultaten nå-
gonsin. Överskottet berodde främst på lägre pensions-
kostnader, ökade tillskott av statsbidrag, ersättning för 
sjuklönekostnader samt bättre finansnetto. Under 2021 ökar 
kostnaderna för pensioner på grund av ett nytt livslängdsan-
tagande som kostnadsförs under året. Dessutom beräknas 
skatteintäkter och generella statsbidrag att öka endast med 
3,5 procent vilket är betydligt långsammare än kostnaderna. 
Därför är prognosen för regionernas resultat för 2021 att de 
kommer att minska betydligt.

Verksamhetens resultat
Pandemin fortsätter även 2021 att påverka förvaltningar-
nas resultat. Samtidigt har staten avsatt 4 Mdr till uppskju-
ten vård och vårdens tillgänglighet under åren 2021 och 
2022. Hälften av dessa får användas till att täcka kostnader 

för vård av covidpatienter under första halvåret. I juni kom-
mer staten att besluta om ytterligare 2 Mdr till kostnader för 
uppskjuten vård enligt förslag i vårändringsbudgeten 2021. 
I vårändringsbudgeten föreslås även för 2021 1 Mdr i utö-
kad ersättning till kollektivtrafiken, 1,65 Mdr till testning och 
smittspårning samt ökade medel för att täcka vaccinations-
kostnaderna med 1,7 Mdr.
 I tabellen redovisas förvaltningarnas budgetavvikelse 
inklusive och exklusive beräknade merkostnader till följd av 
covid-19.
Utöver redovisade merkostnader per förvaltning har pan-
demin påverkat verksamheternas ekonomi på flera sätt. Det 
handlar om kostnadsökningar som inte ingått i statsbidraget 
och minskade intäkter för till exempel patientavgifter och 
såld vård. Resultaten påverkas också av minskade kostnader 
för till exempel resor, kurser, konferenser som också är en 
följd av råd och restriktioner under pågående pandemi.

Handlingsplan för en kostnadseffektiv verksamhet 
För att långsiktigt klara en ekonomi som är stark och hållbar 
över tid beslutades i Regionplan 2020-2022 att fortsatt stort 
fokus ska ligga på årliga effektiviseringar med motsvarande 
1 procent. Effektiviseringskravet verkställs genom minskad 
nettobudgetram alternativt minskat budgetunderskott med 
1 procent. Undantag från effektivisering är beställd vård 
samt bidrag och stöd till kultur och organisationer.
I förvaltningar och nämnders verksamhetsplaner finns hand-
lingsplaner med aktiviteter som stödjer arbetet med effek-
tiviseringar. Arbetet kommer att fortgå under året men viss 
osäkerhet råder hur pågående pandemi kan komma att på-
verka aktiviteterna. All planering och allt genomförande som 
varit kring pandemin har präglats av att hitta effektiva och 
säkra lösningar. Den digitala omställningen har fått en rejäl 
skjuts framåt i och med att verksamheterna har sett ett stort 
behov att använda digitala verktyg.
 Målsättningen om 1 procents effektivisering är långsik-
tig och erfarenheter av pandemin har påskyndat den fort-
satta utvecklingen inom regionens alla verksamheter
kommer att minska betydligt. 
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Verksamhetens resultat

Verksamheterna inom regionstyrel-
sens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett bud-
getunderskott på 353 Mkr för verksamhetsåret 2021. Detta 
baserat på årets fyra första månader, kunskapen om pan-
demins påverkan på verksamheten under 2020 samt ett 
antagande om att pandemin kommer att ha stor påverkan 
under de första sju till åtta månaderna för att sedan mins-
ka betydligt under hösten. Pandemins utveckling med en 
tredje våg har inneburit högre personalkostnader samt yt-
terligare påverkan på produktionen med ytterligare upp-
skjuten vård som följd. Detta innebär en prognostiserad 
kostnadsökning under andra halvåret för att kunna komma 
ikapp med tillgängligheten så snabbt som möjligt.
 Merkostnader till följd av pandemin under 2021 upp-
skattas till cirka 130 Mkr, där personalkostnader och kostna-
der för inhyrd personal står för drygt hälften och resterande 
är laboratoriematerial och andra övriga kostnader.
 Nettokostnadsutvecklingen efter de fyra första måna-
derna uppgår till 2,2 procent, vilket till stor del förklaras av 
låga kostnader för köpt vård och läkemedel. Här ses en stor 
effekt av pandemin då man inte kunnat skicka patienter till 
andra vårdgivare i samma utsträckning, samt ett minskan-

de resande till andra regioner. Kostnadsminskningar åter-
finns även inom operationsmaterial, kirurgiska instrument 
och implantat och beror på betydligt färre utförda opera-
tioner. Till och med april månad är minskningen av antalet 
operationer 16 procent. Även för övrig verksamhet märks 
en stor produktionsminskning där slutenvårdstillfällena har 
minskat med 11 procent och antalet besök med 10 procent 
jämfört med samma period 2020.

Primärvårdsförvaltningen
Hälsoval
Verksamheten inom hälsoval prognostiserar ett resultat 
motsvarande 0,5 Mkr vilket innebär en väsentlig resultat-
förbättring jämfört med föregående år. Förbättringen be-
döms till del vara en följd av den pågående pandemin, samt 
av arbetet med förvaltningens handlingsplan för effektivi-
sering. Därutöver bidrar också 2020 års budgetförstärkning 
avseende listning på namngiven läkare och kontinuitet till 
viss ytterligare förbättring.
 Pandemins fortsatta utveckling medför en osäkerhet 
i prognosen och den pågående vaccinationskampanjen 
tillsammans med fortsatt omfattande provtagning gene-
rerar såväl ökade kostnader som ersättningar av olika slag. 
I prognosen är hänsyn tagen till nyligen uppstartade vac-
cinationscentralerna i Kalmar och Västervik, ett callcenter 

Budgetavvikelse i Mkr 2020

Merkostna-
der 2020 

till följd av 
covid-19

Bokslut 2020
exkl

merkostnader

Prognos efter 
april 2021

Beräknade 
merkostnader 
2021 till följd 
av covid-19

Statsbidrag
kollektiv-

trafik

Prognos efter
april 2021

exkl merkost-
nader

Regionstyrelsen som driftsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen
Folktandvården
IT-förvaltningen
Regionservice
Centraladministrerad verksamhet
Regionrevisionen

-299,1
-12,8
23,3

0,0
0,8

-109,8
-3,2
0,3

85,6
5,7
0,6

0,4
115,9
10,1

-213,5
-7,1

23,9
0,0
1,2
6,1
6,9
0,3

-352,8
3,7
6,7

-19,4
-7,5

-22,7
-7,4
0,7

130,0
4,5

26,0
3,0

-222,8
8,2
6,7

-19,4
-7,5
3,3

-4,4
0,7

Summa

Regionala utvecklingsnämnden
Regional utvecklingsförvaltning

-400,5

4,3

218,3 -182,2

4,3

-398,6

1,8

163,5 0,0 -235,1

1,8

Summa

Kollektivtrafiknämnden
Kalmar länstrafik

4,3

-122,3

0,0

66,7

4,3

-55,6

1,8

-112,6

0,0

15,0

0,0

45,0

1,8

-52,6

Summa
Summa nämnder

Finansiering

-122,3
-518,5

675,8

66,7
285,0

-285,0

-55,6
-233,5

390,8

-112,6
-509,4

492,0

15,0
178,5

-178,5

45,0
45,0

-45,0

-52,6
-285,9

268,5

Total 157,3 0,0 157,3 -17,3 0,0 0,0 -17,3
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med syfte att hjälpa till med invånarnas bokningar och öv-
riga frågor, utlämning av självtester samt assisterad PCR-
provtagning.
 Hanteringen av pandemin och vaccinationskampanjen 
har varit huvudfokus, men samtidigt har all planering och 
allt genomförande varit präglat av att hitta effektiva och 
säkra lösningar. Positiv utveckling sker bland annat inom 
området oberoende av hyrbolag. Såväl under 2020 som 
fortsatt prognosmässigt in i 2021 minskar andelen hyrlä-
kare i förhållande till egna allmänspecialister. Ifråga om 
att matcha den ökade tillgången på egna specialister med 
behovet så har samarbetet enheterna emellan kring läkar-
resurserna utökats. Kostnaderna för läkemedel förbättras 
under 2021 jämfört med 2020. Detta beror dels på att lä-
kemedelsersättningarna planenligt ökat då dessa baseras 
på föregående års faktiska kostnader, dels på att kostnads-
utvecklingen har mattats av. Liksom tidigare domineras 
förvaltningens läkemedelskostnader av diabetesläkemedel 
och antikoagulantia (DOAK).

Övrig verksamhet
Inom förvaltningens övriga verksamhet prognostiseras den 
positiva budgetavvikelsen till 3,1 Mkr, vilket är 1,9 Mkr bättre 
än 2020. En bidragande orsak till förbättringen är budget-
förstärkning inom barn- och ungdomshälsan, vilket endast 
delvis kommer att innebära ökade kostnader under 2021.

Psykiatriförvaltningen
Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget för hel-
året på 6,7 Mkr.
 Bemanningen är fortsatt en nyckelfråga även ur ett eko-
nomiskt perspektiv. De långsiktiga satsningarna på kvali-
tetshöjningar och god tillgänglighet i vården ställer stora 
krav på rätt kompetens och rätt bemanning. Barn- och ung-
domspsykiatrin kommer att behöva hyra in psykologer som 
kommer att riktas mot att arbeta med utredningar för att 
förbättra tillgängligheten.
 Utfallet efter april månad visar på en ökning av kostna-
derna för den köpta vården. En del av förklaringen är ett 
ökat behov av att köpa neuropsykiatriska utredningar hos 
andra vårdaktörer. Förvaltningen jobbar aktivt med att 
minska antalet utplacerade patienter i andra regioner. Det 
långsiktiga målet är en återuppbyggd rättspsykiatri med en 
kostnadsminskning som resultat från och med år 2024 när 
det nya psykiatrihuset står klart i Västervik.
 Osäkerhetsfaktorer som kan påverka resultatet är bland 
annat utrustningskostnader vid ombyggnationer och lokal-
förändringar. 

Folktandvården
Pandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet och 
kommer att göra så även 2021. Förvaltningen prognostise-
rar ett budgetunderskott på 19 Mkr och den största anled-
ningen är minskade intäkter.

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 
akutvård samt tillgänglighet för barn har behövt prioriteras, 
vilket medfört att vuxentandvården i dag endast utgör 60 
procent. I prognosen finns en del osäkerhetsfaktorer, fort-
satt hög sjukfrånvaro, samt flera sena avbokningar och ute-
blivna patienter.
 Som mål har Folktandvården att arbeta så rationellt 
som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Ett för-
sta steg i ett flödesorienterat arbetssätt har införts, vilket 
innebär färre men längre besök med fler åtgärder. Detta för 
att patienten ska bli färdigbehandlad så snart som möjligt. 
Arbetssättet har även inneburit att den bokade tiden i rela-
tion till arbetad tid har ökat.

IT förvaltningen
Förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott mot-
svarande 7,5 Mkr. Kostnaderna är högre än budgeterat 
vilket i huvudsak beror på ett nytt avtal tecknat med Mi-
crosoft, dyrare och mer komplexa säkerhetslösningar, för-
skjutning av kostnader från investering till drift då hårdvara 
blir mjukvara samt en ökad digitalisering.
 En del i förvaltningens arbete med effektivisering och 
en ekonomi i balans är att samla leverantörsavtal inom IT 
området, att licenser finns hos IT med möjlighet till optime-
ring, en flexibel livslängd på datorer samt ökad automatise-
ring för bättre resursutnyttjande.

Regionservice
För 2021 prognostiserar förvaltningen ett budgetunder-
skott på 22,6 Mkr, där hela avvikelsen beror på ökade kost-
nader och minskade intäkter på grund av pandemin. Nya 
uppdrag har tillkommit under perioden såsom provtag-
ningsstationer för covid-19, bemanning med kövärdar vid 
vaccinationscentraler och callcenter för av- och ombok-
ning av vaccinationstider. Det är svårt att beräkna den eko-
nomiska effekten för förvaltningen, men bedömningen är 
att merkostnader och minskade intäkter orsakade av pan-
demin uppgår till cirka 30 Mkr. Restaurangerna är stängda 
för externa gäster vilket påverkar intäkterna. I prognosen 
ingår också merkostnader för material, transporter, sop-
hantering, riskavfall, samt lokalhyra för utökade lagerytor. 
Behovet av bemanning har ökat, främst i verksamheter med 
koppling till materialförsörjning, men också för bemanning 
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 förvalt-
ningens poolbilar minskat. Antalet poolbilar har därför 
minskats efter hand och även omfördelats till andra förvalt-
ningar med behov av att byta ut äldre bilar.

Centraladministrerad verksamhet
Prognosen för centraladministrerad verksamhet visar på ett 
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överskott mot budget med 7,4 Mkr för 2021. I centraladmi-
nistrerad verksamhet ingår anslag för Regiondirektörens 
stab, Förtroendevalda, Beställd vård samt Övrig centralt 
administrerad verksamhet.
 Regiondirektörens stab prognostiserar ett överskott 
mot budget på 24 Mkr. Överskottet består bland annat av ej 
tillsatta tjänster men också av ej nyttjade projektmedel och 
anslag för forskning, läkarutbildning och beredskapsåtgärder.
 Förtroendevalda prognostiserar ett överskott mot bud-
get på 4 Mkr, vilket främst beror på att kostnaden för parti-
ernas gruppmöten är lägre än budgeterat, samt att region-
fullmäktige inte nyttjar hela budgeten.
 Övrig verksamhet prognostiserar ett budgetöverskott 
uppgående till 1 Mkr. Pandemin medför kostnadsminsk-
ningar på grund av inställda utbildningar och färre utlands-
rekryteringar. Det finns även en osäkerhet i genomförandet 
av beslutade satsningar som inte kunnat genomföras ännu.
 Verksamheterna inom beställd vård, där bland annat 
Hälsoval och Vårdval Tandvård ingår prognostiserar för hel-
året ett underskott mot budget motsvarande 36 Mkr.
Hälsoval redovisar en negativ budgetavvikelse motsvaran-
de 55 Mkr, vilket bland annat beror på ökade kostnader för 
hjälpmedel, intäktsbortfall för den sålda vården samt mins-
kade patientavgifter. Underskott redovisas också avseende 
ersättning för ST-läkare och jourer.
 Ett överskott på 11 Mkr bedöms för privata specialister 
där en del avtal fortfarande är vakanta.
 Vårdval Tandvård och det särskilda tandvårdsstödet 
prognostiserar ett överskott mot budget motsvarande 6 
Mkr för 2021. Detta beror främst på pågående pandemi 
som har inneburit en lägre nivå på utbetald barnkapite-
ringsersättning.
 Vårdval psykisk hälsa redovisar ett överskott mot bud-
get på 1,5 Mkr, vilket beror på att kostnaden för besökser-
sättningarna inte blivit så hög som beräknat samt fler intäk-
ter än beräknat.

Regional utvecklingsnämnd
Prognostiserat budgetöverskott i förvaltningen uppgår till 
1,8 Mkr. Överskottet återfinns både inom bildningsverksam-
heten och regional utveckling.
 På folkhögskolorna är verksamheten anpassad till gäl-
lande pandemirestriktioner, vilket bland annat innebär un-
dervisning på distans och i mindre grupper samt att vissa 
kurser, till exempel seniorkurserna, inte kunnat genomföras i 
vår. Några sommarkurser är planerade, men det är ännu osä-
kert om, och i så fall i vilken omfattning, det kommer att vara 
möjligt att genomföra dem. Konferensverksamheten som 
före pandemin tydligt ökade har helt avstannat sedan pan-
demin bröt ut för ett år sedan. Den minskade omfattningen 
av verksamheten på plats på skolorna visar sig i lägre övriga 
kostnader men också i minskade intäkter för kost, logi och 
undervisningsmaterial. Omställningen på grund av pande-
min medför risk för att fullt antal deltagarveckor inte kan nås, 
och prognosen för verksamhetsbidraget som baseras på an-

tal deltagarveckor har justerats ned då osäkerhet råder kring 
möjligheten att nå fullt antal veckor i år. Ansökningsnivån till 
höstens utbildningar är bra, men det förväntade högre sök-
trycket på grund av pandemin har hittills uteblivit. Planering 
inför höstterminen bygger på start på plats på skolorna, och 
förhoppningsvis väljer fler deltagare att bo på internaten.
Under rådande förutsättningar är möjligheterna att bedriva 
utvecklingsverksamhet i full skala begränsade, vilket medför 
lägre kostnader.
 Likt förra året gavs möjlighet till tidigare utbetalning av 
beslutade kulturbidrag med planerad utbetalning i juli, som 
en hjälp att stärka likviditeten hos respektive organisation 
och två organisationer har hittills utnyttjat denna möjlighet.
 Under hösten 2020 inleddes arbetet med en översyn av 
samtliga bidrag för att skapa en mer effektiv, transparant och 
tydlig hantering. Det innebär också en större möjlighet att 
skapa en starkare koppling mellan regionens uppdrag att 
främja hållbar regional utveckling och civilsamhällets förmå-
ga att möta behov som den offentliga sektorn inte har kapa-
citet att göra på samma sätt.

Kollektivtrafiknämnd
Det totala underskottet för Kalmar länstrafik för 2021 beräk-
nas uppgå till 113 Mkr, vilka till stor del beror på minskade bil-
jettintäkter. Efter april månad är självfinansieringsgraden för 
den allmänna kollektivtrafiken 37 procent, att jämföra med 
målet om 50 procent.
 På kostnadssidan följs budget med vissa undantag där 
osäkerhet råder. Det gäller främst ersättning till entreprenör 
i den upphandlade Öresundstågstrafiken, där extrakostna-
der debiteras om grundförutsättningarna i avtalet inte kan 
effektueras. Osäkerhet råder också avseende kostnader för 
ersättningstrafik på grund av fordonsbrist i Kustpilentrafiken, 
vilka är orsakade av kvalitetsbrister vid Kalmar tågdepå. Från 
våren 2021 har Kalmar länstrafik och entreprenören för tåg-
depån i Kalmar dock kommit överens om en plan för att åter-
ställa kvaliteten i verkstaden.
 För serviceresorna pågår, sedan nytt avtal 2020, ett kon-
tinuerligt arbete för att matcha utbudet av fordon med hän-
syn till efterfrågan och därmed öka effektiviteten i trafiken. 
Detta arbete har på grund av pågående pandemi delvis fått 
en annan inriktning för att minska passagerartätheten där 
det är befogat.
 Vid en återgång till normalläge kommer arbetet främst 
att inriktas på att få tillbaka de resenärer som valt andra färd-
sätt alternativt arbetat hemma under pandemin.
 Utfallet för sjukresor följer någorlunda kurvan för ett nor-
malår, trots att fler transporter utförs som ensamåkning. Det-
ta har under första tertialet vägts upp av ett lågt utnyttjande 
av färdtjänst.
 Svensk Kollektivtrafik har angett ett antal scenarier för 
återhämtning av biljettintäkter under 2021. Kalmar länstrafik 
lämnar efter april månad en prognos utifrån ett scenario där 
utfallet beräknas till 47 procent för första halvåret och 65 pro-
cent för andra halvåret av utfallet för 2019
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Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva den finan-
siella styrkan och klargöra om Region Kalmar län, ur finansiell 
synvinkel, har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella 

analysen bygger på fyra viktiga aspekter: det finansiella re-
sultatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrol-
len över den finansiella utvecklingen. Mer information om 
siffror och tabeller som hänvisas till i nedanstående analys 
finns under rubriken Finansiella rapporter.

Resultat och kapacitet

Periodens resultat Januari-april 2021 Januari-april 2020

Verksamhetens resultat Mkr                                                 - 34,4                                               - 189,4

Periodens resultat Mkr                                                    120                                                -406,1

Nettokostnadsutveckling efter april, %                                                     3,6                                                      3,7

Resultatanalys periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 120 Mkr och har förbättrats 
med 526 Mkr mellan åren. Detta trots att april 2021 belastas 
av en jämförelsestörande post på 211 Mkr avseende föränd-
rade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsätt-
ningen. Förbättringen beror till största delen på ett bättre 
finansnetto till följd av börsens återhämtning från ett lågt 
läge i samband med coronapandemins utbrott i mars 2020, 
men också på en god utveckling av skatteintäkter och stats-
bidrag.
 Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar till 
och med april i jämförelse med samma period föregående år.
 Verksamhetens totala intäkter i form av riktade statsbi-
drag, patientavgifter, trafikintäkter, såld vård med mera visar 
en ökning med 24 procent. Främsta anledningen är coro-
narelaterade statsbidrag på drygt 190 Mkr i april 2021, men 
som inte beslutades förrän senare under 2020 och därför 
inte fanns med i april föregående år. Detta påverkar den to-
tala nettokostnaden med – 6,6 procent.
 Däremot minskar trafikintäkterna på grund av minskat 
resande med 29 Mkr motsvarande 20 procent. Minskade in-
täkter uppvisas också för asylen med 10 Mkr och den sålda 
vården med 7 Mkr.
 Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar visar 
en ökning med 6,9 procent.
 Förvaltningarnas lönekostnader har ökat med 7 pro-
cent, vilket överstiger vad som kan förväntas utifrån träffade 
löneavtal och beslutade satsningar i 2021 års budget. En stor 
del av ökningen består av olika extra covidrelaterade ersätt-
ningar som betalats ut i början av året, samt krislägesavta-
let under april. Övertid och fyllnadstid har ökat med 11 Mkr 
motsvarande 16 procent.
 Pensionskostnaderna har ökat med 59 procent beroen-
de på den jämförelsestörande posten avseende förändrade 
livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning-
en med 211 Mkr. Detta medför en ökning av den totala net-
tokostnaden med 7,2 procent.
 Kostnaderna för inhyrd personal minskar med 7,6 pro-
cent, där såväl kostnader för läkare som för sjuksköterskor 

fortsatt visar minskningar. Både somatisk vård och primär-
vård minskar medan psykiatrin visar en ökning.
Kostnaden för den köpta vården utanför länet har de för-
sta fyra månaderna minskat med 22 Mkr, vilket motsvarar 11 
procent.
Störst minskning återfinns inom den köpta vården från regio-
ner utanför Sydöstra sjukvårdsregionen, där pandemin är en 
orsak. Minskningen återfinns inom både öppen och sluten 
vård. Totalt minskade slutenvårdstillfällena med 20 procent 
och öppenvårdskontakterna med 10 procent.
 Läkemedelskostnaderna för perioden minskar totalt 
med 2,7 procent. Att kostnaden ser ut att minska i början 
av 2021 kan bero på viss hamstring av läkemedel till följd av 
pandemin i början av 2020. Förändrad hantering av speci-
allivsmedel sedan november 2020, liksom upphörande av 
enstaka kostnadsdrivande förskrivning av särläkemedel ger 
också utslag.
 Nya läkemedel prövas kontinuerligt inom ramen för ord-
nat införande.
 Inom grupperna sjukvårdsartiklar, material och varor 
syns en pandemipåverkan i form av kostnadsökningar för 
laboratoriematerial. Samtidigt redovisas en minskning av 
operationsmaterial, kirurgiska instrument och implantat be-
roende på betydligt färre utförda operationer.
  Sjukresorna har ökat med 9 Mkr motsvarande 37 pro-
cent.
 Kostnaderna för länstrafikens trafikentreprenader mins-
kar med 24 Mkr motsvarande 7,5 procent bland annat bero-
ende på förseningar i vissa pågående upphandlingar.
 Den rådande situationen har samtidigt medfört en bety-
dande minskning av kostnader för kurser och konferenser. 
Detta i kombination med en övergång till digitala möten har 
medfört kostnadsminskningar med 11 Mkr motsvarande 32 
procent.
 Kostnader kopplade till pandemin särredovisas löpande 
under året. Efter fyra månader uppgår bokförda kostnader 
till 100 Mkr inklusive vaccination.
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Årets resultat Mkr

Helår 2021 prognos 2020 Utfall

Verksamhetens resultat Mkr                                                58,8                                                368

Årets resultat Mkr                                              190,6                                            358,8

Nettokostnadsutveckling, %                                                  8,3                                                3,5

Resultatanalys helårsprognos

Resultatprognosen för 2021 uppgår till 191 Mkr, vilket är 17 
Mkr lägre än budget. Föregående prognos innebar ett re-
sultat i nivå med budget. Större förändringar jämfört med fö-
regående prognos är att förvaltningarna försämrats med 27 
Mkr samt att den jämförelsestörande posten vid pensions-
beräkningen medför en belastning med 211 Mkr. Samtidigt 
har prognosen förbättrats för avkastningen i KLP med 128 
Mkr, de coronarelaterade statsbidragen med 53 Mkr och 
skatteintäkterna med 20 Mkr. Exklusive den jämförelsestö-
rande posten uppgår resultatet till 402 Mkr och nettokost-
nadsutvecklingen till 5,7 procent.
 I jämförelse med bokslut 2020 är det en försämring med 
168 Mkr. En starkt bidragande faktor är de coronarelaterade 
riktade statsbidragen, som i bokslutet uppgick till 387 Mkr, 
medan de i prognosen uppgår till 281 Mkr. Detta påverkar 
också den stora skillnaden mellan nettokostnadsökningen 
i helårsprognosen för 2021 mot april 2021, 8,3 mot 3,6 pro-
cent. I april 2021 redovisas bidrag på drygt 190 Mkr, vars 
motsvarighet inte fanns april 2020 eftersom coronabidragen 
beslutades först senare under året. I bokslutet är förhållan-
det som beskrivits ovan och de lägre bidragen i prognosen 
medför en högre nettokostnadsökning. Skillnaden påverkas 
också av en högre ökning av köpt vård och läkemedel i prog-
nosen än efter april.
 Förvaltningarna beräknar ett budgetunderskott på 509 
Mkr, medan gemensamma poster för pensioner, skatter och 
finansnetto uppvisar ett överskott mot budget på 492 Mkr. 
Exklusive merkostnader för covid-19 beräknas förvaltningar-
nas underskott reduceras till -286 Mkr. Finansieringens över-
skott exklusive ersättning för merkostnader är 269 Mkr

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i helårs-
prognosen jämfört med bokslutet föregående år.
 Verksamhetens nettokostnader beräknas i helårsprog-
nosen att öka med 8,3 procent.
 Prognosen är osäker baserat på de första fyra måna-
dernas utfall bland annat beroende på hur länge pandemin 
kommer att pågå under 2021. I prognosen antas att pande-
min kommer att ha stor påverkan på verksamheten under de 
första sju till åtta månaderna för att sedan minska under hösten.
 Lönekostnaderna beräknas öka med cirka 5 procent vil-
ket är något lägre än ökningen efter april.
 Pensionskostnaderna påverkas även i prognosen av den 
jämförelsestörande posten på 211 Mkr.
 Prognosen för köpt vård visar en ökning på 3 procent 
och läkemedel beräknas öka med 8 procent, det vill säga en 
högre ökningstakt än efter april.
 När det gäller inhyrd personal beräknas inte kostnader-
na kunna begränsas i den omfattning som tidigare planerats. 
Helårsprognosen uppgår till 231 Mkr, vilket ska jämföras med 
228 Mkr föregående år. Kostnaden för inhyrd personal påver-
kas av pandemin och det är mycket svårbedömt hur snabbt 
man kan se en effekt av bolagskostnaderna vid en minskning 
av covid-19 i samhället.
 För verksamhetens intäkter prognosticeras en negativ 
utveckling 2021. Kollektivtrafikens intäkter samt patientin-
täkter i Folktandvården beräknas vara på en fortsatt lägre 
nivå än normalt. Även patientavgifter och intäkterna för såld 
verksamhet inom hälso- och sjukvården påverkas negativt.



40

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 4  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

Riktade stöd och statsbidrag
Riksdagen och regeringen har tagit flera beslut under 2020 
för att kompensera kommuner och regioner för merkostna-
der och förlorade intäkter. Under 2021 har i vårpropositionen 
och vårändringsbudgeten beslutats om fortsatt stöd avse-
ende merkostnader och intäktsbortfall i kollektivtrafiken.
 I föreliggande prognos beräknas Region Kalmar län för 
år 2021 erhålla totalt 281 Mkr fördelat på

▪ merkostnader 98 Mkr
▪ intäktsbortfall i kollektivtrafiken 45 Mkr
▪ testning och smittspårning 90 Mkr
▪ vaccination 38 Mkr
▪ utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader 10 Mkr

Det råder fortfarande viss osäkerhet om storleken på det 
slutliga beloppet. För 2020 erhölls kompensation med 387 
Mkr.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutvecklingen efter fyra månader uppgår till 
3,6 procent medan den totala kostnadsökningen för helåret 
beräknas till 8,3 procent. Den relativt stora skillnaden förkla-
ras i avsnittet ovan. För att nå resultatmålet på 2 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag, baserat på intäktsbedöm-
ningen efter fyra månader, får kostnadsökningen inte över-
stiga 8,4 procent. Prognosen tyder därmed på att målet 
kommer att kunna uppnås om än med knapp marginal. För 
att uppfylla kommunallagens minimikrav, det vill säga ett 
resultat på +- 0, finns ett utrymme för nettokostnadsökning 
med 10,6 procent

Nettokostnadsutveckling
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Årets resultat enligt resultaträkningen (prognos) 190,6

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar  -0,1

+ Orealiserade förluster i värdepapper -121

Balanskravsresultat 69,5

                   
Mkr       

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
För perioden januari-april ökar Region Kalmar läns intäkter 
i form av skattemedel, kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag med 9 procent. I helårsprognosen 
uppgår intäkterna totalt till 8 942 Mkr, vilket är en ökning med 
4,3 procent. I förhållande till budget ger detta ett överskott 
med 132 Mkr. Det negativa gapet på 4 procent i förhållande 
till nettokostnadsökningen återspeglas i resultatförsämring-
en jämfört med föregående år. Att ökningen efter april är be-
tydligt större än i prognosen, 9 mot 4,3 procent, beror på att 
skatteintäkterna i början av 2020 befann sig på en relativt låg 
nivå för att senare under året öka via kompensation för mer-
kostnader till följd av covid-19 i de generella statsbidragen.
 Skatteintäkterna grundar sig på SKR:s prognos i april. 
Under tredje kvartalet 2020 inleddes en snabb konjunk-
turåterhämtning. Men när pandemins andra våg vällde in 
under senare delen av hösten upphörde återhämtningen 
nästan helt och den går fortfarande på sparlåga. Trots det 
räknar SKR med att lönesumman ökar betydligt mer 2021 än 
2020. Det beror främst på att SKR prognostiserar tilltagande 
ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare 
minskad smittspridning och att en stor andel av befolkning-
en då bör vara vaccinerad. Totaleffekten blir att SKR räknar 
med en förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021 med 
20 Mkr i jämförelse med föregående prognos.
 Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen 
uppgår till 1 837 Mkr, vilket är 146 Mkr lägre än budget.
 Överenskommelsen med staten om bidraget till läkeme-
delsförmånen innebär att Region Kalmar län beräknas erhål-
la 866 Mkr, vilket är 41 Mkr högre än budgeterat.

Finansnetto
Prognosen för helåret visar ett positivt finansnetto på 132 
Mkr vilket är 103 Mkr högre än budgeterat. Efter årets för-
sta tertial är finansnettot positivt med 154 Mkr vilket är en 
avsevärd förbättring i jämförelse med motsvarande period 
föregående år då finansmarknaderna i inledningen av 2020 
påverkades negativt av pandemin.
 Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel 
som placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP). Avkastningen av de placerade pensionsmedel spe-
cificerade i not, beräknas årligen i budget till fyra procent, 
vilket motsvarar 78 Mkr. Pensionsmedelsportföljen mark-
nadsvärderas vilket innebär att fluktuationerna kan blir stora 
under året i takt med börsens svängningar. Avkastningen för 
första tertialet uppgår till totalt 183 Mkr där den realiserade 
avkastningen uppgår till 62 Mkr. Resterande del på 121 Mkr 
avser den orealiserade vinsten i pensionsmedelsportföljen. 
Avkastningen på pensionskapitalet för helåret antas bli i linje 
med utfallet efter första tertialet, 183 Mkr, där den orealise-
rade vinsten också antas vara densamma, 121 Mkr.
 Region Kalmar läns räntekostnader, som består av den 
årliga ränte- och basbeloppsuppräkningen av pensionsskul-
den enligt regelverket RIPS19, beräknas bli något högre än 
budget i helårsprognosen. Räntekostnaderna för första ter-
tialet uppgår till 29 Mkr och är 3 Mkr högre än motsvarande 
period föregående år.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav redu-
ceras eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den 
löpande verksamheten. Efter justering för vinster vid försälj-
ning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster i 
värdepapper uppgår prognosen för balanskravsresultatet till 
69,5 Mkr.
 332 Mkr av resultatöverskott från tidigare år har reserve-
rats i en resultatutjämningsreserv (RUR). I nuläget planeras 
ingen förändring av RUR.

Investeringar
För att möta framtida krav genomför Region Kalmar län 
omfattande investeringar. Investeringar ska bidra till ut-
veckling av verksamheterna och möjliggöra effektivisering-
ar. Investeringar görs även för att bibehålla kapacitet och 
krav på standard. Årets investeringsbudget uppgår till 955 
Mkr och genomförda investeringar för året uppgår till 216 
Mkr. De totala investeringarna i prognosen för helåret be-
räknas uppgå till 819 Mkr.

Mark och byggnader
Region Kalmar län planerar och genomför omfattande 
investeringar vad gäller både ny-, till- och ombyggnatio-
ner. Det är väsentligt hur vårdens lokaler utformas för att 
få lokaler som bidrar till vårdens effektivitet. Byggnaderna 
planeras och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv och 
måste vara flexibla och förändringsbara för att kunna möta 
framtida okända krav.
 Fastighetsinvesteringarna hittills för året uppgår till 
176 Mkr. Årets investeringsbudget är på 762 Mkr medan 
helårsprognosen beräknas uppgå till 631 Mkr. I Rådets re-
kommendation RKR R4 för materiella anläggningstillgångar 
anges att löner för personal som arbetar med att utveckla 
eller iordningställa anläggningstillgångar får tas med i an-
skaffningsvärdet av tillgången. Dock får endast löneutgift 
för den nedlagda arbetstiden tas med. Löneutgiften ska 
inkludera lön, sociala avgifter och andra direkt anställnings-
relaterade utgifter. Med anledning av rekommendationen 
har kalkylen för timpriser reviderats inom Regionfastigheter 
och innebär en ändrad redovisningsprincip som framöver 
kommer att påverka investeringsbudgeten med 6 Mkr.
 I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad spe-
cifikation över de pågående byggnadsprojekten.
 Projektet avseende byggnation av specialistpsykiatrin 
vid Länssjukhuset i Kalmar följer tidplan för både projekte-
ring och produktion, milstolpar hålls och samverkan fung-
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erar bra. Slutbesiktning planeras till december 2021 och 
inflyttning ska ske under våren 2022.
 Arbete pågår med att ta fram underlag för genomför-
andebeslut för ny-, om- och tillbyggnad av onkologi och 
strålbehandling vid Länssjukhuset i Kalmar. Projektering 
av bygghandlingar och förfrågningsunderlag pågår och 
upphandling planeras till augusti 2021. Tillbyggnation och 
resterande ombyggnation beräknas påbörjas under som-
maren respektive hösten 2021.
 I Regionhuset i Kalmar har en översyn gjorts av utvän-
diga fasader och glastak och flera brister har identifierats, 
som nu behöver åtgärdas. Produktion pågår och första 
etappen förväntas vara klar i höst. Andra etappen omfattas 
av övriga utvändiga förbättringsarbeten och beräknas vara 
klar till våren 2022. Tillsammans med projektet görs också 
en rad åtgärder inom ramen för planerat underhåll.
 Planering för renovering av behandlingsbad vid Oskars-
hamns sjukhus har påbörjats. Under sommarstängningen 
ska de mest akuta bristerna åtgärdas såsom ny ventilation, 
kyla och nytt tätskikt i bassängen.
 Genomförandet av en samlad specialistpsykiatri vid 
Västerviks sjukhus kommer ske i två etapper, som är helt 
beroende av varandra för att uppnå verksamhetens mål, 
uppdrag och behov. En etapp genomförs som nybyggna-
tion och en som ombyggnation av tillgängliga ytor inom 
sjukhusområdet. Projektet löper på enligt tidplan och pro-
jektet följs upp ekonomiskt en gång per månad tillsam-
mans med samtliga entreprenörer.
 Ombyggnation av rehabiliteringsbassängen vid Väster-
viks sjukhus pågår och projektet ingår som ett sidoprojekt 
till nya specialistpsykiatrin. Investeringsramen innefattar en 
ombyggnad av befintlig bassäng samt tillbyggnad av tek-
nikutrymme. Projektet följer tidplanen och håller sig inom 
beslutad budget.
 Ombyggnation av lokaler för neonatal vid Västerviks 
sjukhus pågår. Förbättringen av lokalerna i väntan på ny-
byggnad skapar moderna lokaler som understödjer ett ar-
betssätt med familjefokuserad omvårdnad. Programarbete 
och projektering avseende ombyggnation har genomförts. 
Entreprenadupphandlingen är genomförd och byggpro-
duktion startade 1 mars 2021.
 Genomförandebeslut avseende ombyggnation av 
medicinavdelningen på Västerviks sjukhus togs i december 
2020. Planering och förberedelse för upphandling av pro-
jekterande konsulter pågår.
 Vid Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik på-
går projektering av ombyggnation. Med föreslagen om-
byggnad åtgärdas hälsocentralens mest akuta problem 
avseende trångboddhet samt förbättring och optimering 
av inneklimatet i hela byggnaden. Byggproduktionen be-
räknas starta i augusti 2021.
 Den befintliga ambulansstationen i Virserum ersätts 
med en nybyggnation på en mer strategisk plats och ska-
par en modern och ändamålsenlig ambulansstation med 
flexibla lokaler anpassade för verksamhetens behov. Bygg-
nation pågår och beräknas vara klar i början av nästa år.

 Regionen vill uppmuntra till rörelse och samtidigt värna 
om miljön. Med ett framtaget förslag på fler cykelparke-
ringar för både regionens anställda, patienter och besökare 
till sjukhusen tillgodoses det behovet. Vid Oskarshamns 
och Västerviks sjukhus beräknas projektet färdigställas un-
der 2021. Projektet vid Länssjukhuset i Kalmar slutfördes 
under förra året.
 Energiplanen beskriver regionens plan för att uppfylla 
lagkrav på energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Ge-
nomförda åtgärder under året på 4 Mkr visar goda resultat, 
årsenergi-användningen minskar kontinuerligt och följer väl 
uppsatta mål enligt verksamhetsplanen för hållbar utveckling.
 Genom kontinuerlig reinvestering i tekniska system 
inom varje planperiod kan vårdens försörjningsbehov säk-
ras samtidigt som rekommendationer enligt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap uppnås på ett önskvärt 
sätt. Utgifter för teknikinvesteringar för första tertialet upp-
går till 19 Mkr.
 Planerat underhåll syftar till att vidmakthålla en bygg-
dels funktion och omfattar åtgärder på mark, byggnad ut-
vändigt, byggnad invändigt och tekniska installationer. Ut-
gifterna för underhåll för januari till april uppgår till 13 Mkr.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier
Investeringsplanen för medicinteknik, tekniska hjälpmedel 
och övriga inventarier uppgår till 165 Mkr. Utgifterna för in-
vesteringar avser återinvestering när det gäller röntgen- la-
boratorie- och medicinteknisk utrustning samt ambulanser, 
tekniska hjälpmedel, it-utrustning samt förvaltningarnas 
anslag för ospecificerade inventarier och utrustning. För 
större investeringar vad gäller röntgen- och laboratorieut-
rustning tar hälso- och sjukvården fram långsiktiga planer 
för åter- och nyinvesteringar.
 Inom hälso- och sjukvården kommer största delen av 
budgeten att användas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
arbetar löpande med att utveckla processen för investe-
ringar vilket innebär att förutsättningarna för att hinna med 
planering, upphandling och inköp hela tiden förbättras.
 Under första tertialet har investeringar gjorts i ambu-
lanser, röntgen- och laboratorieutrustning, it-utrustning, 
tekniska hjälpmedel och övrig utrustning på 38 Mkr. I be-
loppet ingår även utgifter för ombyggnationer inom Folk-
tandvården och Regionservice samt nya finansiella leasing-
avtal avseende fordon.
 Helårsprognosen beräknas till 163 Mkr. 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar 
består av aktiverade kostnader avseende utveckling av bil-
jett- och betalningslösningar samt utveckling av befintlig 
programvara. 
 Årets investeringsbudget och helårsprognos uppgår 
till 15 Mkr och avser i sin helhet utökad ambition i vårdin-
formationssystemet Cosmic och utvecklingen av systemet 
bygger på ett samarbete inom Cosmic kundgrupp. Utveck-
ling sker inom fyra fokusområden såsom patientens väg, 
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vårdens stöd, gemensam verksamhetsutveckling och platt-
form för innovation. Projektet ska enligt plan pågå mellan 
åren 2019 och 2023. Första tertialet har 1,7 Mkr aktiverats.

Finansiella anläggningstillgångar
I årsbudgeten och helårsprognosen för finansiella anlägg-
ningstillgångar ingår investeringar i bredbandsutbyggnad 
på 10 Mkr, men det är ännu osäkert om det kommer att be-
talas ut något under året.
 I samband med investeringen i Kalmar Öland Airport 
AB under 2020, gjordes även inbetalningar av insatskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening. Totalt insatt kapital 
fram till 2020 uppgår till 44 Mkr. Under året kommer 5 Mkr 
att betalas in som ytterligare medlemsinsats.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgång-
arna som finansieras med egna medel. För att skapa lång-
siktigt stabila förutsättningar bör soliditetsmålet över tid 
utvecklas positivt så att tillgångarna är större än skulderna. 
Den långsiktiga betalningsförmågan blir avgörande för att 
lösa framtida finansieringsbehov. Soliditeten kan beskrivas 
enligt blandmodellen, med hänsyn enbart till pensionså-
tagande intjänade från och med 1998, eller enligt fullfon-
deringsmodellen då samtliga pensionsåtagande inklusive 
ansvarsförbindelsen ingår.
 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de 
senaste åren. Den beräknas för helåret 2021 att uppgå till 
36 procent vilket är samma nivå som för 2020. Under 2020 
ökade den med en procentenhet från 2019. 
 Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen har ökat från 
-12 procent till -8 procent mellan 2020 och 2021. Den senas-
te femårsperioden har soliditeten förbättrats med 21 pro-
centenheter. Förklaringen till detta är att ansvarsförbindel-
sen minskat samtidigt som det egna kapitalet stärkts under 
dessa år.

Risk och kontroll
Likviditet
Region Kalmar läns likviditetsplanering ska ligga till grund 
för betalningsberedskapen på kort och lång sikt samt utgöra 
underlag för beslut om placering av likvida medel. Kassaflö-
desanalysen visar in- och utflöde av likvida medel fördelat på 
den löpande verksamheten samt investerings- och finansie-
ringsverksamheten.
 I årsredovisningen 2020 uppgick likviditeten, det vill 
säga banktillgodohavanden, till 980 Mkr. Sista april i år upp-
går den till 1070 Mkr vilket innebär ett positivt kassaflöde för 
första tertialet med 90 Mkr. Anledningen till det positiva kas-
saflödet är att utbetalningar av statliga stöd till följd av pan-
demin har utbetalats redan från årets början till skillnad från 
föregående år, då de statliga stöden utbetalades först under 
senare delen av året.

Det beräknade kassaflödet i helårsprognosen är negativt 
med 123 Mkr och banktillgodohavanden beräknas uppgå 
till 858 Mkr vid årets slut. Höga investeringsnivåer främst 
vad gäller ny- och ombyggnationer av fastigheter påverkar 
kassaflödet negativt tillsammans med minskade tillskott av 
statliga stöd i jämförelse mot 2020. Under året ska även utbe-
talningar av lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulans-
flyg på 13 Mkr samt inbetalning av ytterligare insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening på 5 Mkr ske. Den höga 
investeringsnivån finansieras med skatteintäkter och egna 
likvida medel.
 Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga be-
talningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 pro-
cent innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas di-
rekt under förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan 
omsättas lika snabbt. Kassalikviditeten beräknas vid årets 
slut att uppgå till 85 procent vilket är en försämring med fyra 
procentenheter mot helåret 2020.

Placerade pensionsmedel
Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets 
beslutade placeringspolicy. Verksamheten ska grundas på 
principerna långsiktighet, försiktighet samt balansering av 
risk och avkastning.
 Utvecklingen på de finansiella marknaderna är viktig då 
upp- och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns 
ekonomi. Avkastningen på de placerade pensionsmedlen 
fortsätter uppåt på grund av god utveckling på aktiemarkna-
den och ett inflöde av utdelningar till portföljen. Aktiemark-
naden gynnas av de pågående vaccinationerna även om det 
är skillnader mellan olika länder. Prisuppgångar på råvaror 
tyder på en stark tillväxt i världen men kan i förlängningen 
medföra stigande inflation. Ränteuppgången har under vå-
ren till viss del stannat upp trots tecken på stigande inflation.
 Aktieinnehavet i portföljen uppgår per sista april till 57,3 
procent och får enligt placeringspolicyn inte överstiga 60 
procent. Marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna to-
talt i KLP har under året ökat med 8,3 procent där motsva-
rande jämförelseindex visar en ökning med 8,6 procent.
 Marknadsvärdet för Region Kalmar läns portfölj uppgår 
efter april till 2 378 Mkr vilket också bedöms vara värdet vid 
årets slut i helårsprognosen. Vid årets ingång var motsvaran-
de värde 2 195 Mkr.

Pensionsåtagande
Region Kalmar läns totala pensionsåtagande uppgår enligt 
prognos vid årets slut till 7 290 Mkr och består av tre delar; 
pensioner som är bokförda som avsättning och till största 
delen består av den förmånsbestämda ålderspensionen, 
den avgiftsbestämda ålderspensionen som är bokförd som 
kortfristig skuld och pensioner intjänade före 1998 som finns 
under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden räknas som nu-
värdet av alla framtida utbetalningar och riktlinjerna som styr 
hur pensionsskulden ska beräknas finns beskrivna i RIPS 19.
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Under år 2020 har RIPS-kommittén arbetat med att se över 
livslängdsantagandet i regelverket RIPS och tagit fram för-
slag på nya parametrar över livslängden som ska användas 
i pensionsskuldsberäkningarna. Förändringen innebär att 
parametrarna för livslängder för offentlig sektor ska skattas 
utifrån sektorns eget bestånd istället för de antagandena 
baserade på en tidigare dödlighetsundersökning som gjorts 
av Svensk Försäkring. Styrelsen för SKR beslutade den 23 
april 2021 att anta ändringarna i livslängdssantagandena i 
RIPS enligt RIPS-kommitténs förslag.
 De nya livslängdsparametrarna är implementerade i 
pensionsskuldsberäkningen i april och får konsekvenser. För 
den del av förpliktelsen som finns i balansräkningen som av-
sättning uppstår en ökad avsättning vilket i sin tur ger mot-
svarande ökning av personalkostnaderna. För den del av 
förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse innebär 
förändringen av livslängdsantagandet att storleken på an-
svarsförbindelsen ökar vilket i sin tur medför att kostnaderna 
för pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje enskilt 
år. Ett höjt livslängdsåtagande medför för både den del av 
pensionsåtagande som redovisas som avsättning och som 
ansvarsförbindelse att utbetalningarna under kommande år 
kommer att öka.
 Region Kalmar län har tillämpat de nya parametrarna i re-
dovisningen av pensionsskulden från och med delårsbokslu-
tet i april. Med nuvarande redovisningsmodell, blandmodel-

len, är det enbart den del som redovisas som avsättning som 
direkt påverkar resultatet. För Region Kalmar läns del medför 
de beslutade livslängsantaganden en ökning av pensionsav-
sättningen med 211 Mkr och en ökning av ansvarsförbindel-
sen med 121 Mkr. I resultaträkningen och i kassaflödesanaly-
sen redovisas 211 Mkr som jämförelsestörande post.
RIPS-kommittén kommer med besked om övriga parametrar 
senast i juni där eventuella förändringar då kommer att på-
verka pensionsskuldsberäkningen efter augusti.
 Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har efter 
april ett marknadsvärde på 2 378 Mkr, vilket motsvarar 33 
procent av det beräknade totala pensionsåtagandet. Medel 
för resterande pensionsåtagande återlånas av Region Kal-
mar län till investeringar och den löpande verksamheten.
 Region Kalmar län har placerade tillgångar i SKR Pen-
sionsstiftelse. Värdet rapporteras endast årligen och upp-
gick per 31 december 2020 till 15,8 Mkr.

Borgensåtagande
Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 428,9 
Mkr, varav 408,2 Mkr avser finansiering av tåg. 6 Mkr avser 
borgensförbindelse för lån till Stiftelsen Kalmar läns muse-
um. Region Kalmar län har även som ägare i Kalmar Öland 
Airport AB ett borgensåtagande avseende låneförpliktelser 
som för närvarande uppgår till 14,7 Mkr.
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Intern kontroll
Internkontrollplanen för år 2021 innehåller åtgärder som ar-
betats fram genom en regiongemensam riskanalys samt en 
riskanalys inom respektive förvaltning.
De regiongemensamma riskerna med tillhörande åtgärder 
återfinns inom områdena resor, intern representation samt 
kundfakturering.
De förvaltningsspecifika riskanalyserna omfattar bland annat 
organisationsbidrag, dataskyddsförordningen GDPR, inköp 
utanför avtal, nytt biljett- och betalsystem samt behörigheter 
mot upphandlad bank med tillhörande åtgärder inom res-
pektive område.
Varje förvaltning avgör när under året som bäst lämpar sig för 
genomförande av sina åtgärder. Vid behov har förvaltning-
arna möjlighet att revidera beslutad internkontrollplan under 
året genom att lägga till ytterligare åtgärder under redan 
identifierad risk.
År 2020 genomfördes granskning av personliga utlägg och 
att inköp sker genom upphandlade leverantörer. Dessa 
områden visade det sig ha förbättringspotential. Beslut har 
tagits att tillsätta en grupp som fortsätter att titta på dessa 
områden.
Under våren har samtliga i internkontrollgruppen genom-
gått utbildning i grundorsaksanalys. Utbildningen hade 
som syfte att ge oss verktygen för hur vi inom internkontrol-
len kan jobba med avvikelser, definiera grundorsaker till ett 

problem, genomföra lämplig åtgärd, för att till sist utvärdera 
och följa upp om åtgärden gav önskat resultat. Vidare har en 
introduktionspresentation arbetats fram för nya deltagare i 
internkontrollgruppen. Introduktionen beskriver bland an-
nat de förbättringsområden vi har arbetat med, hur vi jobbar 
med intern kontroll idag och vad som förväntas av oss i upp-
draget som representant i internkontrollgruppen.
Riktlinjen för kurser, konferens och studieresor har revide-
rats. I riktlinjen har ett förtydligande gjorts av vilka underlag 
som ska bifogas verifikationen. Som komplement till riktlin-
jen har en rutin tagits fram för redovisning av kostnader för 
representation, gåvor, kurser och konferenser. Denna rutin 
har lagts upp på intranätet. Rutinerna kring representation, 
kurser och konferenser granskas löpande varje år utöver de 
granskningsmoment som lyfts i intern kontrollplanen. Regi-
on Kalmar län bedömer att detta är viktigt att fortsätta följa, 
då brister kan orsaka skada. År 2021 har kontroll av redovis-
ningsunderlag påbörjats inom området kurs- och konferens-
avgifter.
Vid delårsbokslutet i augusti ska åtgärderna i internkontroll-
planen följas upp och i anslutning till årsredovisningen läm-
nas en slutlig rapport över utförd granskning. Rapporten 
omfattar genomförda åtgärder med noterade avvikelser 
samt slutsats inför fortsatt arbete. n

Mål och mått  |  God ekonomisk hushållning

Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
Tertial 1

Utfall 2020 Utfall  2019 Källa

Respektive årsresultat ska uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning

2 % 2 % 2,1 % 4,2 %  2,2 % Raindance

(Regionens 

ekonomi-

system)

Investeringar ska finansieras utan 
extern upplåning

Ja Ja Ja Ja Ja Raindance

(Regionens 

ekonomi-

system)



46

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 4  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

Finansiella 
rapporter
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Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Kommunallagen (2017:725), Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).    

Redovisningsprinciper

Redovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställ-
ning. Om information behövs för att bilden ska bli rättvisan-
de 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 iakttagande 
av rimlig försiktighet.

 � Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskaps-
året 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 heller 
intäkter och kostnader får kvittas mot varandra.

 � Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma 
överens med den utgående balansen för det närmast före-
gående räkenskapsåret.

Sammanställda räkenskaper
Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern 
avses en sammanställning av Regionens och koncernföreta-
gens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser 
och noter. Enligt RKR:s rekommendation R16 och med hän-
visning till LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk 
person över vars verksamhet, mål och strategier en kom-
mun eller region har ett varaktigt betydande inflytande. Ett 
betydande inflytande 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 inflytandets grad bör avtal om hur övrigt 
ägande är fördelat, liksom andra faktorer som begränsar el-
ler inskränker inflytandet, beaktas. Inflytandet ska vara var-
aktigt. Ett koncernföretag som anses ha särskild betydelse 
för regionens verksamhet eller ekonomi kan då anses ha in-
flytande. Särskild ekonomisk betydelse föreligger om den 
kommunala koncernens andel av företagets omsättning eller 
omslutning överstiger fem procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag.
 Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon samman-
ställd redovisning behöver därför inte upprättas. Bedöm-
ningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i 
förhållande till resultat- och balansräkningen. En beskrivning 
av verksamheten i samtliga bolag finns under rubriken Före-
tag, stiftelser och kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster definieras i RKR:s rekommenda-
tion R11 och är resultatet av händelser eller transaktioner 
som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärk-
samma vid jämförelser med andra perioder. Som jämförelse-
störande betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 Mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas i 
not till berörda poster i resultaträkningen och kassaflödes-
analysen.

Intäkter
RKR:s rekommendation R2 Intäkter tillämpas vid redovis-
ning av intäkter från avgifter, ersättningar, försäljningar, skat-
ter och bidrag. Intäkter hänförliga till räkenskapsåret ska tas 
med oavsett tidpunkten för betalningen.

Skatteintäkter
Avräkning från föregående års skatteintäkter, utifrån senaste 
prognos, tas upp i sin helhet i samband med delårsbokslu-
tet medan prognos kring det aktuella årets slutavräkning tas 
upp till den andel som delårsbokslutet utgör av året. Prog-
nos för skatteintäkterna baseras på prognosen från Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) som publiceras i augusti.

Statsbidrag och EU-bidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-
ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämnings-
systemet i posten utjämning och generella statsbidrag. De 
redovisas normalt sett enligt kontantmetoden vilket innebär 
att de redovisas som intäkt vid utbetalning.

Specialdestinerade statsbidrag och EU-bidrag avser 
bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett 
bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsam-
mans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver 
i regel någon form av motprestation och återrapportering 
och redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restrik-
tioner. De periodiseras i normalfallet till den period där kost-
naderna som statsbidraget avser är bokförda.

När det gäller överenskommelsen om ökad tillgänglig-
het i hälso- och sjukvården är det, med anledning av pågå-
ende pandemi, svårt att förutspå hur utvecklingen kommer 
att se ut det närmaste året. En ökad smittspridning och 
eventuella nya utbrott kan medföra ökad påfrestning för 
hälso- och sjukvården. Av den anledningen finns det behov 
av att avvakta med utformning och tillämpning av de pre-
stationsbaserade kraven. De prestationsbaserade kraven 
fastställs genom en tilläggsöverenskommelse senast 1 juni 
2021 och tillämpas från och med den 1 juli 2021. Den andra 
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delen av överenskommelsen består till ena hälften av en ut-
betalning i samband med att överenskommelsen beslutats 
och är inte prestationsbaserad. Storleken på den fördelas 
utifrån befolkningen. Den andra hälften består av krav på att 
regionerna rapporterar in regionala handlingsplaner. I del-
årsbokslutet har intäkter bokats upp för fyra månader. I ba-
lansräkningen har en fordran bokats upp med motsvarande 
belopp för de intäkter som inte redan utbetalats.

Statsbidrag beslutade under året avseende ersättningar 
till följd av covid-19 redovisas med succesiv fördelning över 
året. I delårsbokslutet har intäkter för fyra månader redovi-
sats och i balansräkningen har en fordran bokats upp med 
motsvarande belopp för de intäkter som inte redan utbeta-
lats.

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   
 uppgörelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

Undantag mot ovanstående gäller uppdrag gentemot en fy-
sisk eller juridisk person, som innebär ett obestämt antal ak-
tiviteter under en överenskommen tidsperiod. Inkomsterna 
intäktsförs i sådana fall linjärt över den överenskomna perio-
den. Om en aktivitet är dominerande, ska intäkten redovisas 
först när denna aktivitet har utförts.

I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hänför-
bart till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt 
som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.

Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna för 
intäkt periodiseras och redovisas som skuld i balansräkning-
en. En inkomst som uppfyller intäktskriterierna, där inbetal-
ning ännu inte skett, redovisas som en fordran i balansräk-
ningen.

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 rim-
ligt att kortsiktiga upp- och nedgångar i marknadsvärden på 
värdepapper ska påverka förutsättningarna att uppnå ba-
lanskravet.

Kostnader
Avskrivningar
Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av 
utifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning ba-

serat på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika 
stora avskrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrustning 
bokförs anskaffningsmånaden medan avskrivning för fastig-
heter beräknas i samband med att fastigheten tas i bruk. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
inga avskrivningar.

För att få en mer rättvisande redovisning samt minska 
gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och pla-
nerat underhåll används en modell för komponentavskriv-
ning 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 grup-
peringen framstår som logisk. Totalt ingår åtta olika huvud-
grupper som i sin tur indelats i 32 anläggningstyper med 
olika avskrivningstider. Nedanstående avskrivningstider till-
lämpas normalt för olika typer av anläggningstillgångar. Om-
prövning av nyttjandeperioden görs om det finns omstän-
digheter som pekar på att det är nödvändigt och att det rör 
sig om väsentliga belopp.

 � Byggnader 10-50 år

 � Markanläggningar 20-50 år

 � Byggnads- och markinventarier 10-30 år

 � Tekniska hjälpmedel 3 och 5 år

 � IT-utrustning 3 och 5 år

 � Fast inredning och utrustning 10 och 15 år

 � Finansiella leasingavtal fordon 4 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 
prisbasbelopp.
 Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas för de 
materiella anläggningstillgångarna. Beräkningen görs ge-
nom 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 
avskrivningskostnader som är hänförliga till dessa tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar består av IT-system, -program, -licen-
ser och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system 
utvecklas internt betraktas dessa i normalfallet inte som till-
gångar utan kostnadsförs. Utgifter för forskning får inte tas 
upp som immateriell tillgång. Av samma skäl prövas att im-
materiella tillgångar kommer att generera troliga framtida 
ekonomiska fördelar. Detta får till följd att programvarulicen-
ser och andra typer av rättigheter som enbart ger upphov till 
ökad servicepotential oftast kostnadsförs direkt i resultaträk-
ningen. Utvecklingsarbete som är av väsentligt värde får tas 
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upp som immateriell anläggningstillgång. Det krävs att den 
förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, att 
den är en resurs som Region Kalmar län har kontroll över och 
att den uppkommit till följd av inträffade händelser. Region 
Kalmar län har valt att tillämpa en beloppsgräns på 3 Mkr för 
aktivering då en viss försiktighet bör tillämpas.

Finansiella tillgångar
Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras 
i en placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP AB 
i anslutning 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 placeringsmedel, kortfristiga placeringar, är vär-
derade till marknadsvärde (verkligt värde). Aktie- respektive 
obligationsportföljen har värderats var för sig.
 Värdeförändringen av de kortfristiga placeringarna se-
dan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

Omsättningstillgångar
Omräkning av kortfristiga fordringar och skulder i utländsk 
valuta
Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta omräk-
nas till svenska kronor enligt växelkursen på den utländska 
valutan på balansdagen.

Leasingavtal
Region Kalmar län har enligt definition både finansiella och 
operationella leasingavtal. Leasingavtal som uppfyller krite-
rierna för korttidsinventarier, det vill säga om avtalstiden är 
högst tre år eller om leasingavtalet är av mindre värde, re-
dovisas 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 
leasetagare redovisar objekt som innehas enligt ett finan-
siellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkning-
en. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redo-
visas som skuld i balansräkningen uppdelat på en kortfristig 
och en långfristig del. Fram till och med 2020-12-31 betrak-
tades alla leasingavtal i Region Kalmar län som operationell 
leasing. Ingångna leasingavtal från och med den 1 januari 
2021 avseende fordon med avtalstid på fyra år redovisas 
som finansiella leasingavtal. Det innebär att leasingavtal av-
seende fordon ingångna före den 1 januari 2021 redovisas 
som operationell leasing.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en 
förpliktelse som följd av inträffade händelser och det är tro-
ligt att en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning 
kan göras. Avsättningen motsvarar den på balansdagen bäs-
ta uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen.

Pensioner
Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pen-
sionsbolaget Skandia enligt RIPS19 (Riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om 
löneläge och sysselsättningsgrad. Beräkningen bygger på 
gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om utveck-
ling av löner, långsiktig real ränta, pensionstidpunkter och 
medellivslängd.
 Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade bland-
modellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från 
och med 1998 redovisas i balansräkningen och att pensions-
förmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbin-
delsen. Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels 
under avsättningar och dels som en kortfristig skuld. Det 
som redovisas under avsättningar är intjänande av förmåns-
bestämd ålderspension (FÅP) som beräknas på inkomster 
över 7,5 inkomstbasbelopp samt särskild avtalspension en-
ligt överenskommelse (ÖK-SAP). Det som redovisas som en 
kortfristig skuld, intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare 
nästa år, är den avgiftsbestämda ålderspensionen. Visstids-
förordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas 
som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till 
utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvars-
förbindelse.
 Under 2020 har RIPS-kommittén arbetat med att se över 
livslängdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar 
över livslängden som ska användas i pensionsskuldsbe-
räkningarna. Förändringen innebär att offentlig sektor ska 
skatta parametrarna för livslängder utifrån sektorns eget be-
stånd istället för att använda sig av antagandena baserade 
på en dödlighetsundersökning som gjorts av Svensk Försäk-
ring. Styrelsen för SKR beslutade den 23 april 2021 att anta 
ändringarna i livslängdssantagandena i RIPS enligt RIPS-
kommitténs förslag.
 Region Kalmar län har tillämpat de nya parametrarna i 
redovisningen av pensionsskulden från och med delårs-
bokslutet i april 2021. Med nuvarande redovisningsmodell, 
blandmodellen, är det enbart den del som redovisas som 
avsättning som direkt påverkar resultatet. För Region Kalmar 
läns del påverkas resultatet av de förändrade livslängdspa-
rametrarna med 211 Mkr. Då posten är betydande och viktig 
att uppmärksammas redovisas den som jämförelsestörande 
post i resultaträkningen och i kassaflödesanalysen.

Flextidssaldo 
Dåvarande landstinget och de fackliga organisationerna 
tecknade i inledningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ram-
avtal) som fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska 
regleras med utlägg av flexledighet innan anställningen 
upphör. I undantagsfall kan flextiden betalas ut i pengar. Be-
slut ska ha fattats av närmaste chef i god tid innan anställ-
ningen upphör. Undantagsfall kan vara en pressad arbetssi-
tuation med svårigheter att rekrytera ersättare. Någon skuld 
för flextidssaldo tas inte upp i balansräkningen då utbetal-
ning endast sker i undantagsfall och bedöms vara av ringa 
omfattning.
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  2021-04 2020-04             Prognos 2021      Budget 2021            2020  

Verksamhetens intäkter Not 1  678,5  533,2  2 145,4  2 386,4  1 930,0

Verksamhetens kostnader Not 2  -3 613,2  -3 375,6  -10 702,1  -10 687,0  -9 820,5

Avskrivningar Not 3  -104,4  -102,5  -327,0  -330,0  -315,4

Verksamhetens nettokostnader -3 039,1 -2 944,8 -8 883,7 -8 630,6 -8 205,9        

        

Skatteintäkter Not 4  2 103,5  1 912,7  6 239,4  6 002,1  5 996,7

Utjämning och generella statsbidrag  Not 5  901,2  842,8  2 703,1  2 807,9  2 577,2

Verksamhetens resultat   -34,4  -189,4  58,8  179,4  368,0

Finansiella intäkter Not 6  208,7  64,1  184,4  79,5  203,2

Finansiella kostnader Not 7  -54,3  -280,9  -52,6  -51,0  -212,4

Resultat efter finansiella poster 120,0 -406,1 190,6 207,9 358,8       

        

ÅRETS RESULTAT Not 8  120,0  -406,1  190,6  207,9  358,8

Noter till resultaträkning        

Not 1 Verksamhetens intäkter      

Patientavgifter hälso- och sjukvård    39,5  41,6      118,6

Patientavgifter tandvård   43,1  41,3      114,9

Trafikintäkter    116,4  145,4      379,0

Försäljning hälso- och sjukvård    45,3  54,8      178,1

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    14,9  16,0      44,8

Försäljning utbildningsverksamhet    3,0  2,7      15,5

Försäljning medicinska tjänster    11,2  13,3      41,9

Försäljning övriga tjänster    28,6  34,0      91,5

Försäljning material och varor    5,2  5,3      15,3

Specialdestinerade statsbidrag  *)   331,5  148,5      812,1

EU-bidrag   1,0  2,3      6,3

Bidrag från kommuner för regional utveckling   13,0  0,8      12,5

Övriga erhållna bidrag *)   22,3  23,2      83,4

Realisationsvinster     0,1  0,1      0,2

Övriga intäkter    3,4  3,7      15,8

Summa verksamhetens intäkter 678,5 533,2 2 145,4 2 386,4 1 930,0      

*)  Specificering av större statsbidrag        

Ersättning merkostnader till följd av covid-19   52,7    98,0    220,0

Ersättning för minskade biljettintäkter    15,0    45,0    35,0

Utökat statligt ansvar sjuklönekostnader   7,1  10,3  10,0    34,4

God och nära vård   45,3  44,0  136,0    132,1

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården   11,7  23,0  70,0    69,8

Bildningsverksamhet   23,4  21,9  20,0    64,9

Kulturverksamhet   11,3  11,0  30,0    36,5

Övrig regional utveckling   2,8  4,1  6,0    10,2

Asylsjukvård   2,5  6,4  24,0    16,1

Sjukskrivnings- och rehabprocess       0,4      20,1

Kalmar länstrafik   6,6  5,3  18,0    20,5

Psykisk hälsa   8,7  10,1  26,0    30,2

Cancervård    4,4  3,1  8,8    7,7

Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   10,9  7,5  32,8    22,4

Jämlik och effektiv vård PSV   4,0  5,0  7,4    6,1

Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)   3,3  2,0  10,5    11,7

Test/smittspårning Covid 19   90,6    90,0    97,6

Vaccinationer   38,4    38,0    

RESULTATRÄKNING | MKR  
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  2021-04 2020-04             Prognos 2021      Budget 2021            2020  

Verksamhetens intäkter Not 1  678,5  533,2  2 145,4  2 386,4  1 930,0

Verksamhetens kostnader Not 2  -3 613,2  -3 375,6  -10 702,1  -10 687,0  -9 820,5

Avskrivningar Not 3  -104,4  -102,5  -327,0  -330,0  -315,4

Verksamhetens nettokostnader -3 039,1 -2 944,8 -8 883,7 -8 630,6 -8 205,9        

        

Skatteintäkter Not 4  2 103,5  1 912,7  6 239,4  6 002,1  5 996,7

Utjämning och generella statsbidrag  Not 5  901,2  842,8  2 703,1  2 807,9  2 577,2

Verksamhetens resultat   -34,4  -189,4  58,8  179,4  368,0

Finansiella intäkter Not 6  208,7  64,1  184,4  79,5  203,2

Finansiella kostnader Not 7  -54,3  -280,9  -52,6  -51,0  -212,4

Resultat efter finansiella poster 120,0 -406,1 190,6 207,9 358,8       

        

ÅRETS RESULTAT Not 8  120,0  -406,1  190,6  207,9  358,8

Noter till resultaträkning        

Not 1 Verksamhetens intäkter      

Patientavgifter hälso- och sjukvård    39,5  41,6      118,6

Patientavgifter tandvård   43,1  41,3      114,9

Trafikintäkter    116,4  145,4      379,0

Försäljning hälso- och sjukvård    45,3  54,8      178,1

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    14,9  16,0      44,8

Försäljning utbildningsverksamhet    3,0  2,7      15,5

Försäljning medicinska tjänster    11,2  13,3      41,9

Försäljning övriga tjänster    28,6  34,0      91,5

Försäljning material och varor    5,2  5,3      15,3

Specialdestinerade statsbidrag  *)   331,5  148,5      812,1

EU-bidrag   1,0  2,3      6,3

Bidrag från kommuner för regional utveckling   13,0  0,8      12,5

Övriga erhållna bidrag *)   22,3  23,2      83,4

Realisationsvinster     0,1  0,1      0,2

Övriga intäkter    3,4  3,7      15,8

Summa verksamhetens intäkter 678,5 533,2 2 145,4 2 386,4 1 930,0      

*)  Specificering av större statsbidrag        

Ersättning merkostnader till följd av covid-19   52,7    98,0    220,0

Ersättning för minskade biljettintäkter    15,0    45,0    35,0

Utökat statligt ansvar sjuklönekostnader   7,1  10,3  10,0    34,4

God och nära vård   45,3  44,0  136,0    132,1

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården   11,7  23,0  70,0    69,8

Bildningsverksamhet   23,4  21,9  20,0    64,9

Kulturverksamhet   11,3  11,0  30,0    36,5

Övrig regional utveckling   2,8  4,1  6,0    10,2

Asylsjukvård   2,5  6,4  24,0    16,1

Sjukskrivnings- och rehabprocess       0,4      20,1

Kalmar länstrafik   6,6  5,3  18,0    20,5

Psykisk hälsa   8,7  10,1  26,0    30,2

Cancervård    4,4  3,1  8,8    7,7

Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   10,9  7,5  32,8    22,4

Jämlik och effektiv vård PSV   4,0  5,0  7,4    6,1

Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)   3,3  2,0  10,5    11,7

Test/smittspårning Covid 19   90,6    90,0    97,6

Vaccinationer   38,4    38,0    

  2021-04 2020-04             Prognos 2021      Budget 2021            2020       

Not 2 Verksamhetens kostnader      

Löner    -1 196,3  -1 117,7      -3 268,5

Sociala avgifter    -381,9  -357,6      -1 018,5

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -516,3  -325,1      -708,4

Övriga personalkostnader    -8,0  -16,0      -40,6

Köpt vård Hälsoval    -69,0  -63,7      -198,2

Köpt vård utanför länet    -180,6  -203,0      -623,7

Trafikentreprenadkostnader   -298,6  -322,8      -924,8

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -27,9  -25,5      -74,9

Bemanningsföretag    -65,7  -71,1      -227,6

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -31,3  -30,5      -106,7

Läkemedel inom förmånen (recept)   -233,3  -243,3      -682,9

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -85,4  -88,7      -239,6

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -178,8  -179,7      -612,1

Lämnade bidrag    -48,1  -44,6      -155,6

Lokal- och fastighetskostnader    -65,4  -57,5      -190,3

Energikostnader    -19,2  -17,8      -57,1

Förbrukningsinventarier/material    -24,4  -28,3      -86,1

Reparation/underhåll inventarier    -20,6  -21,1      -63,4

Sjukresor    -31,3  -22,8      -93,8

Transport-, rese- och fraktkostnader    -15,7  -23,6      -61,3

Tele- och IT-kommunikation, post    -14,1  -13,9      -46,1

IT-program och licenser    -16,3  -16,5      -51,0

IT-tjänster    -38,5  -37,8      -111,3

Konsultkostnader    -6,5  -10,3      -53,4

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -12,8  -12,9      -38,8

Övriga tjänster    -10,5  -8,1      -34,3

Realisationsförluster    -0,2  -0,5      -1,6

Övriga kostnader   -16,4  -15,0      -49,9

Summa verksamhetens kostnader  -3 613,1 -3 375,5 -10 702,1 -10 687,0 -9 820,5    

       

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens kostnader      

Pensionskostnader inklusive löneskatt      

  Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning       

  av pensionsavsättning   -211,3    -211,3

Operationell leasing        

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

 Inom 1 år          

    Telefoniutrustning   -8,4  -12,6      -12,5

    Fordon   -6,7  -6,1      -7,9

    Övrigt   -8,3  -4,5      -6,8

Senare än 1 år men inom 5 år        

    Telefoniutrustning     -8,4      

    Fordon   -9,1  -28,5      -13,4

    Övrigt   -4,0  -4,9      -5,6

Senare än 5 år

Ingångna leasingavtal för fordon med avtalstid på fyra år 

betraktas från och med 1 januari 2021 som finansiell leasing.           

För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till 

avsnittet om Redovisningsprinciper.  
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  2021-04 2020-04              Prognos 2021      Budget 2021           2020  

Not 3 Avskrivningar      

Planmässiga avskrivningar        

  Immateriella tillgångar   -2,1    -7,0   

  Markanläggningar och byggnader   -56,3  -58,2  -180,0  -197,3  -178,9

  Maskiner och inventarier   -46,0  -44,2  -140,0  -132,7  -136,5

Summa planmässiga avskrivningar   -104,4  -102,5  -327,0  -330,0  -315,4

Summa avskrivningar   -104,4  -102,5  -327,0  -330,0  -315,4    

 

Not 4 Skatteintäkter      

Preliminära kommunalskattemedel   2 041,1  2 040,2  6 123,2  6 002,1  6 120,7

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   27,0  -60,9  81,0    -94,3

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår  35,4  -66,6  35,2    -29,7

Summa skatteintäkter 2 103,5 1 912,7 6 239,4 6 002,1 5 996,7  

        

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag       

Inkomstutjämningsbidrag    420,5  407,5  1 261,4  1 244,1  1 222,4

Kostnadsutjämningsbidrag   135,1  125,7  405,2  405,3  377,0

Regleringsbidrag/-avgift   56,8  -19,5  170,5  167,5  -58,6

Bidrag för läkemedelsförmånen   288,9  268,0  866,0  825,0  773,5

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning           240,3

utifrån mottagande av flyktingar     7,6    166,0

Extra tillskott med anledning av coronapandemin     53,7      22,7

Summa utjämning och generella statsbidrag   901,2  842,8  2 703,1  2 807,9  2 577,2  

        

Not 6 Finansiella intäkter      

Ränteintäkter   0,5  0,8  1,5  1,5  1,9

Övriga finansiella intäkter   0,7  0,2      1,6

Pensionsförvaltning         78,0  

   Avkastning på aktier och obligationer   30,0  13,7  61,9    43,7

   Vinster vid försäljning av aktier och obligationer   56,0  49,4      155,9

   Orealiserade vinster i aktier och obligationer   121,4    121,0  

   Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer

   Övriga finansiella intäkter             

Summa finansiella intäkter   208,7  64,1  184,4  79,5  203,2   

       

Not 7 Finansiella kostnader      

Räntekostnader     -0,1      -0,1

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -29,3  -26,4  -52,6  -51,0  -72,4

Övriga finansiella kostnader   -0,3  -0,3      -0,9

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar           -16,5

Pensionsförvaltning         

   Förluster vid försäljning av aktier och obligationer   -24,7  -15,1      -61,1      

   Orealiserade förluster i aktier och obligationer     -238,9      -61,3  

   Övriga finansiella kostnader           

Summa finansiella kostnader -54,3 -280,9 -52,6 -51,0 -212,4   
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  2021-04 2020-04              Prognos 2021      Budget 2021           2020  

Not 3 Avskrivningar      

Planmässiga avskrivningar        

  Immateriella tillgångar   -2,1    -7,0   

  Markanläggningar och byggnader   -56,3  -58,2  -180,0  -197,3  -178,9

  Maskiner och inventarier   -46,0  -44,2  -140,0  -132,7  -136,5

Summa planmässiga avskrivningar   -104,4  -102,5  -327,0  -330,0  -315,4

Summa avskrivningar   -104,4  -102,5  -327,0  -330,0  -315,4    

 

Not 4 Skatteintäkter      

Preliminära kommunalskattemedel   2 041,1  2 040,2  6 123,2  6 002,1  6 120,7

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   27,0  -60,9  81,0    -94,3

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår  35,4  -66,6  35,2    -29,7

Summa skatteintäkter 2 103,5 1 912,7 6 239,4 6 002,1 5 996,7  

        

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag       

Inkomstutjämningsbidrag    420,5  407,5  1 261,4  1 244,1  1 222,4

Kostnadsutjämningsbidrag   135,1  125,7  405,2  405,3  377,0

Regleringsbidrag/-avgift   56,8  -19,5  170,5  167,5  -58,6

Bidrag för läkemedelsförmånen   288,9  268,0  866,0  825,0  773,5

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning           240,3

utifrån mottagande av flyktingar     7,6    166,0

Extra tillskott med anledning av coronapandemin     53,7      22,7

Summa utjämning och generella statsbidrag   901,2  842,8  2 703,1  2 807,9  2 577,2  

        

Not 6 Finansiella intäkter      

Ränteintäkter   0,5  0,8  1,5  1,5  1,9

Övriga finansiella intäkter   0,7  0,2      1,6

Pensionsförvaltning         78,0  

   Avkastning på aktier och obligationer   30,0  13,7  61,9    43,7

   Vinster vid försäljning av aktier och obligationer   56,0  49,4      155,9

   Orealiserade vinster i aktier och obligationer   121,4    121,0  

   Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer

   Övriga finansiella intäkter             

Summa finansiella intäkter   208,7  64,1  184,4  79,5  203,2   

       

Not 7 Finansiella kostnader      

Räntekostnader     -0,1      -0,1

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -29,3  -26,4  -52,6  -51,0  -72,4

Övriga finansiella kostnader   -0,3  -0,3      -0,9

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar           -16,5

Pensionsförvaltning         

   Förluster vid försäljning av aktier och obligationer   -24,7  -15,1      -61,1      

   Orealiserade förluster i aktier och obligationer     -238,9      -61,3  

   Övriga finansiella kostnader           

Summa finansiella kostnader -54,3 -280,9 -52,6 -51,0 -212,4   

        

        

        

        

 

         

          

     

  2021-04 2020-04              Prognos 2021      Budget 2021           2020  

Not 8 Årets resultat      

Årets resultat enligt resultaträkningen   120,0  -406,1  190,6  207,9  358,8

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid           

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,1  -0,1  -0,1    -0,2

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer  -121,4  238,9  -121,0    61,3

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier          

   och obligationer      

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    -1,5  -167,4  69,5  207,9  419,8   

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0,0  0,0  0,0  0,0  -187,3      

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0       

Balanskravsresultat   -1,5  -167,4  69,5  207,9  232,5       
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 2021-04               2020-12             Prognos 2021   

Den löpande verksamheten                                  

       

Årets resultat  Not 9 120,0 358,8 190,6 

Justering för av- och nedskrivningar         

 Avskrivningar   104,4 315,4 327,0

 Nedskrivningar    16,6 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster         

 Förändring pensionsavsättning  Not 9 359,4 232,8 422,0

 Realisationsvinst/förlust   0,8 3,2 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 584,6 926,8 939,6   

        

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -182,9 -77,3 -182,9

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -182,9 -11,7 -26,9

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   6,5 -16,1 9,9

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   83,2 183,4 -29,2

Medel från den löpande verksamheten 308,5 1 005,1 710,5   

           

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -214,2 -610,5 -804,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,0 -0,3 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -1,7 -23,8 -15,0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar    -124,2 -5,0

Medel från investeringsverksamheten   -215,9 -758,8 -824,1   

           

Finansieringsverksamheten          

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   4,3 0,5 4,3

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar   -7,1 -1,7 -13,3      

Medel från finansieringsverksamheten  Not 10 -2,8 -1,1 -9,0   

Årets kassaflöde   89,8 245,2 -122,6   

Likvida medel vid årets början   980,4 735,2 980,4

Likvida medel vid årets slut   1 070,2 980,4 857,8
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  2021-04 2020-12             Prognos 2021   

Tillgångar                     

        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar     Not 11 39,7 40,1 48,1 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark och byggnader  Not 12 3 238,2 3 119,0 3 569,7

Maskiner och inventarier  Not 13 489,3 497,4 530,8 

Finansiella anläggningstillgångar         

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  Not 14 152,1 152,1 157,1

Långfristiga fordringar  Not 15 22,6 15,6 28,9 

Summa anläggningstillgångar 3 941,9 3 824,2 4 334,6   

         

Omsättningstillgångar         

Förråd   33,4 39,9 30,0

Fordringar  Not 16 807,9 625,0 651,9

Kortfristiga placeringar  Not 17 2 378,4 2 195,5 2 378,4

Kassa och bank   1 070,2 980,4 857,8

Summa omsättningstillgångar 4 290,0 3 840,8 3 918,1    

       

SUMMA TILLGÅNGAR   8 231,9 7 665,0 8 252,7

Eget kapital, avsättningar och skulder          

Eget kapital  Not 18    

Årets resultat   120,0 358,8 190,6

Resultatutjämningsreserv   332,4 332,4 332,4

Övrigt eget kapital   2 435,0 2 076,2 2 435,0

Summa eget kapital 2 887,4 2 767,4 2 958,0    

       

 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner  Not 19 3 437,2 3 077,8 3 499,8

Summa avsättningar 3 437,2 3 077,8 3 499,8    

         

Skulder         

Långfristiga skulder  Not 20 9,5 5,2 9,5

Kortfristiga skulder  Not 21 1 897,8 1 814,6 1 785,4

Summa skulder 1 907,3 1 819,8 1 794,9    

       

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   8 231,9 7 665,0 8 252,7

         

Ansvarsförbindelser         

Pensionsförpliktelser som inte upptagits  bland skulderna eller  

avsättningarna  Not 22 3 753,4 3 670,1 3 609,5

Pensionsförpliktelser som tryggats  genom tillgångar i pensionsstiftelse Not 22 -15,8 -15,8 -15,8

Borgensåtaganden  Not 22 428,9 437,6 428,9
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 2021-04  2020-12 Prognos 2021   

Not 9 Jämförelsestörande post

Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning       

Årets resultat   -211,3  -211,3

Förändring pensionsavsättning   211,3  211,3

För ytterligare information om jämförelsestörande poster hänvisas till avsnittet om 

Redovisningsprinciper och Pensionsåtagande       

 

Not 10 Finansieringsverksamheten 

Investeringsbidrag   -0,1 0,0

Nettoskuld finansiell leasing Volkswagen Finans AB   4,4 0,0

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   -7,1 0,0

Summa    -2,8 0,0

Not 11 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde   67,9 44,6

Årets investeringar   1,7 23,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 -0,5

Utgående anskaffningsvärde 69,5 67,9    

       

Ingående avskrivningar   -27,8 -26,3

Årets avskrivningar   -2,1 -1,5

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0 

Utgående avskrivningar   -29,9 -27,8

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar   39,7 40,1

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   5 

Not 12 Mark och byggnader       

Ingående anskaffningsvärde   5 128,5 4 886,1

Årets investeringar, genomförda   43,1 242,4

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   5 171,6 5 128,5

Ingående pågående investeringsvärden   999,2 771,1

Årets utgifter   175,5 470,5

Årets genomförda   -43,1 -242,4

Omklassificeringar   0,0 0,0 

Utgående pågående investeringsvärden   1 131,6 999,2

Ingående avskrivningar   -3 008,7 -2 829,8

Årets avskrivningar   -56,3 -178,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0 

Utgående avskrivningar   -3 065,0 -3 008,7

Utgående bokfört värde Mark och byggnader   3 238,2 3 119,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   21 23
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Not 13 Maskiner och inventarier       

Medicinteknisk apparatur         

Ingående anskaffningsvärde   817,9 889,2

Årets investeringar   9,7 40,3

Årets försäljningar/utrangeringar   -10,0 -111,6

Omklassificeringar   0,0 0,0     

Utgående anskaffningsvärde   817,7 817,9

Ingående avskrivningar   -635,9 -688,2

Årets avskrivningar   -17,7 -57,9

Årets försäljningar/utrangeringar   9,4 110,2

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -644,1 -635,9

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur   173,6 182,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   8 8

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   83,6 78,2 

Årets investeringar   2,9 11,6

Årets försäljningar/utrangeringar   -2,7 -6,2

Omklassificeringar   0,0 0,0    

Utgående anskaffningsvärde   83,9 83,6

Ingående avskrivningar   -61,0 -57,3

Årets avskrivningar   -3,3 -9,7

Årets försäljningar/utrangeringar   2,5 6,0

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -61,8 -61,0

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel   22,0 22,6

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   5 5

Övriga maskiner och inventarier         

Ingående anskaffningsvärde   695,6 714,2

Årets investeringar   20,6 88,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -4,5 -106,7

Omklassificeringar   0,0 0,0     

Utgående anskaffningsvärde   711,8 695,6

Ingående avskrivningar   -402,9 -441,2

Årets avskrivningar   -24,8 -67,5

Årets försäljningar/utrangeringar   4,4 105,8

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -423,3 -402,9

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier   288,5 292,7

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   6 7
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Leasingavtal fordon      

Ingående anskaffningsvärde   0,0 0,0

Nya finansiella leasingavtal fordon   5,5 0,0

Amortering finansiella leasingavtal fordon   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   5,5 0,0

Ingående avskrivningar   0,0 0,0

Årets avskrivningar   -0,3 0,0

Utgående avskrivningar   -0,3 0,0

Utgående bokfört värde leasingavtal fordon   5,2 0,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   4

 

Totala minimileaseavgifter   5,3 0,0 

Framtida finansiella kostnader   -0,1 0,0

Nuvärdet av leasingavgifterna   5,2 0,0

Nuvärdet av minimileasavgifterna förfaller enligt följande:      

- Inom 1 år   0,8 0,0

- Inom 1-5 år   4,4 0,0

- Senare än 5 år   0,0 0,0

Summa   5,2 0,0

Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som kortfristig och långfristig 

skuld.  För ytterligare information om leasingavtal hänvisas till avsnittet om 

Redovisningsprinciper.       

Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier totalt   489,3 497,4

         

Not 14 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   0,0 0,0

- Öresundståg AB   0,1 0,1

- Transitio AB   1,0 1,0

- Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

- Kalmar läns Beställningscentral AB   0,0 0,0

- Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

- LÖF 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 Näsjö AB   0,0 0,0

- Samverkansprojektet E22 AB   0,0 0,0

- Kalmar Öland Airport AB   63,5 63,5

- Kommuninvest ekonomisk förening   44,2 44,2

Summa    152,1 152,1
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Not 15 Långfristiga fordringar       

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

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   10,5 3,4

Summa   22,6 15,6 

       

Not 16 Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   83,6 100,6

Momsfordringar   51,1 72,7

Preliminär avräkning skatt   27,0 0,0

Statsbidragsfordringar   208,6 197,5

Interimsfordringar   72,7 249,7

Övriga fordringar   365,0 4,5

Summa   807,9 625,0

Not 17 Kortfristiga placeringar      

Placerade pensionsmedel via KLP 

varav      

- Aktier   1 363,5 1 212,1

- Räntebärande värdepapper   932,8 905,6

- Likvida medel   82,2 77,9

Summa   2 378,4 2 195,6

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, finansiella 

tillgångar.

Aktier         

Anskaffningsvärde   1 133,6 1 093,9

Ingående marknadsvärde   1 212,1 1 226,6

Marknadsvärde på balansdagen   1 363,5 1 212,1

Bokförd värdeökning/värdeminskning   151,3 -14,5

Obligationer       

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   921,4 903,6

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   905,6 833,3

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   932,8 905,6

Bokförd värdeökning/värdeminskning   27,2 72,3

Likvida medel      

Anskaffningsvärde    82,2 77,9

Ingående marknadsvärde    77,9 58,4

Marknadsvärde på balansdagen   82,2 77,9

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   4,3 19,4

Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgänglig på 

Region Kalmar läns kansli.

Not 18 Eget kapital       

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2020 med 1,6 Mkr.
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   2021-04  2020-12   

 

Not 19 Avsättning för pensioner     

Ingående avsättning   3 077,8  2 845,0

Pensionsutbetalningar   -18,7  -52,5

Nyintjänad pension   108,1  166,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning   24,0  62,0

Ändrade grunder   170,0 

Förändring löneskatt   70,2  45,4

Övrigt   5,8  11,3

Utgående avsättning   3 437,2  3 077,8

    

Aktualiseringsgrad %   94,0  94,0

        

Specifikation - Avsatt till pensioner      

Förmånsbestämd kompletterande pension   2 675,6  2 391,6

Ålderspension   76,8  70,6

Pension till efterlevande   12,6  13,3

Visstidspension   1,1  1,4

Löneskatt   671,1  600,9

Summa avsatt till pensioner   3 437,2  3 077,8

Visstidspension betalas ut till tre f.d politiker.

Not 20 Långfristiga skulder        

Långfristig leasingskuld 4,4 0,0

Långfristig förutbetald intäkt 5,1 5,2

Summa 9,5 5,2  

Not 21 Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder 634,0 576,3

Statsbidragsskulder 35,3 36,1

Kortfristig leasingskuld 0,8 0,0

Interimsskulder 1 134,9 1 100,7

varav     

- preliminär avräkning skatt 59,1 177,9

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del 64,1 140,6

- semesterlöneskuld 441,2 320,3

- okompenserad jour 52,7 58,6

- övertidsskuld 24,9 25,2

- arbetsgivaravgifter 83,8 88,3

- särskild löneskatt 43,9 42,2

- övriga interimsskulder 365,2 247,7

Skatteskulder och övr löneavdrag 90,1 84,7

Övrigt 2,8 16,8

Summa 1 897,8 1 814,6

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.     
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*) Dåvarande landstinget ingick, LF 2007-02-28, solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån  för AB Transitio avseende 
finansiering av spårfordon. Per 2021-04-30 har 1,8 Mdkr utnyttjats. Genom  avtal med regressrätt begränsas Region Kalmar läns åtagande 
till den del som Kalmar länstrafik  finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2021-04-30 till 408,2 Mkr. 

**) Dåvarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till  maximalt 6 Mkr. Åtagandet 
per 2020-12-31 uppgick enligt engagemangsbesked till 6 Mkr.  Dåvarande landstinget, numera Region Kalmar län, förbinder sig tillsam-
mans med Kalmar kommun, LF 2014-10-14, att se  till att Kalmar läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder 
beräknade enligt 7 kap 1§  stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgick per 2020-12-31 till 11,4 Mkr.

***) Region Kalmar län har ingått, RS 2020/404, borgen för Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117, för  låneförpliktelser uppgående till  
ett totalt högsta belopp om 16.633.500 kronor, jämte därpå löpande  ränta och kostnader.  Per 2021-04-30 uppgår aktuell borgen till  
14,7 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 nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som är medlemmar  i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest  ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett  eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande  till storleken på de medel som respektive medlems-
kommun lånat av Kommuninvest i Sveriga AB, dels ui förhållande till  storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i  
Kommuninvest ekonomisk förening.  Per 2021-04-30 hade Region Kalmar län betalat in 44 180 280 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.      

   2021-04  2020-12   

 

Not 22 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser     

Ingående pensionsförpliktelse 3 670,1 3 784,2

Pensionsutbetalningar -64,8 -187,6

Nyintjänad pension 0,6 -0,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 36,2 87,7

Ändrade grunder 97,2 -13,8

Förändring löneskatt 16,3 -22,3

Övrigt -2,3 22,2

Utgående pensionsförpliktelse 3 753,4 3 670,1

Akualiseringsgrad % 94,0 94,0

Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse     

Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse -15,8 -15,8 

Summa -15,8 -15,8

Borgensförbindelser      

Transitio AB*) 408,2 416,2 

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

Kalmar Öland Airport AB***) 14,7 15,4

Summa borgensförbindelser 428,9 437,6

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 166,5 4 091,9

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING  |  MKR 
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 2021-04 2020-04           Prognos 2021 2020    

Utgifter                                   

       

Utveckling av programvara   1,7 11,6  23,8

S:a Immateriella anläggningstillgångar   1,7 11,6 15,0 23,8

Mark    

Markanläggningar    0,9  1,0

Till- och ombyggnation   35,6 28,1  84,7

Nybyggnation   126,6 93,3  334,7

Reinvestering   13,3 9,2  50,2

S:a Byggnader och mark   175,5 131,5 630,7 470,6

Medicinteknisk apparatur   9,7 13,9  40,3

Tekniska hjälpmedel   2,9 4,5  11,6

Övriga inventarier   26,1 24,0  88,0

S:a Inventarier   38,7 42,4 173,4 139,9

Summa utgifter   215,9 185,5 819,1 634,3

    

Inkomster    

Byggnader och mark    

Inventarier       

Summa Inkomster   0,0 0,0 0,0 0,0

    

Nettoutgift   215,9 185,5 819,1 634,3

      

     

INVESTERINGSREDOVISNING  |  MKR
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Ack investering 
t o m 2021-04

Varav investering 
 t o m 2021-04          

Länssjukhuset Kalmar     

- nybyggnad för specialistpsykiatri  966,0 804,3 96,9

- tillbyggnad av neonatal  104,7 0,0 

- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38  282,2 2,3 2,0      

Oskarshamns sjukhus     

- renovering av behandlingsbad  10,8 0,0 0,0

Västerviks sjukhus     

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1  1 313,1 86,1 23,3

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2  84,4  

- ombyggnad av neonatal  26,7 8,3 4,4

- ombyggnad medicinavdelning hus 20  46,2 0,7 0,2

Stora trädgårdsgatan, Västervik   

- ombyggnad för HC  9,5 2,3 1,2    

Vimmerby   

- renovering av behandlingsbad  9,7 0,4 

- ombyggnad Familjecentral, hus 01, 02  22,8 0,7 0,2

Virserum   

- nybyggnation ambulansstation  15,8 4,3 2,1

Högsby   

- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård  83,6 1,9 0,1

Cykelparkering, länets sjukhus   

- ny- och ombyggnad  7,0 4,6 0,6

- fysisk tillgänglighet  32,9 0,7 0,2

Gemensamt   

Teknik investeringar  232,9 47,3 19,0

Energiplan 2012-2020, etapp 1,2 och 3  53,4 22,1 4,2

Reinvestering planerat underhåll  49,4 63,4 13,3

Opecificerade fastighetsförbättringar 2021  10,8

Länssjukhuset Kalmar   

- nybyggnation av länsgemensamt arkiv och regionövergripande serverhall 142,3 0,0 0,0

- ombyggnad för automationsbana  13,9

Oskarshamns sjukhus   

- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang 145,8 0,1 0,1

Västerviks sjukhus   

- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin  70,1 0,0 

- ombyggnation rehabbassäng  30,4 3,1 3,1

Regionhuset   

- ombyggnation  19,1 0,3 0,3     

Ej avslutade tidigare beslutade projekt  52,2 52,2 2,7

Inom HSF:s investeringsplan inkl. röntgenplan  13,4 8,2 1,6

Summa  3 849,1 1 113,4 175,5

        

        

 

         

          

     

 SPECIFIK ATION ÖVER STÖRRE BYGGNADSPROJEKT  |   MKR  
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Röntgenplan  3,4

Laboratorieplan  1,9

Robot  0,0

Medicinteknik  10,2

Ambulanser  2,6

IT-utrustning  6,5

Tekniska hjälpmedel  2,9

Verksamhetsutrustning  1,1

Ospecificerade inventarier  10,1

Summa inventarier  38,7

     

        

       

      

      

     

SPECIFIK ATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP  |  MKR

Investering 
t o m 2021-04
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                              2021(p) 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 8 943 8 574 7 835 7 573 7 354

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -8 884 -8 206 -7 928 -7 709 -7 265

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelse-

störande post, Mkr -8 672 -8 206 -7 928 -7 709 -7 265

Verksamheten resultat, Mkr 59 368 -93 -136 89

Verksamheten resultat exkl jämförelsestörande 

post, Mkr 270 368 -93 -136 89

Intäktsutveckling, % 4,3 9,4 3,5 3,0 5,0

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

Finansnetto 132 -9 264 60 98    

  

Årets resultat, Mkr 191 359 170 -76 187

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr 70 420 -11 -92 186

Eget kapital, Mkr 2 958 2 767 2 409 2 238 2 333

      

Likviditet, Mkr 858 980 735 964 1 341

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 85 89 83 96 124

Nettoinvesteringar, Mkr 819 634 653 712 373

      

Avgiftsbestämd ålderspension 181 175 169 163 169

Pensionsavsättning intjänade from 1998 3 500 3 078 2 845 2 584 2 328

Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelse 3 609 3 670 3 784 3 877 3 957

Total pensionsförpliktelse 7 290 6 923 6 799 6 624 6 453

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 36 36 35 35 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -8 -12 -20 -26 -27

    

     

     

 

     

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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                            2021-04        2020-04 2021 2020 2021   2020     

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -1 656,3 -1 620,5 -4 949,6 -4 769,6 -352,8 -299,1

Primärvårdsförvaltningen  -69,9 -77,1 -178,6 -186,5 3,7 -12,8

Psykiatriförvaltningen  -187,1 -163,8 -555,2 -524,0 6,7 23,3

Folktandvården  -37,4 -35,4 -107,7 -86,9 -19,4 0,0

IT-förvaltningen  -105,7 -100,5 -340,1 -307,3 -7,5 0,8

Regionservice  -112,9 -107,6 -350,5 -405,4 -22,7 -109,8

Centraladministrerad verksamhet  -501,8 -480,4 -1 520,9 -1 447,4 -7,4 -3,2

varav        

- Regiondirektörens stab  -61,0 -57,2 -164,2 -161,9 23,8 23,2

- Förtroendevalda  -11,9 -13,0 -39,2 -37,4 4,3 4,0

- Beställd vård  -377,8 -360,2 -1 160,7 -1 093,8 -36,4 -30,0

- Övrigt  -51,1 -50,0 -156,8 -154,3 0,9 -0,5

Regionrevisionen  -0,1 0,2 -3,7 -4,1 0,7 0,3

Summa  -2 671,1 -2 585,2 -8 006,3 -7 731,2 -398,6 -400,5

Regionala utvecklingsnämnden        

Regional utvecklingsförvaltning  -56,1 -53,4 -185,9 -169,6 1,8 4,3

Summa  -56,1 -53,4 -185,9 -169,6 1,8 4,3

Kollektivtrafiknämnden        

Kalmar länstrafik  -246,9 -239,8 -765,5 -745,3 -112,6 -122,3

Summa  -246,9 -239,8 -765,5 -745,3 -112,6 -122,3

Summa nämnder  -2 974,1 -2 878,4 -8 957,7 -8 646,1 -509,4 -518,5

Finansiering  3 094,1 2 472,3 9 148,3 9 004,9 492,0 675,8

Totalt för Region Kalmar län  120,0 -406,1 190,6 358,8 -17,3 157,3

        

           

   

      

       

       

        

RESULTATREDOVISNING FRÅN 

NÄMNDER | MKR   
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                            2021-04        2020-04 2021 2020 2021   2020     

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -1 656,3 -1 620,5 -4 949,6 -4 769,6 -352,8 -299,1

Primärvårdsförvaltningen  -69,9 -77,1 -178,6 -186,5 3,7 -12,8

Psykiatriförvaltningen  -187,1 -163,8 -555,2 -524,0 6,7 23,3

Folktandvården  -37,4 -35,4 -107,7 -86,9 -19,4 0,0

IT-förvaltningen  -105,7 -100,5 -340,1 -307,3 -7,5 0,8

Regionservice  -112,9 -107,6 -350,5 -405,4 -22,7 -109,8

Centraladministrerad verksamhet  -501,8 -480,4 -1 520,9 -1 447,4 -7,4 -3,2

varav        

- Regiondirektörens stab  -61,0 -57,2 -164,2 -161,9 23,8 23,2

- Förtroendevalda  -11,9 -13,0 -39,2 -37,4 4,3 4,0

- Beställd vård  -377,8 -360,2 -1 160,7 -1 093,8 -36,4 -30,0

- Övrigt  -51,1 -50,0 -156,8 -154,3 0,9 -0,5

Regionrevisionen  -0,1 0,2 -3,7 -4,1 0,7 0,3

Summa  -2 671,1 -2 585,2 -8 006,3 -7 731,2 -398,6 -400,5

Regionala utvecklingsnämnden        

Regional utvecklingsförvaltning  -56,1 -53,4 -185,9 -169,6 1,8 4,3

Summa  -56,1 -53,4 -185,9 -169,6 1,8 4,3

Kollektivtrafiknämnden        

Kalmar länstrafik  -246,9 -239,8 -765,5 -745,3 -112,6 -122,3

Summa  -246,9 -239,8 -765,5 -745,3 -112,6 -122,3

Summa nämnder  -2 974,1 -2 878,4 -8 957,7 -8 646,1 -509,4 -518,5

Finansiering  3 094,1 2 472,3 9 148,3 9 004,9 492,0 675,8

Totalt för Region Kalmar län  120,0 -406,1 190,6 358,8 -17,3 157,3

        

           

   

      

       

       

        

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 kol-
lektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande 
verksamheten i bolaget omfattar sedan dess framförallt ut-
hyrning av spårfordon enligt upprättat hyresavtal. Bolaget 
äger sex tåg där huvudinriktningen är att dessa ska överlå-
tas 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 kom-
muner och Region Kalmar läns avsättningar för pensions-
ändamål. 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 Gymnasieförbund. 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 avsätt-
ningar som gjorts. Verksamheten ska grundas på principer-
na långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och 
avkastning. Placeringar i aktier får inte överstiga 60 procent 
och ska inte understiga 25 procent av de totala tillgångar-
na. Placeringspolicyn prövas årligen och godkänns vid det 
konsortiemöte som äger rum inför årsstämman i bolaget.
 Den totala avsättningen för Region Kalmar län uppgår till 
637 Mkr och Region Kalmar läns andel av portföljen har ett 
marknadsvärde den 30 april 2021 på 2 378 Mkr.

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

Kust till Kust AB, 556481-7822, ägarandel 12,5 procent
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att 
värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust 
till Kustbanans trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen 
verksamhet bedrivs.

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

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent 
Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i 
Sverige, AB Transitio som är ett samverkansorgan vars upp-
gift är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägs-
trafik åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom den 
samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för for-
donsförsörjningen. AB Transitio har även en mäklarroll när 
det gäller omfördelningar av fordon mellan användare för 
att nå ett effektivt fordonsutnyttjande.

Inera AB, 556559-4230, ägarandel 0,1 procent  
Inera AB har funnits sedan 1999. Bolaget utvecklar gemen-
samma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbe-
tare och beslutsfattare i regioner och kommuner. Digita-
lisering inom vård och omsorg är kärnområdet. Exempel 
på tjänster som regioner samarbetar med bolaget kring är 
1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Jour-
nalen och Nationell patientöversikt. Från och med mars 
2017 blev SKR Företag Ineras huvudägare. Landets regio-
ner äger efter den försäljningen fem aktier vardera. Från 
och med 2018 är även flertalet av landets kommuner Ineras 
ägare och därmed har uppdraget för bolaget inriktats åt att 
även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Bola-
get leds av en politisk styrelse som består av 15 ledamöter 
där sex utses av regionerna, sex av kommunerna och tre ut-
ses av SKR Företag. 

Företag, stiftelser och 
kommunalförbund
Region Kalmar län är huvudman för eller delägare i ett antal bolag, stiftelser och kommunalförbund. Region Kalmar län 

är enligt lag inte skyldigt att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En konsolidering har 

heller inte bedömts tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kalmar läns resultat- och balansräkning. Nedan 

redovisas istället varje bolag och stiftelse separat. 
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ALMI Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 
ägarandel 49 procent
Region Kalmar län äger Almi Företagspartner Kalmar län 
AB tillsammans med majoritetsägaren ALMI Företagspart-
ner AB som är det nationella moderbolaget. Bolaget erbju-
der tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak 
riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. 
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga och 
därmed hållbara små och medelstora företag utvecklas och 
blir fler. Bolaget samverkar och bygger partnerskap med 
relevanta privata och offentliga aktörer där syftet är att fi-
nansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt 
internationalisering. Region Kalmar län finansierar bolaget 
med 49 procent vilket år 2021 motsvarar 6,8 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. Verksam-
heten finansieras av Statens kulturråd, Region Kalmar län, 
några av länets kommuner, samarbetande företag och de 
intäkter som kommer av försäljning av konserter och andra 
tjänster. Stiftelsens huvudsakliga uppgifter är att produce-
ra konserter åt skolor, föreningar och företag i Kalmar län. 
Stiftelsen arbetar inom tre verksamhetsområden; barn- och 
ungdomsproduktion, samverkan och produktioner med 
och till musiklivet i hela länet samt kammarorkestern Came-
rata 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 
kulturarv. 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. Dåvarande landstings-
fullmäktige 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 finan-
siell samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar 
län samt länets 12 kommuner. Medlemmarna finansierar 
gemensamt den verksamhet som Samordningsförbundet 
bedriver i länet. Det övergripande målet är att samhällets 
resurser ska användas optimalt till nytta både för den en-

skilde medborgaren och för samhället. Den enskilde ska 
uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete men 
också få en förbättrad livskvalitet. Samordningsförbundets 
intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av statens 
medel till förbundet. Region Kalmar län svarar för en fjärde-
del av kostnaden. Avgiften för 2021 uppgår till 4 Mkr.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om 
förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambu-
lansflyg (KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets än-
damål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla am-
bulansflyg. Förbundet ska bland annat upphandla, äga och 
finansiera egna ambulansflyg, samordna beställningar och 
genomförande av flygambulanstjänst samt tillhandahålla 
sjukvårdspersonal. Investeringarna i flygplanen kommer att 
finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. 
Landstingsfullmäktige har därför i mars 2017 tagit beslut 
om att låna ut högst 14,4 Mkr till KSA, dock med ett maxi-
malt slutbelopp på 16,7 Mkr och lånet finansieras genom 
ianspråktagande av Region Kalmar läns likviditet. Fram till 
sista december 2020 har 3,4 Mkr av det totala lånebeloppet 
betalats ut. I april 2021 har 7,1 Mkr av lånebeloppet utbe-
talats och ytterligare 6,2 Mkr ska betalas ut i augusti 2021. 
I enlighet med villkoren i ”Låneram – kreditiv” ska Svenskt 
Ambulansflyg senast den 30 november varje år tillställa re-
gionen uppgift om räntan.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF
LÖF regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) är ett 
rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att 
försäkra de vårdgivare som finansieras av landets regioner. 
Slutkunden är de patienter som drabbas av patientskada 
och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till de 
patienter som skadats i vården samt att bidra till att antalet 
skador i vården minskar. LÖF är ett ömsesidigt försäkrings-
bolag som ägs av landets samtliga regioner. År 2021 upp-
går den definitiva premien till 38,5 Mkr.
 Med anledning av att landstingen har omvandlats till re-
gioner beslutades det på Löfs senaste bolagsstämma i slu-
tet av 2020 att Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 
juridiska namn blir Löf regionernas ömsesidiga försäkrings-
bolag.

IT Plattform Småland & Öland AB, 556952-5966, 
ägarandel 50 procent
IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland 
Turism AB lösts ut under 2018, till 50 procent vardera av 
Region Kalmar län och Region Kronoberg. Bolagets upp-
drag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla 
och förvalta en IT-plattform för turiständamål och därmed 
tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och inter-
nationella besökare.
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Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i 
Nässjö AB, 556489-4326, ägarandel 2,5 procent
Bolaget bedriver verksamhet med utbildning, projektled-
ning gentemot företag, organisationer och privatpersoner. 
Förutom utbildning bedriver bolaget även konferensverk-
samhet. Bolaget har 43 delägare.

Samverkansprojektet E22 AB, 556715-0205, ägarandel 
20 procent 
Bolaget bildades under 2006 och ägs till lika delar av Syd-
svenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, 
Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Östergöt-
land. Bolaget skall verka för att åstadkomma en utbyggnad 
och upprustning av väg E22 mellan Norrköping och Trelle-
borg till minst fyrfältsstandard. 

Kommuninvest Ekonomisk förening, 716453-2074, 
ägarandel 0,14053 procent
Från och med 1 april 2020 är Region Kalmar län medlem 
i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation med svenska regioner och kommu-
ner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksam-
het förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision 
bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska in-
tressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlem-
marnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna 
skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det 
finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått likaly-
dande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av an-
svaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ian-
språktagande av borgensförbindelsen.
 För Region Kalmar läns del uppgår insatt kapital per 30 
april i Kommuninvest till 44 Mkr. Under 2021 beräknar re-
gionen att betala in ytterligare 5 Mkr i insatskapital. Regio-
nen erhåller årligen avkastning på insatt kapital i Kommun-
invest. Avkastningen för 2020 har erhållits under 2021 där 
ränta och återbäring erhållits och bokförts med 0,217 Mkr.

Kalmar Öland Airport AB, 556527-6184, ägarandel 50 
procent 
Region Kalmar län förvärvade 50 procent av aktierna i Kal-
mar Öland Airport AB den 1 april 2020. Flygplatsen ägs till 
resterande 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 näringslivet och de som bor i regionen, som för be-
sökare i Kalmar län.
Efter ett drygt år med pandemi är flygtrafiken fortfarande 
igång om än i väldigt begränsad omfattning. Chartertrafi-
ken är fortsatt inställd medan SAS kör ett antal avgångar 
i veckan till Arlanda. Till sommaren kommer även BRA att 
återuppta trafiken till Bromma. Flygplatsen är fortsatt 
mycket påverkad av pandemin och förväntas göra ett un-
derskott på omkring 33 miljoner under perioden 2020-
2022. Flygplatsen har sökt såväl omställningsstöd som stöd 
för korttidspermittering vilket mildrar effekten av intäkts-
förlusten. Likviditeten blivit sämre på grund av det nega-
tiva resultatet men inga nya lån har upptagits. Soliditeten 
sjunker på grund av försämrat resultat då flygplatsen har för 
perioden 91 procent färre passagerare än för motsvarande 
period 2020.
Till hösten kommer en flyglinje till Frankfurt att startas upp. 
Air Dolomiti, som är en del av Lufthansa, kommer att flyga 
fem gånger i veckan.
Flygplatsen har anpassat verksamheten så långt det har 
gått och större delen av personalen är permitterad till olika 
grader. Uppdraget från Trafikverket att vara beredskaps-
flygplats fortgår dock och det finns ständigt personal i be-
redskap.
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