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

hetsmässiga resultat från januari till och med augusti 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.

Förutsättningarna för hela samhället har i grunden förändrats i och med pandemin 

och mycket av det som tidigare tagits för givet är inte längre självklart. Region Kalmar 

län har vid många tillfällen under året befunnit sig i ett utmanande läge, med hård 

belastning på länets sjukvård. Dock är smittspridningen efter sommaren låg och få 

länsbor är i behov av vård relaterat till covid-19 på länets sjukhus. Nationellt hävs flera 

restriktioner den 29 september och samhället, arbetsplatser, idrottsliv och kultur öpp-

nar nu upp efter att ha varit föremål för restriktioner sedan 18 månader tillbaka. Detta 

är positivt ur många perspektiv, men pandemin är inte över och regionen behöver 

fortsätta följa läget, övervaka och vara beredda att agera vid behov. Hanteringen av 

uppskjuten vård och planeringen för det fortsatta uppdraget avseende vaccinationer, 

provtagning och smittspårning kommer att vara viktiga frågor för verksamheten un-

der resterande delen av året.

Pandemin har varit en positiv hävstång i den digitala omställningen och de vinster som 

finns i de digitala lösningarna måsta tas om hand, vårdas och vidareutvecklas. En del 

av de nya lärdomarna handlar också om att kombinationen av det digitala och fysiska 

utbudet behöver utvecklas ytterligare. Regionen jobbar vidare med de uppdrag som 

fanns redan innan pandemin.

Den svenska konjunkturen blev under första halvåret starkare än förväntat. Såväl brut-

tonationalprodukten (BNP) som antalet arbetade timmar steg snabbare än beräknat. 

Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser därför fortsatt goda ut 

och lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster för helåret 2021 

tillsammans med prognosen för skatteunderlaget.

Prognosen för helåret beräknas till 426 Mkr med en positiv budgetavvikelse på 218 

Mkr. Det prognosticerade resultatet ökar med 113 Mkr mot senaste helårsprognosen 

efter juli, vilket beror på en god utveckling av statsbidragen för vaccinationer, test- och 

smittspårning samt ökade skatteintäkter. Även den prognosticerade avkastningen i 

placerade pensionsmedel påverkar prognosresultatet positivt. Balanskravsresultatet i 

prognosen uppgår till 260 Mkr där den orealiserade vinsten i placerade pensionsme-

del på 165 Mkr minskar resultatet med motsvarande belopp.

Generellt finns dock en osäkerhet i prognosen beroende på bland annat omställningar 

med anledning av pandemin vilket gör det svårt att bedöma det ekonomiska läget.n 
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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 verksamhetsresul-
tat. Utfallet för måtten som mäter av regionens mål-
uppfyllnad har påverkats av pandemin och dess effek-
ter på Region Kalmar läns verksamhet. Målvärdena för 
regionfullmäktiges mått anges i ett kortsiktigt och ett 
långsiktigt målvärde och flera av måttens resultat pre-
senteras i samband med helårsuppföljningen. 
 Varje medarbetares arbete är viktigt och bidrar till 
måluppfyllnaden. Till och med augusti 2021 är bedöm-
ningen att vi delvis uppnår målen för nöjda invånare och 
samarbetspartners, hållbar utveckling i hela länet, Sve-
riges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet samt en 
av Sveriges bästa arbetsplatser. Målet för god ekono-
misk hushållning prognostiseras att uppnås i samband 
med årets slut.
 Med anledning av att de finansiella målen uppnås 
i prognosen tillsammans med goda resultat avseende 
verksamhetsmålen i övrigt bedöms Region Kalmar län 
har goda förutsättningar att uppnå god ekonomisk hus-
hållning för 2021.
 Den stora omställningen som hela organisationen har 
genomgått 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. Värdegrunden har funnits 
med hela vägen och ett bra bemötande har varit i fokus och 
genomsyrat organisationen.
 Kvalitets- och utvecklingsstrategin, Varje dag lite  
bättre - kraften hos många! har reviderats och visar på vik-
ten av att Region Kalmar län ska involvera invånare i förbätt-
ringsarbetet. Arbetet med att invånare och patienter ska 
ha möjlighet att vara med och utveckla Region Kalmar läns 
verksamhet har fortsatt bland annat genom ett systema-
tiskt dialogarbete med länets brukarorganisationer. Under 
året har arbetet med handlingsplanen ”Barnrätt – för varje 
barns bästa för att tillgodose barnets rättigheter” fortsatt.
 Resultaten från Nationella patientenkäten är liksom tidi-
gare år mycket goda. Den öppna specialistvården vid sjuk-
husmottagningar och privata mottagningar i Kalmar län får 
högt betyg av patienterna. Region Kalmar län placerar sig 
bland de bästa i landet inom öppenvården när det gäller 
dimensionerna delaktighet och involvering, kontinuitet och 
koordinering, information och kunskap, respekt och bemö-
tande och tillgänglighet. Patienter som legat inlagda på 
sjukhus rankar vården högre än snittet för landet i samtliga 
dimensioner. Regionen kan också konstatera att patienter-

na tycker att det serveras Sveriges bästa sjukhusmat.
 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.
 Samverkan både inom den egna organisationen, med 
länets kommuner och andra aktörer har stärkts under året. 
Samarbetet inom organisationen och med länets kommu-
ner har vidareutvecklats genom att det har skapats gemen-
samma arbetssätt för att möta invånaren i nya former.
 Under året har hälso- och sjukvården fått fortsätta att 
ställa om verksamheten med anledning av pandemin och 
planerade besök och operationer har skjutits upp. Vården 
har successivt börjat återgå till ett mer normalt läge, men 
vissa förändringar kommer kvarstå under lång tid framöver. 
Verksamheterna har på ett systematiskt sätt tagit sig an den 
uppskjutna vården men samtidigt fortsatt att bedriva god 
och säker vård. 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 använ-
der digitala möten och både invånarnas användning av e-
tjänster och besöken på 1177.se har fortsatt att öka. Över 
208 000 länsinvånare är anslutna till e-tjänsterna. 
 Arbetet med att säkra fast läkarkontakt och stärka kon-
tinuiteten har fortsatt och 75 procent av de listade patien-
terna har idag en fast läkarkontakt.
 Standardiserat vårdförlopp (SVF) för cancer syftar till att 
korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik 
för patienter. Resultaten har förbättrats när det gäller målen 
för standardiserat vårdförlopp. 88 procent av patienterna 
som har misstanke om cancer utreds enligt SVF.
 Under året har en process med länets aktörer inom det 
innovationsstödjande systemet pågått för att hitta ett ge-
mensamt arbetssätt som stödjer nya företag och utveckling 
av affärsidéer, i första läget inom e-hälsa.
 Handlingsprogrammet för transportinfrastruktur ligger 
nu till grund för påverkansarbete för länet fram till och med 
2025 när det gäller inriktningsbeslut, nationell plan, natio-
nella utredningar samt prioriteringar för större investe-
ringsobjekt.
 Av länets invånare har nu cirka 90 procent tillgång eller 
i absolut närhet till bredband för hushållen vilket är en för-
bättring 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 är fastställt och visar att koldioxidut-
släpp minskat med 67 procent från basåret 2012. Målet är 
att nå 80 procent reduktion av koldioxidutsläppen från 2012 
till 2040.

Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Förvaltningsberättelse 
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Länets invånare har fått möjlighet att möta professionell 
kultur på nya sätt. För att öka den regionala kulturens när-
varo i hela länet pågår samverkan mellan regional kultur, 
kommuner, folkbildning samt föreningar för att nya arbets-
sätt ska utvecklas. Folkhögskolorna har under året samver-
kat med ett antal föreningar och organisationer.
 Fokus har under året legat på arbetsmiljöfrågor och 
chefskap utifrån pandemins påverkan på verksamheterna. 
Inriktningen har varit att vidmakthålla det långsiktiga arbe-
tet utifrån målet om en attraktiv arbetsplats som erbjuder 
utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Fokus ligger fort-
satt på friska arbetsplatser och en minskad sjukfrånvaro. 
Den totala sjukfrånvaron under januari-augusti var 5,63 pro-
cent vilket kan jämföras med 5,93 procent samma period 
föregående år.
 Särskilda granskningar av arbetsmiljöarbetet har ge-
nomförts i samverkan med centrala fackliga parter, vilket 
medfört värdefulla genomgångar av arbetsmiljöarbetet.
 Samverkan med olika lärosäten löper kontinuerligt och 
är avgörande för rekryteringen av nyutbildade medarbe-
tare. Den verksamhetsförlagda utbildningen för sjukskö-
terskestudenter har genomförts enligt plan. Satsningen på 
utlandsrekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal med 
legitimationsyrken har återigen tagit fart, i takt med att allt 
fler vaccineras och kan resa in i Sverige. Regionen rekry-
terade i år sommarvikarier till drygt 350 tjänster, varav 250 
inom vården. Antalet medarbetare var i augusti totalt 7 577.
 Region Kalmar län har under lång tid arbetat strukture-
rat med lönekartläggning. Under 2021 tillsköts, för andra 
året i rad, särskilda medel för att komma till rätta med osak-
liga löneskillnader mellan könen.

Ett väl fungerande chef- och ledarskap har haft stor be-
tydelse för förmågan att hantera de utmaningar och den 
omställning som pandemin har krävt. Stödet till chefer har 
inriktats på hantering av nya och utmanande situationer 
som omställning av verksamhet och förflyttning av personal 
inneburit.
 Resultatprognosen för helåret uppgår till 426 Mkr, vilket 
är 113 Mkr bättre än senaste helårsprognos och motsva-
rar ett positivt budgetutfall på 218 Mkr. I resultatet ingår 
en jämförelsestörande post på 214 Mkr avseende ökade 
pensionskostnader orsakade av förändringar i livslängd i 
pensionsskuldsberäkningen. Prognosresultatet motsvarar 
4,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-
jämning. Det finansiella resultatmålet att uppnå ett resultat 
som motsvarar 2 procent kommer därmed att uppnås med 
god marginal.
 Nettokostnadsutvecklingen för helåret beräknas upp-
gå till 6,6 procent där det i prognosen antas att de pan-
demirelaterade statsbidragen successivt kommer att mins-
ka under resterande delen av året.
 Årets investeringar finansieras med egna medel utan 
extern upplåning. Kassaflödet för helåret beräknas bli posi-
tivt, men dämpas något av höga investeringsnivåer. De lik-
vida medlen beräknas uppgå till 984 Mkr vid årets slut med 
en god kassalikviditet på 95 procent. 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 ett bra bemötande. Värdegrunds- och be-
mötandearbetet 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. Arbete med värdegrund sker kontinuerligt på alla ni-
våer i verksamheterna.
 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 under året. Länsgemensam 
ledningsmodell för brukare-, patient- och närståendemed-
verkan har reviderats och antagits under namnet ”Över-
enskommelse brukarmedverkan”. Den övergripande kvali-
tets- och utvecklingsstrategin liksom strategin för Invånare-, 
patient- och närståendemedverkan pekar tydligt ut att invå-
nare ska involveras i förbättringsarbetet. Från Intresseban-
ken använder regionen de erfarenhetsbaserade 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. 
 Dialoger med brukarorganisationerna har genomförts 
inom områdena äldre, psykisk hälsa, missbruk och beroende 
samt barn- och unga. Dessa har sedan utvärderats och kom-
mande dialoger kommer att genomföras med tydliga teman 
och med inbjudan till samtliga brukarorganisationer. Tema-
tiska dialoger planeras med start hösten 2021 och brukaror-
ganisationerna har lämnat förslag på teman för dialogerna.
 Den öppna specialistvården vid sjukhusmottagningar 
och privata mottagningar i Kalmar län får högt betyg av pa-
tienterna enligt den Nationella Patientenkäten som genom-
fördes under våren 2021. Patienter i länet har svarat på frågor 
kring sin upplevelse av sitt senaste besök inom vården, an-
tingen man besökt en mottagning eller varit inlagd. Region 
Kalmar län placerar sig bland de bästa i landet inom öppen-
vården när det gäller dimensionerna delaktighet och involve-
ring, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, 
respekt och bemötande och tillgänglighet. Enligt patienter 
som legat inlagda på sjukhus rankas vården högre än snittet 
för landet i samtliga dimensioner. Då patientenkäten gjordes 
mitt under pandemin fanns frågor som har direkt koppling till 
området. Exempelvis uppger mer än var femte person i Kal-
mar län att de undvikit att söka vård på grund av smittrisken.

Vid sidan av de direkta vårdrelaterade frågorna har också pa-
tienterna fått säga vad de tycker om sjukhusmaten. Ännu en 
gång har Region Kalmar län fått omdömet ”Sveriges bästa 
sjukhusmat”. Kostverksamheten påbörjade sin resa med må-
let att servera de bästa patientmåltiderna i landet 2013 och 
har sedan 2014 varit etta i landet, så även detta år då 83 pro-
cent av de inlagda patienterna var nöjda med maten, att jäm-
föra med genomsnittet för riket på 68 procent.
 Arbetet med att pröva barnets bästa pågår kontinuerligt. 
För att i linje med Barnkonventionen öka barns medverkan 
har länsgemensam lednings rutiner setts över för att säkra 
upp att barn har lyssnats till i utvecklingsarbetet och inför be-
slut. Arbete med att aktualiseringspröva handlingsplan barn-
rätt pågår och utveckling av utbildningssatsningar och stöd-
material för hållbarhetsombuden kopplat till barnrätten har 
genomförts. Ett annat exempel är att barnanpassa vården 
genom att aktivt efterfråga barnens åsikter. Generellt finns 
ett brett fokus inom alla verksamheter kring att föra samtal 
med barn, barn som anhörig och barn som far illa. Kunskaps-
påfyllning och stödmaterial finns tillgängligt genom bland 
annat webbutbildningar och barnchecklista.
 Under året har en väsentlighetsanalys till länets invånare 
genomförts via invånarpanelen. Syftet är att skapa underlag 
inför prioriteringar i hållbarhetsarbetet och lyssna in vad invå-
naren vill läsa om i hållbarhetsredovisningen. Vid ranking av 
viktiga åtgärder ansåg 41 procent att den sociala hållbarhe-
ten är viktigast, följt av miljömässiga och sist den ekonomiska 
hållbarheten. Resultatet kommer att presenteras och arbetas 
vidare med under hösten.
 Region Kalmar län ska skapa och upprätthålla en jäm-
ställd organisation samt ett jämställt arbetssätt för medarbe-
tarna. Arbetet utgår ifrån handlingsplanen för jämställdhets-
integrering och en digital utbildning inom området HBTQ 
håller på att tas fram.
 Ett digitalt seminarium kring jämlikhet och samhällspla-
nering har hållits tillsammans med länets kommuner. En digi-
tal jämställdhetsdag har genomförts tillsammans med Kom-
munförbundet i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Kalmar 
kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län.
 Trots att undervisningen på folkhögskolorna har bedrivits 
på distans så är studerandes upplevelse och nöjdhet med ut-
bildningen på folkhögskola fortsatt mycket god och i samma 
nivå som tidigare år.

Hälsa och välbefinnande
Arbetet med att stärka hälsan hos länets invånare följer verk-
samhetsplanen för hållbarhet, som ger en helhetsbild över 

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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allt hållbarhetsarbete; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 
Pandemin kan komma att innebära påfrestningar för samhäl-
let och en försämrad folkhälsa är en tänkbar sådan. Regionen 
följer utvecklingen för att kunna anpassa insatserna om så 
krävs.
 Vaccinationerna fortsätter och sedan starten har regio-
nen vaccinerat nästan 350 000 doser. Region Kalmar län har 
gått in i en ny fas i vaccinationsarbetet med vaccinering mot 
covid-19 där hälsocentralerna blir basen för de fortsatta vac-
cinationerna. Prioritet ligger nu på att nå de personer som 
ännu inte vaccinerat sig. Det handlar om information, uppsö-
kande arbete, men också om att erbjuda vaccinationsmöjlig-
heter på annat sätt.
 För att stärka hälsan hos länets invånare har ett antal pro-
jekt genomförts. Inom projektet ”Sund smart stark senior” 
har en digital version av kursen tagits fram. Inom ramen för 
arbetet med ökad fysisk aktivitet har utbildningar hållits. En 
projektplan för medverkan i den nationella satsningen ”Luf-
ten är fri - Friluftslivets år 2021” har tagits fram.
 Tillsammans med Region Jönköpings län och Region 
Kronoberg 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 ett förbättringsarbete av Tobaks-
fri utmaning har påbörjats under 2021. En inventering av hur 
region och kommun arbetar med spelberoende i länet är på-
börjad under åtet.
 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
Under året har hälso- och sjukvården fortsatt att ställa om 
verksamheten med anledning av pandemin och planerade 
besök och operationer har skjutits upp. Vården har suc-
cessivt börjat återgå till ett mer normalt läge, men vissa 
förändringar kommer att kvarstå under lång tid framöver. 
Verksamheterna har på ett systematiskt sätt tagit sig an den 
uppskjutna vården men samtidigt fortsatt att bedriva god 
och säker vård. Bland annat fortsätter arbete för att utveckla 
akutmottagningarnas arbetsformer, samordna tillgänglig-
hetsarbetet och utveckling av en länsgemensam operations-
planering. Gemensamt för dessa arbeten är att de ska leda 

till en förbättrad tillgänglighet för invånarna som är i behov 
av vård. Användandet av digitala vårdmöten har ökat, vilket 
bidragit till att tillgängligheten till mottagningar inte har på-
verkats lika mycket som om alla vårdbesök hade uteblivit.
 Totalt har 81 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 
65 procent. 61 procent av patienterna i Kalmar län har fått en 
tid till operation eller behandling inom 90 dagar (avser vän-
tande) medan man för riket uppnådde 46 procent. Medicinsk 
bedömning som genomförs av legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal inom tre dagar har minskat något i jämförelse 
med samma period föregående år. Invånare som kontaktar 
primärvården och får kontakt samma dag har försämrats nå-
got sedan föregående resultat presenterades, men ligger 
fortsatt på en hög nivå. En organisation för varje sjukhus finns 
upprättad och väntetidssamordnarna sammanställer de ak-
tiviteter 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. Under januari 
till och med augusti 2021 gjordes 2 438 000 inloggningar i 
e-tjänsterna vilket är en ökning med 118 procent jämfört med 
2020. Över 208 000 länsinvånare är hittills anslutna till e-tjäns-
terna vilket är ett stadigt ökande antal. I augusti gjordes 231 
506 inloggningar, vilket är en ökning med 38 procent jämfört 
med augusti förra året.
 Vid pandemins början var kapaciteten avseende 1177 
Vårdguiden på telefon ansträngd i hela landet och särskilda 
insatser sattes in, bland annat en särskild coronalinje. Region 
Kalmar län är en del av den nationella utvecklingen mot en 
mer likartad sjukvårdsrådgivning i hela landet, vilket bland 
annat innebär en förstärkt krisberedskap. Ökad användning 
av e-tjänster samt förbättrad tillgänglighet till hälso- och 
sjukvården i stort ses på sikt förbättra tillgängligheten även 
via telefon. 1177 Vårdguiden på telefon når inte uppsatta mål 
och andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter 
var ackumulerat efter augusti 10 procent. Flera insatser är 
gjorda under året för att förbättra tillgängligheten, såsom 
ökad bemanning och arbetet för en snabbare handläggning 
av samtalen är fortsatt prioriterat.
 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 mät-
ningar och ha kontinuerligt digital kontakt med vården kan 
förbättra hälsan och livssituationen för många med kroniska 
sjukdomar. Region Kalmar län arbetar för att erbjuda egen-
monitorering till lämpliga patientgrupper.
 Testet med att patienter själva kan uppge sina symptom 
digitalt och därefter automatiskt hänvisas till antingen egen-
vårdsråd eller till rätt vårdinstans har pågått på några av lä-
nets hälsocentraler. Genom tjänsten kan invånaren söka vård 
när som helst på dygnet. Testet har fungerat väl och arbete 
pågår med breddinförande under 2021. Test av Vård online 
där digital anamnes, hänvisning och chatt erbjuds har tagits 
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vidare genom att Region Kalmar Län ingår i en nationell upp-
handling.
 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 och med länets kommuner 
och andra aktörer har vidareutvecklats genom gemen-
samma arbetssätt för att möta invånarna. Relationerna har 
även stärkts med andra aktörer och regioner och samverkan 
förekommer i många olika forum och former.
 Region Kalmar län har fortsatt att vara drivande i 
regionala nätverk för att skapa förankring, delaktighet och 
engagemang 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”. 83 procent 
av länets näringslivschefer uppgav att de var nöjda med 
samverkan.  Under våren har flera nätverk med kommunerna 
kopplat till kultur och skola vidareutvecklats där till exempel 
ett nytt nätverk för länets kulturchefer etablerats.
 Inom folkhälsoområdet har samverkansmöten genom-
förts med kommunernas folkhälsosamordnare och Läns-
styrelsens ANDTS-samordnare. Samverkan har ägt rum i 
samverkansgrupper avseende ”Ett jämställt Kalmar län 2017-
2027” och i forumet ”Ett Kalmar fritt från våld”.
 Under året har arbetet vid Brysselkontoret och Europa-
samarbetet fortsatt. Samverkan kring internationella frågor 
sker därigenom inom till exempel näringslivsfrågor och 
regional exportsamverkan. Region Kalmar län samordnar 
även marknadsföringen av länets besöksnäring för den 
internationella marknaden.
 Region Kalmar län har ett nära samarbete med Region 
Jönköpings län och Region Östergötland inom den sydöstra 
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
Under året har arbetet fortsatt med de förberedelser som 
behövs för att verksamheten under höjd beredskap kan full-
göra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse 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. Erfarenheterna från pande-
min har bidragit till att stärka verksamhetens 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 investeringar i infrastruktur 
och utformning av lokaler och lager. Här inväntas tydligare 
besked från nationellt håll som måste ligga till grund för det 
fortsatta planeringsarbetet.
 Uppdrag om cirkulär robust materialförsörjning har star-
tats upp med syfte att minska sårbarheten i verksamheten 
och skapa en robust region i händelse av kris och krig. En 
övergång till flergångsmaterial är nödvändig för att inte vara 
sårbara och beroende av leveranser av engångsinstrument. 
Klimatberäkningar visar att det finns en besparing på runt 
1700 ton koldioxidekvivalenter med att ersätta basinstru-
ment mot flergångsinstrument inom ramen för klimatkom-
pensationen på 1,2 miljoner kr.
 Informationstillfällen har genomförts med säkerhets- 
och krisberedskapssamordnare och utbildning har hållits 
för nya samordnare. Region Kalmar län deltar även i arbetet 
med de nya beredskapszonerna kopplat till kärnkraft. Intern-
revision för brand pågår i verksamheterna.
 Det systematiska informationssäkerhetsarbetet löper 
vidare genom olika aktiviteter som exempelvis informations-
kartläggningar i verksamheterna, informationssäkerhetsklas-
sificeringar, uppdrag för förnyad behovs- och riskanalys för 
åtkomst till journalsystem samt riskanalys enligt NIS-direk-
tivet. NIS-direktivet syftar till att etablera och upprätthålla 
en hög säkerhetsnivå i samhällsviktiga nätverk och informa-
tionssystem inom hela EU. n
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Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners

Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
Tertial 2

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 % 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 % 52 % 
(K 52 %, M 52 %)

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
92 %

(K 92 %, M 93 %)

92 %
(K 91 %, M 93 %)

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
91 %

(K 91 %, M 91 %)
84 %

(K 84 %, M 85 %)
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
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Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
Tertial 2

Utfall  
2020

Utfall  
2019

Källa

Patienternas upplevelse av 
tillgänglighet i vården

87 %
(PV*)

91 %
(Som ÖV*)

90 %
(Som SV*)

83 %
(Psyk ÖV*)

80 %
(Psyk SV*)

95 % Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen
91 %

(K 91 %, M 91 %)
84 %

(K 84 %, M 85 %)
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 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
92 %

(K 92 %, M 92 %)
85 %

(K 84 %, M 85 %)
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 83 %, M 81 %)

83 %
(K 81 %, M 85 %)

83 %
(K 83 %, M 83 %)

KLT (Kolbar)

Studerandes upplevelse och nöjdhet 
med utbildningen på folkhögskola  

95 % 95 % 93 %
(K 94 %, M 92 %)

93 %
(K 94 %, M 92 %)

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 be-
slutade målbilden ”Klimat att växa i”.
 Under året har arbete pågått med att aktualitetspröva 
RUS. Dialogmöten har genomförts digitalt med kommuner, 
näringsliv, universitet, myndigheter, civilsamhälle med flera. 
Ett antal kunskapshöjande seminarier har genomförts under 
våren i syfte att samla olika aktörer kring en gemensam bild 
av länets behov samt för att öka trycket mot den nationella 
nivån.

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 områ-
det för horisontell kapacitetsökning är industriell utveckling.
 Under året har en process med länets aktörer inom det 
innovationsstödjande systemet pågått. Syftet är att hitta ett 
gemensamt arbetssätt som stöttar nya företag och utveck-
ling av affärsidéer i första läget inom e-hälsa men också för 
att kunna utvecklas till andra områden. Det finns också en 
viktig koppling till testbäddsverksamheten, som är under 
utveckling för att stimulera innovationer samt skapa tydliga 
riktlinjer för vad som gäller för enskilda initiativ. I processen 
med innovationsstöd inom e-hälsa kopplas regionens in-
terna arbete med innovationssluss och testbädd till externa 
innovationsstödjande 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 innovationsstödjande 
systemet för att se hur det kan utvecklas, liksom uppdraget 
att ta fram en regional inkubatorsverksamhet för att stötta 
nya företag.
 En strategi för hur Region Kalmar län och kommunerna 
tillsammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen har 
tagits fram. Förslaget kommer att skickas ut på remiss under 
hösten och beslut förväntas tas i mars 2022. Vid sidan om 
strategin utvecklas konkreta handlingsplaner och en serie 
workshops och dialoger med intressenter i länet genom-
förts.

Vad gäller den internationella marknadsföringen av be-
söksnäringen har fokus under året varit förberedelser inför 
att den internationella marknaden åter kommer igång efter 
pandemin. Region Kalmar län genomförde en upphandling 
av marknadsföringsinsatser i samverkan med Region Krono-
berg och Region Jönköping i syfte att stödja digitaliseringen 
av besöksnäringen.
 Inom besöksnäringen har ett branschråd etablerats till-
sammans med Arbetsförmedlingen. En uppstart för arbetet 
med länets strategi för smart specialisering och Industrifo-
rum på temat kompetensförsörjning har genomförts. Syftet 
är att tillsammans med centrala aktörer identifiera industrins 
viktigaste utmaningar när det gäller kompetensförsörjning 
som grund för en handlingsplan.
 Inom ramen för handlingsprogrammet för länets livs-
medelsstrategi har nya aktiviteter påbörjats under året kring 
bönor och vilt. Arbetet med att undersöka förutsättning-
arna för ett länssamarbete kring barn och unga och mat 
har påbörjats. Konceptet Matens hus sker inom ramen för 
handlingsprogrammet för länets livsmedelsstrategi. Hus-
hållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har tagit 
fram det vinnande förslaget i samarbete med Västerviks och 
Hultsfreds kommun, Länsmuseet i Kalmar och Axelssons i 
Aby. Genomförandeplanen ska presenteras under nästa år.
 Brysselkontoret har uppdaterat det länsspecifika do-
kument som ligger till grund för deras verksamhetsplan för 
kommande år. För Kalmar läns del finns fortsatt fokus på 
grön omställning, hälsa och digital omställning. Under detta 
år ska även skogs- och trästrategierna för länet revideras. En 
workshop med aktörer från träbranschen har arrangerats av 
Smålands Skogsstrategier tillsammans med Träcentrum, för 
att diskutera nuläge, utmaningar inom träbranschen, cirkulär 
ekonomi, digitalisering, kompetensförsörjning och innova-
tion som ger underlag 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. En inventering av vilka insatser 
som görs i kommunen finns framtagen och nästa steg är att 

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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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 projektet har de senaste månaderna fokuse-
rat på paddling, vandring och hästturism.

Infrastruktur och kommunikationer
För stärkt konkurrenskraft krävs bra tillgänglighet, både di-
gitalt och för transportinfrastrukturen. Att stärka samverkan 
inom och utanför länet har fortsatt för att skapa starka sam-
band 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 med länets kommuner och en digital seminarieserie 
kring infrastrukturfrågor genomförts. Samverkan och dialog 
har kontinuerligt förts med politik och näringsliv samt med 
Trafikverket. Delar av planen har uppdaterats och är beslu-
tad på regional utvecklingsnämnd i augusti 2021.
 Dialoger har förts med näringsliv och grannlän i syfte att 
samverka i det påverkansarbete som Region Kalmar län initie-
rat avseende att få till stånd en upprustning av länets järnväg.

Digital kommunikation 

Arbetet med digital agenda Kalmar län, som är en långsik-
tig strategi, ligger i linje med den nationella digitaliserings-
strategins mål om kompetens, trygghet, innovation, ledning 
och infrastruktur. Genomförandet av de aktiviteter som ingår 
i digital agenda fortsätter enligt plan. Som exempel har en 
förstudie och en serie workshops arrangerats med syfte att 
utreda om ett intresse för att samverka kring öppna data 
finns bland offentliga aktörer i Kalmar län.
 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 till-
gång till en hastighet på minst 1 Gbit/s år 2025. Som ett led 
i att förbättra den digitala kommunikationen har en regional 
investeringsmodell arbetats fram för att påskynda utbygg-
naden av bredband. Regionala prioriteringar har beslutats 
under året och utlysningsomgång kommer inledas under 
sista kvartalet 2021 då även de regionala prioriteringarna ut-
vecklas genom samverkan med Länsstyrelsen kring platser 
av samhällsintresse för kommande utlysningar. Av länets in-
vånare har nu 90,3 procent tillgång eller i absolut närhet till 
bredband för hushållen vilket är en förbättring i jämförelse 
med tidigare resultat.

Kompetensförsörjning i Kalmar län 
Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning utgör 
grunden för gemensamma långsiktiga insatser för att 
matcha länets behov av utbildning och kompetens i länet.
 Region Kalmar län har tillsammans med övriga regioner 
påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete med bättre ana-
lyser av kompensbehovet. 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 görs 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 eftergymna-
siala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet) 
och Kompetensråd Persontrafik. Dialoger pågår även med 
arbetsgivare inom livsmedel, kommunernas arbetsmark-
nadsenheter och den kommunala vuxenutbildningen om 
samverkanstrukturer. Den strategiska samverkan som finns 
med parter inom kompetensförsörjningsarbetet för match-
ning mellan utbildning och arbetsmarknad har givit goda 
resultat med avseende på såväl fler utbildningar som utbild-
ningsplatser.
 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 och Region Kalmar läns uppdrag är att sä-
kerställa aktörer som kan validera kompetenser. Under året 
har samtal och workshops om hur arbetet kan utvecklas ge-
nomförts. 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 och 
tv-produktionsspecialist. Uppdragsutbildningar som Svens-
ka i vården och Medicinsk sekreterare har genomförts i nära 
samarbete. Ett nytt samarbete med Kulturskolan har etable-
rats för genomförandet av ettårig eftergymnasial yrkesut-
bildning till musikalartist med start till höstterminen. En ny 
allmän kurs på gymnasienivå med inriktning fastighetsskö-
tare har startats upp i samarbete med lokala fastighetsägare.
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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 har fortsatt 
med klimatkliv och investeringar i infrastruktur för elfordon. 
Under året har ytterligare 7 laddstolpar installerats i verk-
samheten. Utöver det sker omställning genom ökad rese-
planering vid utbildning, samåkning och nyttjandet av video-
möten i syfte att reducera antalet fordon ytterligare. Utifrån 
avsatta medel enligt klimatkompensationen har beslut fat-
tats 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 hållbarhets-
redovisningen är en översyn av Region Kalmar läns intres-
sentanalys och inhämtande av viktiga synpunkter från några 
av kärnintressenterna genomförd. Synpunkter och priorite-
ringar inhämtas via enkäter från kärnintressenterna invånar-
na och medarbetarna. Syftet är att inhämta kunskap om vad 
intressenterna anser är viktigt att lyfta i hållbarhetsredovis-
ningen. Hela 73,5 procent av de över 600 medarbetare som 
besvarade hållbarhetsenkäten ansåg att hållbar utveckling 
är mycket viktigt. Vid prioritering av de tre dimensionerna 
ansåg medarbetarna att den sociala hållbarheten var vikti-
gast, följt av miljömässig och därefter ekonomisk hållbarhet.
 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, tjänstere-
sor, lustgas, köldmedium, avfall och energi. Utöver detta så 
fortsätter regionen att bevaka indirekta utsläpp från exem-
pelvis fondportfölj, livsmedel och förbrukningsmaterial. 
 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 året. Korta presentationer och 
filmer har även tagits fram för att kunna användas av chefer 
och hållbarhetsombud på arbetsplatsträffar. 
 I enlighet med kemikaliestrategin och genom riskbe-
dömningar har arbetet fortsatt med att förebygga för att 
minska och fasa ut kemiska ämnen i varor, produkter och 
processer som har negativ påverkan på miljö eller hälsa. Pro-
jekt på fastighetsdrift fortgår för att se över sortimentet och 
genom avtal säkerställa att produkter med miljö och hälsos-
kadliga 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 analys som är in-
planerad under hösten.
 Periodiska besiktningar har inletts på länets tre sjukhus, 
något som görs vart femte år för att kontrollera lagefterlev-
nad, genomförd egenkontroll och verksamhetens tillstånd 
och villkor från myndigheter.
 Pandemin har inneburit en stor påverkan på antibiotika-
förskrivningen. Första kvartalet ligger siffran på 226 förskriv-
ningar per 1000 invånare. Minskningen är störst bland anti-
biotika som används vid luftvägsinfektioner. Region Kalmar 
län tillhör de regioner som minskat minst under det senaste 
året. 
 Hälsosam, ekologisk och klimatsmart kost serveras på 
sjukhus och folkhögskolor och andelen ekologisk mat ska bi-
behållas. Arbete pågår med att se över ursprunget för inköp-
ta livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel var under andra 
kvartalet cirka 40 procent.
 Arbetet med energieffektivisering fortgår. Andra kvarta-
let förbrukades 82,5 kWh/kvm för el och 85,7 kWh/kvm för 
värme, vilket ligger väl i linje med uppsatta mål. Även vatten-
förbrukningen i våra egenägda fastigheter är låg.

Kultur i hela länet
Länets kulturverksamheter har stor betydelse för attraktions-
kraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande 
och för en socialt hållbar utveckling. Pandemin har innebu-
rit stora utmaningar för kulturen, men har också gett länets 
invånare möjlighet att möta professionell kultur på nya sätt. 
Det stöd till kulturverksamheter och fria kulturutövare som 
beslutades 2020 effektuerades i början av 2021 och har re-
dan resulterat i positiva effekter.
 Region Kalmar län ingår i Kultursamverkansmodellen 
vilket 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 arbetet 
har bedrivits genom regional samverkan. Kulturplanens mål 
uppfylls genom olika pågående projekt. 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 kul-
turplanen. Förslag till remissversion av aktualiserad plan ska 
behandlas av Regionala utvecklingsnämnden i november.
 Kartläggning av befintliga företag inom kulturella och 
kreativa näringar i länet har genomförts och har utgjort un-
derlag för en strategi för utveckling av länets långsiktiga stra-
tegi, för utveckling av länets kulturella och kreativa näringar. 
Beslut om strategin kommer att fattas under hösten. Genom 
projektet ”Unika historiska Kalmar län” ska länets företag 
inom kulturella och kreativa näringar stöttas och utvecklas i 
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samverkan med olika aktörer i nästan samtliga kommuner i 
länet.
 För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet 
pågår samverkan mellan regional kultur, kommuner, folkbild-
ning samt föreningar för att nya arbetssätt ska utvecklas. 
Folkhögskolorna har under året samverkat med ett antal för-
eningar och organisationer. I samverkan ingick bland annat 
föreläsningar, studiebesök, teaterbesök, utställningar, lån av 
lokaler samt planerande och genomförande av kurser.
 En handlingsplan är framtagen för bibliotekens arbete 
med mångspråkighet som bland annat innehåller aktiviteter 
som kunskapshöjning om målgrupperna med annat mo-
dersmål än svenska och att säkerställa inköp av litteratur för 
målgrupperna. Digitala språkcaféer har hållits med goda re-
sultat där deltagarna upplever att språket förbättrats och att 
de i större utsträckning använder svenskaspråket.

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. Trafiken har fortsatt kö-
ras i samma omfattning som tidigare för att inte öka trängsel 
och smittspridning. Även serviceresorna, färdtjänst, riksfärd-
tjänst och sjukresor har minskat i hela länet. Prognosen är 
ändå att resandet kommer att återhämta sig relativt snabbt 
när samtliga restriktioner försvinner. För att underlätta resan-
det med Kalmar länstrafiks bussar under pandemin har mo-
bilapp, ”GoOn”, kunnat användas. I mobilappen går det att 
se uppskattad beläggning på bussarna vilket gett möjlighet 
till att undvika trängsel. Självfinansieringsgraden har sjunkit 
under pandemin och uppgår till 38 procent till och med au-
gusti vilket är på samma nivå som augusti 2020. Prognosen är 
ändå att resandet kommer att återhämta sig relativt snabbt 
när samtliga restriktioner försvinner. Öppnandet av framdör-
rarna har påbörjats och möjliggör test av biljettsystemets 
funktionalitet och ger också ökade intäkter. Under somma-
ren 2021 har en återhämtning skett i tågtrafiken. Det framtida 
arbetet är nu fokuserat på att, både regionalt och nationellt, 
återuppbygga förtroendet för att vilja åka kollektivtrafik.
 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 
varumärke ska ses som en långsiktig process. När det gäl-
ler 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 liten förbättring jämförelse med samma period 
föregående år. Punktligheten i all busstrafik har förbättrats 

under året och all busstrafik uppnår eller överstiger målvärdet.
 Samverkan har pågått löpande med Skånetrafiken, Ble-
kingetrafiken och Östgötatrafiken, vilka samverkar kring det 
biljett- och betalsystem som Skånetrafiken utvecklar. Innan 
sommaren gjordes en fördjupad utredning avseende möj-
ligheter till att ansluta sig till Skånetrafikens resesystem och 
därmed ersätta befintligt resesystem med Skånetrafikens. 
Utredningen visar att genom att ansluta sig till Skånetrafi-
kens lösning blir det en effektivare samverkan. Beslut kom-
mer att fattas av Regionfullmäktige under hösten 2021.
 Upphandling av nya tåg är avslutad och tågen kommer 
att levereras under 2025–2026. När dessa är levererade kom-
mer även tågtrafiken att vara fossilbränslefri. Innan somma-
ren avslutades trafikupphandling av skärgårdstrafik och sam-
ma trafikföretag som kör idag, kommer att fortsätta att köra 
trafiken från den 1 juli 2022. Trafiken omfattar anropsstyrd 
tidtabellslagd trafik, skolskjuts, post och paket, hemsänd-
ning av mat, serviceresor och tjänsteresor för vård i hemmet. 
Uppdragen samplaneras och farkosterna används så att tra-
fikkostnaden kan delas på flera parter.
 En större gemensam upphandling av tågtrafik och un-
derhåll för Kustpilen och Krösatåg som ska generera ett 
sammanhållet tågsystem med ett effektivt och stort turut-
bud har genomförts men överklagats. Utöver detta pågår 
en sydsvensk upphandling av fordon för regionaltågstrafiken 
med målsättningen att all kollektivtrafik ska uppnå fossilfri 
drift under 2020-talet. Även denna upphandling är överkla-
gad. Uppstartsprocessen inför trafikstarten i december är på-
börjad.
 Aktiviteten kombinerad mobilitet har påbörjats där re-
sor med flera olika färdmedel i kombination identifierades. 
Gång, cykel och bil i kombination med linjetrafiken bör prio-
riteras. Både bytespunkter och utpekade viktiga bytespunk-
ter behöver arbetas vidare med liksom frågor som plats-
bokning, reseplanerare, cykelparkering, 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 (BRT). Sedan tidiga-
re är stråket på E22, Oskarshamn – Norrköping samt Väster-
vik – Nässjö – Jönköping och Oskarshamn – Högsby – Växjö 
utpekade. Regionen arbetar därför tillsammans med länets 
kommuner och Trafikverket för att få till stånd BRT-stationer 
i varje kustkommun längs E22. Stationerna ska kunna nyttjas 
av både samhällsstödd och kommersiell trafik och fungera 
som viktiga bytespunkter och entréer till kommunerna. Ar-
betet 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 tillsammans med länets 
kommuner förenkla och effektivisera administrationen kring 
särskilda persontransporter för särskolans verksamhet. n
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Mått                                                                                                                         
Målvärde 

2021
Långsiktigt 
målvärde

Utfall Tertial 2 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 % 53 % 
 (K 60 %, 
M 50 %)

59 %
(K 61 %, 
M 57 %) 

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. Förberedelser har 
pågått för att kunna erbjuda riktade hälsosamtal. Med an-
ledning av pandemin har införandet av hälsosamtal för 40-, 
50- och 60-åringar flyttats fram till årsskiftet.
 Ett webbaserat utbildningsprogram har tagits fram för 
gemensam utbildning av kommun- och regionanställd per-
sonal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med 
psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Målet 
med utbildningen är att öka kunskapen och förståelsen om 
psykisk ohälsa hos äldre. Inom Psykisk hälsa primärvård har 
en länsövergripande grupp bildats för att förbättra arbetet 
med gruppen äldre med psykisk ohälsa.
 För att förhindra att människor tar sitt liv har en app ut-
vecklats i samarbete med Suicide Zero. Appen testas just 
nu i södra länet och forskning kommer att göras på dess 
användbarhet. Beslut har fattats om att Vårdförlopp Suicid-
prevention (VFSP) kommer att övergå från pilotstudie till per-
manent arbete i verksamheten och förberedelse pågår med 
införande. 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. Implementering av programmet 
pågår med goda resultat och tilldelades Sveriges största sti-
pendium inom digitalisering och ehälsa. Flera hälsocentraler 
använder i dag ”Sjukskrivningskollen” och under året bred-
das programmet till hela regionen.

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 
fortsatt. Enheter har möjlighet att se utfall i en mängd olika 
kvalitetsindikatorer för de patienter som de har haft kontakt 
med. Verksamheter får därmed stöd i kvalitetsarbetet samt 

kan jämföra sina utfall med andra verksamheter både inom 
länet och i landet, vilket bidrar till att utveckla en jämlik vård.
 Förlossningsvård och kvinnors hälsa är prioriterade 
områden i enlighet med den nationella överenskommel-
sen ”Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 
2015–2022”. En 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 samt vårdriktlinjer som riktar sig till alla med-
arbetare. Där ingår bland annat checklistor och information 
om patientbemötande med syfte att underlätta arbetet för 
vårdpersonalen. Handlingsplanen mot våld i nära relationer, 
inkluderat könsstympning och hedersrelaterat våld, kommer 
från 2022 att infogas i handlingsplan för jämställdhetsinte-
grering. Det pågår ett systematiskt arbete, genom digitala 
och fysiska utbildningsinsatser, för att personal ska ha kun-
skap om kopplingen mellan våld och ohälsa samt hälso- och 
sjukvårdens ansvar för våldsutsatta och barn som bevittnar 
våld.

Personcentrerade och nära arbetssätt
Utveckling till mer nära och öppna arbetssätt pågår på både 
lokal, regional och nationell nivå. Pandemin har drivit på 
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 un-
der 2020 och 2021 och en reviderad handlingsplan för 2022 
finns framtagen. Ett exempel på aktivitet som har pågått är 
att kommuner nu även utser fast vårdkontakt enligt gällande 
rutin. Funktionen fast vårdkontakt finns för att kunna ge pa-
tienten trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning i vår-
den. Syftet är också att stärka patientens ställning och sätta 
fokus på patientens situation och behov.
 Patientkontrakt och person- och familjecentrerat arbets-
sätt samordnas och ingår numera i införandet av de sam-
manhållna och personcentrerade vårdförloppen. Ur ett jäm-
likhetsperspektiv är det viktigt att patienter med psykiatrisk 
sjukdom upplever en kontinuitet i vården, i synnerhet patien-
ter med svår kronisk sjukdom. Arbetet med att utse fast vård-
kontakt och även fast läkarkontakt fortsätter och 75 procent 
av de listade patienterna har en fast läkarkontakt. Kunskap 
och kompetens i person- och familjecentrerat förhållnings-
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sätt ges till medarbetarna via Kliniskt Träningscenter (KTC). 
Arbetet med att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt 
stadium och att planera och utföra proaktiva insatser har 
fortsatt. Andelen fallskador hos äldre har minskat sedan fö-
regående  mätning. Kontinuiteten stärks genom att erbjuda 
de patienter med störst behov en fast läkarkontakt.
 Arbete har under året pågått inför att Kalmar kommun 
och Region Kalmar län ska testa en ny modell under hösten. 
Modellen handlar om hembesök med inriktning på hälso-
främjande och förebyggande insatser för att ytterligare 
stärka äldres hälsa och välbefinnande. Projektet innebär att 
invånare över 79 år får ett erbjudande om kostnadsfritt hem-
besök av en distriktssköterska. Den äldre får rekommenda-
tioner utifrån sin situation och behov. Besöket ska följas upp 
efter ett år.
 En utvärdering av teamarbete mellan kommunernas 
och regionens hälso- och sjukvård har gjorts. Fem hälso-
centraler i Kalmar deltar tillsammans med Kalmar kommun. 
Utvärderingen visar att mötena stärkt samarbete och team-
känsla mellan kommun och region. Behov finns att ha en nära 
kontakt med sin hälsocentral och planera tillsammans kring 
utskrivningsplanering. Samordnad individuell plan (SIP) är 
särskilt viktigt i de komplexa ärendena för att den enskilde 
ska skrivas ut tryggt och säkert. I teamen kan även kommu-
nikation ske runt patienter som befinner sig i hemmet efter 
samtycke av den enskilde.
 Folktandvården har påbörjat införandet av ett nytt, ef-
fektivare och flödesorienterat arbetssätt. Projekt är startat 
på en klinik i Västervik och uppföljning är planerad att ske 
under hösten. Patienten bokar själv in sig för undersökning 
och erbjuds också behandling vid samma tillfälle som under-
sökningen. Besöket blir längre med fler åtgärder vid ett och 
samma tillfälle och ytterligare besök för behandling kan undvikas.

Digitalisering av hälso- och sjukvården
Strategin för invånarens digitala vårdkontakter 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 digi-
tal vård har påskyndats snabbare än förväntat, mycket tack 
vare att både målbild och tekniska förutsättningar fanns på 
plats. Sydöstra sjukvårdsregionens samverkansgrupp ar-
betar utifrån att det som kan göras gemensamt ska göras 
gemensamt samt att gå från samverkan och nätverkande 
till samarbete och samnyttjande. Region Kalmar län deltar i 
ett projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen där vi efter en 
pågående nationell upphandling ska vara tidiga införare av 
digital anamnesupptagning, hänvisning och chatt. Genom 
”Sök vård online” kan invånaren söka vård när som helst på 
dygnet. Andra pågående aktiviteter inom sydöstra sjuk-
vårdsregionen är bland annat utveckling och förvaltning av 
”Stöd och Behandlingsplattformen” och direktöverföring till 
kvalitetsregister från vårdsystemet.
 Tilldelning har skett vid upphandling av IT-stöd för egen-

monitorering. Överklagan från andra leverantörer har med-
fört en tidsförskjutning av införandet. Fortsatt arbete med 
förberedande projekt pågår i syfte att komma igång med 
användande för patienter med hjärtsvikt.
 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 enhe-
ter och dessa har nu även egna vårdtjänster. Intresse för, och 
användande av, distanskontakter 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 ökad digitalisering ställer krav på en hög nivå av både 
tillgänglighet och säkerhet för den digitala plattformen. 
”eBesök/eVisit” har breddinförts på samtliga enheter i pri-
märvården vilket innebär en säkrare videoplattform för vide-
omöten med patient. Verktyget ”eVisit” är en del av journal-
systemet och baseras på appen ”Min hälsa”. Pilotstudien har 
visat på goda resultat och både medarbetare och patienter 
är nöjda. En extern kommunikationsinsats pågår i syfte att 
våra invånare ska efterfråga digitala möten med vården.
 En sammanhållen digital vårdmiljö möjliggör för medar-
betare att alltid ha tillgång till rätt information på rätt plats i 
rätt tid. Införande av vårdsystemet Cosmic i kommunerna är 
en del av arbetet med omställning till nära vård. Samarbetet 
över organisationsgränser ger förbättrad tillgång till infor-
mation mellan länets kommuner och Region Kalmar län. Infö-
randet har skett successivt och i dagsläget använder åtta av 
länets tolv kommuner Cosmic. Planering pågår för införande 
i resterande fyra kommuner.
 Förberedelser pågår för att kunna börja testa att erbjuda 
digitala vårdmöten för patienter på en allmäntandvårdskli-
nik, kontaktcenter och helgjouren under oktober och no-
vember 2021. Planering pågår inför ett möjligt breddinfö-
rande av digitala vårdmöten inom allmäntandvården senare 
under 2021. Journal som e-tjänst på 1177.se är nu infört inom 
folktandvården.

Hälsa för barn och unga
Region Kalmar län arbetar för god hälsa hos barn och unga. 
För att stärka och utveckla gemensamma insatser för att 
främja god hälsa för barn och barnfamiljer har en överens-
kommelse tagits fram i samverkan.
 Handlingsplan för ungdomsmottagningens verksam-
het har återremitterats till länsgemensam ledning. En över-
enskommelse mellan respektive kommun och regionen har 
identifierats och finns med i det fortsatta utvecklingsarbetet 
i syfte att erbjuda ungdomar en ökad tillgänglighet till ung-
domsmottagningen, samt för att kvalitetssäkra ungdoms-
mottagningens verksamhet. En vidareutveckling av digitala 
lösningar vid ungdomsmottagningen pågår. I samverkan 
med kommunerna i länet undersöks möjligheten till en ge-
mensam ingång via 1177. 
 En film har tagits fram för att användas vid digitala skol-
besök. Filmen presenterar ungdomsmottagningens verk-
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samhet och kan erbjudas av personal inom mödrahälsovård 
och ungdomsmottagning till aktuella högstadieklasser inom 
länet.
 Barn- och ungdomshälsans uppdrag har under första 
halvåret vidareutvecklats. Digitala vårdmöten är nu etablerat 
som ett naturligt sätt att möta barn- och ungdomar samt de-
ras vårdnadshavare.  Ett digitalt självhjälpsinstrument ”Möt 
ditt barns oro” finns nu som erbjudande då oro är den van-
ligaste sökorsaken. Intern som extern kommunikation om 
Barn- och ungdomshälsans uppdrag som första linjens psy-
kiatri för barn och unga är påbörjad och kommer att intensi-
fieras under hösten 2021. Dialogen med länets skolor har för-
stärkts och samverkansaktiviteter kring tidiga insatser mellan 
länets kommuner och Region Kalmar finns nu som projekt i 
Kalmar, Högsby och Oskarshamns kommuner. Fler kommu-
ner är erbjudna möjlighet att delta i liknande projekt.
 Ett övergripande arbete pågår med samordning av 
Kalmar läns familjecentraler. En överenskommelse har ta-
gits fram i samverkan som syftar till att stärka och utveckla 
gemensamma insatser för att främja god hälsa för barn och 
barnfamiljer. Etablerandet av en familjecentral i länets samt-
liga kommuner/kommundelar har fortsatt. Familjecentralen 
i Högsby startade upp under våren och beslut att bygga lo-
kaler för en familjecentral i Vimmerby kommun har fattats. 
När den öppnas finns en familjecentral i alla länets kommu-
ner och samtliga barnhälsovårdsmottagningar i länet blir då 
samlokaliserade i en familjecentral.
 Arbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdoms-
psykiatrin har fortsatt och förbättringsarbetet följer en hand-
lingsplan med insatser på kort och lång sikt. Det handlar 
bland annat om att i större utsträckning använda digitala 
kanaler som tjänster via 1177.se, internetbaserad KBT samt 
digitala vårdmöten. Till barn- och ungdomspsykiatrin fick 71 
procent av patienterna, ackumulerat efter augusti månad, tid 
till ett första besök inom 30 dagar (avser väntande). Med an-
ledning av pandemin har antalet besök minskat under året. 
Däremot har antalet vårdkontakter ökat exempelvis med fler 
digitala möten och telefonkontakter. 15 procent fick tid till 
fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar acku-
mulerat efter augusti månad (avser väntande).
 Införandet av tandborstning i förskolan har fortsatt. Tors-
ås kommun är den andra kommunen i länet efter Högsby 
kommun att ansluta alla kommunens förskolor till projektet 
”Goda vanor tillsammans - tandborstning i förskolan”. Hittills 
har 36 förskolor i länet infört tandborstning i förskolan.

Stärkt cancervård
Arbetet fortsätter för att göra cancervården mer tillgänglig 
och jämlik. Målet för överenskommelsen mellan Sveriges 
kommuner och regioner och staten är bland annat att korta 
väntetiderna och minska de regionala skillnaderna.
 Standardiserat vårdförlopp för cancer är ett nationellt 
arbete med syfte att korta väntetiderna i cancervården och 
göra den mer jämlik för patienter. Arbetet har två mål som 
följs upp nationellt. Det första målet handlar om att 70 pro-

cent av alla nydiagnostiserade cancerpatienter ska ha ge-
nomgått ett standardiserat vårdförlopp (SVF) och av dessa 
ska 80 procent ha fått sin behandling inom fastställd ledtid. 
Trots pandemin 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 
Region Kalmar län förbättrat sig något även här. 54 procent 
av de som utretts enligt ett SVF och fått en cancerdiagnos 
har startat en behandling inom angivna ledtider, som va-
rierar 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 
vårdplan cancer” digitalt via 1177. Först ut är bröstcancer 
och tjock-och ändtarmscancer under våren 2021, följt av 
prostatacancer, tumörer i centrala nervsystemet och ägg-
stockscancer. Medarbetarna har fått utbildning i ”Stöd och 
behandlingsplattformen” och i det digitala verktyget ”Min 
vårdplan cancer”. Införandet sker gemensamt inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. ”Hälsoskattning” är en del i ”Min vård-
plan” för att regelbundet och strukturerat bedöma patien-
ternas rehabiliteringsbehov. För att främja användandet av 
”Hälsoskattning” har en rehabiliteringsguide tagits fram för 
att tydliggöra kontaktvägarna och rehabiliteringens profes-
sioner.
 Under 2021 har rehabiliteringsverksamheterna tillsatt ett 
”Bedömarteam för cancerrehabilitering” som fungerar som 
konsult och samordnare för de patienterna med mer kom-
plexa rehabiliteringsbehov.
 Planering för införande av screening för tjocktarmscan-
cer är påbörjad och aktiviteter både inom Region Kalmar 
län och inom sydöstra sjukvårdsregionen kommer att starta 
under hösten 2021. Screeningen planeras att starta för vissa 
årsgrupper under hösten 2022.
 Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på symptom och 
biverkningar i samband med cancersjukdom. Arbetet som 
påbörjats tillsammans med föreningsliv och privata aktörer 
har fortsatt i syfte att lotsa patienter med cancer till träning. 
Detta genom gemensamma digitala utbildningar och work-
shops där patienter, föreningsliv och vårdpersonal får möjlig-
het till dialog och utbyte av erfarenhet. Under våren var den 
första föreningen redo att ta emot patienter med cancer för 
träning. Samarbetet är länsövergripande och sammanlagt är 
det tolv föreningar och privata aktörer som deltar. Informa-
tionsmaterial har tagit fram för både patienter och vårdper-
sonal. Uppföljning och utvärdering är planerat hösten 2021.

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 fortlöper 
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i samverkan med länets kommuner och syftet är 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 
missbruk eller beroende. Länsgemensam ledning i samver-
kan beslutade att godkänna samverkansöverenskommelsen 
och praktiska anvisningar för området. Syftet är att skapa 
och främja tidiga insatser i nära samverkan, att arbeta före-
byggande och uppsökande samt säkra information och kun-
skapsspridning gällande skadligt bruk. Målet är att personer 
ska erbjudas lättillgänglig, evidensbaserad och samordnad 
vård samt stödinsatser. Detta ska ges i nära samverkan och 
utifrån individens behov
 Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har utformat 
en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade död-
ligheten. Utvidgning och strukturering av sprututbytespro-
grammet =är under uppbyggnad i regionen.
 Samverkan sker med Länsstyrelsen gällande strategin för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken – den så 
kallade ANDT strategin. Implementering av vård och insats-
program avseende psykisk hälsa samt missbruk och bero-
ende har påbörjats.

God, säker och jämlik vård
Under året har hälso- och sjukvården fortsatt att ställa om 
verksamheten med anledning av pandemin och många pla-
nerade 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. Planer finns framtagna för att 
hantera den uppskjutna vården.
 Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patient-
säkerhet. Planen gäller under åren 2020–2024 och innehåller 
fem fokusområden med målet att ingen patient ska behöva 
drabbas av vårdskada. En regional handlingsplan har tagits 
fram, som skapar ett flexibelt ramverk för det fortsatta arbe-
tet. Fokusområden är kartlagda och analyserade för att se 
vad som behöver komplettera de redan befintliga insatser-
na. Lokalt arbete pågår i flera arbetsgrupper där bland annat 
representanter från kommuner och patient- och närstående-
representanter ingår.
 Nationellt pågår ett arbete med den högspecialiserade 
vården. Samverkan sker med övriga regioner i sydöstra sjuk-
vårdsregionen för att invånarna ska kunna erbjudas bästa 
möjliga högspecialiserade vård och att länets gemensamma 
universitetssjukhus ska utgöra ett kompetensnav för sjuk-
vårdsregionen. Region Kalmar län har genom samverkan 
i regionala programområden bidragit i beredning av flera 
remissyttranden som sedan antagits i Samverkansnämnden 
samt via regionsjukvårdsledning varit delaktiga i beredning 
av ansökningar från Region Östergötland.
 Region Kalmar län har anpassat systemet för kunskaps-
styrning, i samverkan med övriga regioner i sydöstra sjuk-
vårdsregionen, till det nationellt etablerade systemet. I syste-
met byggs samverkan och kopplingar för att regionerna ska 

stärka varandra ytterligare i kvalitetsarbetet. Förutsättningar 
skapas också för att etablera nya, mer effektiva former för 
samverkan med staten och med kommunal hälso- och sjuk-
vård samt socialtjänst. Uppföljning av vårdens resultat och 
hälsoutfall är en viktig bas för kunskapsbaserad kvalitetsut-
veckling och ständiga förbättringar. Arbetet bedrivs med 
hög intensitet trots pågående pandemi och etablerade nät-
verk har också kommit till nytta i pandemiarbetet. Uppdrag 
till kunskapsråd, regionala samverkansgrupper och regiona-
la programområden 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. De personcentre-
rade och sammanhålla vårdförloppet för höftledsartros och 
reumatoid artrit har påbörjats under 2021. Arbete pågår med 
att införa fler vårdförlopp där pågående arbetsgrupper finns 
för Stroke och Transitorisk ischemisk attack (TIA). Arbetet är 
inlett med att implementera samtliga vård- och insatspro-
gram utifrån nationell kunskapsstyrning psykisk hälsa.
 Det pågår ett nationellt förbättringsarbete via Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) kring nationella kunskaps-
stöd med innehåll av diagnos- och behandlingsrekommen-
dationer för primärvården. Målsättningarna är framförallt 
att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälso- och 
sjukvård via bästa möjliga tillgängliga kunskap vid varje pati-
entmöte. Primärvården har deltagit aktivt i förbättringsarbe-
tet med lokala anpassningar av materialet, vilket skett i sam-
verkan med andra vårdnivåer, och med patientens process i 
fokus.
 Samarbetet med apotekare inom länets primärvård har 
startats upp. Fyra stycken av länets primärvårdsenheter har 
fått tillgång till apotekarresurs för att tillsammans arbeta mot 
högre kvalitet och kostnadseffektivitet avseende läkeme-
delsbehandling.
 Sedan tidigare finns ett beslutat att införa transkraniell 
magnetstimulering (rTMS), för behandling av depression. 
Förberedelser har pågått sedan hösten 2020 och uppstart 
planeras att ske under hösten 2021.
 För att förbättra transporterna till akutpsykiatriska mot-
tagningar i regionen görs ett försök med akutpsykiatriskt 
mobilt team under 2020–2021. Teamet består av vårdperso-
nal med erfarenhet av akutpsykiatri.
 Arbetssättet självvald inläggning har inom vuxenpsykia-
trin ingått i det dagliga arbetet och nya kontrakt tecknas där 
behov finns.
 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 påbörjas bygget 
2022 och ska vara klart för inflyttning 2025.
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 Forskning, utveckling och innovation
Klinisk och verksamhetsnära forskning av hög kvalitet bidrar 
till positiv utveckling av hälso- och sjukvården. Arbetet utgår 
från forskningsstrategin i ett långsiktigt utvecklings- och för-
bättringsarbete. En handlingsplan med aktiviteter för att nå 
målen i forskningsstrategin har tagits fram. Vidare spridning 
och förankring genomförs i verksamheten under hösten. Un-
der våren har sex medarbetare disputerat och det pågår ett 
förarbete för att öka möjligheter för forskarstudier och forsk-
ning efter disputation.
 Arbetet med att ta fram en modell för utlämning av häl-
sodata för forskningsändamål fortsätter. Det finns en försla-
gen modell som nu analyseras utifrån IT-säkerhet och juridis-
ka aspekter.
 Under året har samverkan med Linköpings universitet 
och Linnéuniversitetet utökats i syfte att förbättra den aka-
demiska miljön inom regionen och för dess forskare. Samar-
bete inom Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) om 
kurs i forskningsmetodik och forskningsanslag fortskrider.   
 Under senaste tiden har det skett en ökning av beviljade 
ansökningar som skickats in till FORSS. Digitala nätverksträf-
far för disputerade medarbetare och öppna forskarsemina-
rium för att stimulera den akademiska miljön har arrangerats. 
Inbjudan har även öppnats upp för intresserade på Linnéuni-
versitetet för att öka möjlighet till samverkan. 

Läkarutbildningen visar på goda resultat och god genom-
strömning av studenter. Studenterna trivs och verksamhe-
ten tittar över rekryteringsmöjligheter för studenter som vill 
stanna kvar. För att utöka samarbetet ytterligare med Linné-
universitetet och för att stödja den akademiska miljön, förs 
en aktiv dialog om kombinationstjänster/kliniska lektorat på 
central och lokal nivå.
 Regionens testbäddssatsning är en del i ett större inno-
vationssystemssamarbete som innefattar olika innovations-
aktörer i länet såsom till exempel Linnéuniversitetet, Kal-
mar Science park och Almi. Under året 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. En första workshop som syftade 
till att tydliggöra koppling mellan projektmål och aktiviteter 
har genomförts och vidare arbete inom området kommer att 
fördjupas under hösten. Två förfrågningar avseende test har 
inkommit som projektgruppen tillsammans med referens-
gruppen för de hälso- och sjukvårdande förvaltningarna ar-
betar vidare med. n

Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall Tertial 2 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) 

54/1 000
inv >80 år

50/1 000
inv >80 år

Rapporteras i 
samband med 

årsredovisningen

52  *)
(K 59, M 43 ) 

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

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

2021
Långsiktigt 
målvärde

Utfall Tertial 2 Utfall 2020 Utfall  2019 Källa

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, 4,1 %
(resultatet redo-
visas efter andra 

tertial 2021) 

Halvår 1, 2,2 %

Halvår 2, 3 %

Vården i siffror

 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 1,9 %)

Ingen mätning 
halvår 2 med 
anledning av 

pandemin

Halvår 1, 1,9 % 
(K 1,6 %, M 2,2 %)

Halvår 2, 4,2 % 
(K 5,3 %, M 3,1 %)

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 % Data saknas Data saknas 8,4 % 
(K 8,1 %, M 8,6 %)

Vården i siffror

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

40 % 95 % 10 % 16 % 29 % Primärvårds-
förvaltningens 

statistik

Kontakt med primärvården 
samma dag

97 % 100 % 94 % 96 % 93 % Statistik från 
hälsoval

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

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

Fast läkarkontakt i primär-
vården

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

Andel digitala vårdmöten 5 % 15 % 1,79 % 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 % 81 % 87 % 80 % Vantetider.se

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

80 % 100 % 61 % 71 % 80 % Vantetider.se

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

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

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

72 % 75 % 16 % 26 % 29 % Vantetider.se

Allmänna kollektivtrafikens 
självfinansieringsgrad

- 50 % 38 % 40 % 51 % Vantetider.se

* Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2020 eller under andra tertialet 2021 med anledning av pandemin.
* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.
* Resultatet för måttet ”Antal fallskador äldre” har presenterats under perioden.

Fortsättning Mål och mått  |  Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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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 året har arbetet med personal- och kompetensför-
sörjningsstrategin fortsatt, där fokus har varit förändrade be-
hov och 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. Det 
är av stor betydelse att fortsätta vara framgångsrika i denna 
rekrytering, eftersom sjuksköterskor utgör regionens största 
yrkesgrupp. Arbetet sker utifrån den utredning som gjordes 
2020 som visar att det finns både behov och potential att re-
krytera fler nyutexaminerade sjuksköterskor. Vissa aktiviteter, 
som arbete med framtagning av karriärutvecklingsmodell 
och regionövergripande introduktionsår för alla nyanställda 
sjuksköterskor, har fortgått. Andra aktiviteter har fått stäl-
las in eller ställas om, till exempel har möten med studenter 
skett digitalt, eftersom fysiska möten inte varit möjliga uti-
från pandemin.
 Den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköter-
skestudenter har kunnat genomföras enligt plan under se-
nare delen av vårterminen. Handledarna använder sig i stor 
utsträckning av peer-learning - ett jämställt lärande där två 
studenter gör sin praktik sida vid sida för att lära genom re-
flektion med varandra, vilket gör att fler studenter får plats 
samtidigt.
 Vård- och omsorgscollege har startat planeringen för 
höstens utbildningar med språkombudsutbildningar enligt 
tidigare koncept i Kalmar samt en pilot i Västervik och Vim-
merby. Handledarutbildningar planeras under hösten på tre 
orter i länet. Beslut togs under våren att arbeta för en upple-
velseverkstad för årskurs 8-elever i syfte att skapa intresse för 
ett yrke inom vård och omsorg.
 Förberedelser för implementering av bastjänstgöring för 
läkare pågår. Det nationella införandet av Bastjänstgöring 
(BT) för läkare har som en konsekvens av coronapandemin 
blivit uppskjutet. Bastjänstgöring ersätter initialt AT för lä-
kare med läkarexamen från EU eller tredje land och ersätter 
helt AT i det nya läkarprogrammet från 2027. Region Kalmar 
län kommer att påbörja rekrytering under hösten 2021 för 
tjänstgöringsstart våren 2022. Initialt erbjuds ett begränsat 
antal BT-tjänster för att kvalitetssäkra bastjänstgöringen 
samt pröva och utvärdera organisation, handledning, place-
ringar, rekryterings- och urvalsförfarande. Antalet kommer 
successivt att utökas. Organisation och utbildningsprogram 
för bastjänstgöringen har tagits fram och innebär en tydlig 
anknytning till respektive förvaltning. Tjänstgöringsuppläg-
get är 12 månaders tjänstgöring med placeringar inom pri-
märvård, akutsjukvård och psykiatri. 

Det planeras för rekrytering under hösten 2021 med tjänst-
göringsstart i början av 2022.
 Arbete enligt den regionala planen för oberoende av 
hyrbolag och tillhörande aktivitetsplan löper på. 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.
 Satsningen på utlandsrekrytering av hälso- och sjuk-
vårdspersonal med legitimationsyrken har återigen tagit fart 
då allt fler vaccineras och kan resa in i Sverige. Samarbetet 
med Eures, det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, 
har fördjupats och Region Kalmar län deltar aktivt i digitala 
rekryteringsevent i Europa.

Utveckla och behålla medarbetare
Region Kalmar län deltar i det nationella nätverket för kar-
riärutvecklingsmodeller via Sveriges kommuner och regio-
ner, där bland annat en konferens om karriärmodeller har 
genomförts. Arbetet med karriärutvecklingsmodeller för 
sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psyko-
loger pågår, medan vissa delar av arbetet med andra yrkes-
grupper har fått skjutas upp.
 En fortsatt utmanande bemanningssituation råder för 
specialistutbildade sjuksköterskor. Pågående utbildnings-
anställningar för sjuksköterskor genomförs dock enligt plan. 
Under våren påbörjade 12 medarbetare utbildning till speci-
alistsjuksköterska. Till hösten har cirka 30 medarbetare erhål-
lit utbildningsanställning och påbörjat sin specialistutbild-
ning. Utifrån riktlinjen för arbetsgivarfinansierad utbildning, 
som nu i begränsad omfattning öppnar upp utbildningsan-
ställningar även för undersköterskor, har utbildningsanställ-
ning till steriltekniker annonserats ut. Tre undersköterskor 
har påbörjat utbildningsanställning och vidareutbildar sig till 
steriltekniker.
 Arbete med erbjudande om heltid gäller i hela Region 
Kalmar län sedan 2016. Andelen medarbetare som har heltid 
som grundtjänst var i augusti 88,4 procent.
Löneöversynen för 2021 har genomförts som planerat med 
mindre tidsavvikelser. Samtliga fackliga organisationer har 
nu avtal som löper till 2023, förutom Vårdförbundet vars avtal 
löper ut i mars 2022.
 Målet om en ökad lönespridning gäller fortsatt samtliga 
avtalsområden och innebär individuell och differentierad lön 
kopplad till verksamhetsnära lönekriterier och medarbetar-
nas kompetens och individuella prestation.



30

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 8  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

Region Kalmar län har under lång tid arbetat strukturerat 
med lönekartläggning. Under 2021 tillsköts, för andra året 
i rad, särskilda medel för att komma till rätta med osakliga 
löneskillnader mellan könen. Lönekartläggningen för 2020 
blev klar för utbetalning i juni i år.
 Regionen står sedan juli 2020 utan ett dialog- och sam-
rådsavtal. Det innebär att arbetet med att stärka kunskaper-
na kring processer kopplat till Medbestämmandelagen, Ar-
betsmiljölagen samt skyddskommittéer och skyddsombud 
har fortsatt under året. En struktur har tagits fram och över-
gripande, kortare utbildningar har hållits för ökad kunskap. 
Ambitionen om ett nytt dialog- och samrådsavtal lever och 
planeras att arbetas mer med under andra halvan av 2021.

Attrahera och rekrytera medarbetare
Pandemin har även i år påverkat rekryteringsarbetet. Vissa 
rekryteringar har fått skjutas upp, men många har kunnat 
genomföras genom digitala anställningsintervjuer. Antalet 
medarbetare med tidsbegränsade och tillsvidareanställ-
ningar var 7 577 i augusti 2021.
 Rekryteringssystemet fortsätter att utvecklas utifrån 
verksamheternas behov. För att fånga upp intressanta kan-
didater har en intresseanmälan skapats för såväl läkare som 
sjuksköterskor utbildade utomlands, liksom för yrken inom 
vård, tandvård, service och IT.
 De målgruppsinriktade rekryteringsaktiviteterna har 
ställts om till digitalt. Välkomstmässan på Linnéuniversitetet, 
Carma och European day har alla genomförts som digitala 
mässor. Några av länets högstadieskolor har ersatt prao på 
arbetsplatserna med digital prao, där vi som arbetsgivare 
deltagit och visat på bredden av yrken. Planering pågår för 
deltagande i både fysiska och digitala mässor i höst.
 Regionens sommarjobbskampanj genomfördes även 
i år i sociala medier, vilket resulterade i rekrytering av som-
marvikarier till drygt 250 tjänster inom vården och drygt 100 
tjänster inom annan verksamhet.
 Samverkan med kommunerna genom nätverket ”Till-
sammans för fler till Kalmar län” fortsätter att utvecklas för att 
stärka attraktiviteten, underlätta kompetensförsörjningen 
för regionens arbetsgivare och öka invånarantalet i Kalmar 
län. Webbplatsen ”Flyttahit.nu” har lanserats, vilken ger po-
tentiella medarbetare en samlad bild över länets arbets- och 
bostadsmöjligheter. En enkätundersökning av nyinflyttade 
invånares motiv och upplevelser har genomförts och analy-
seras för att ge ett bättre underlag att arbeta med framåt.
 Introduktionsåret med utbildningsinsatser och mentor-
stöd för nyanställda sjuksköterskor pågår och är en av de 
insatser som genomförs. Trots pandemin kunde en utbild-
ningsvecka i södra länsdelen genomföras under våren. I 
norra länsdelen fick delar av innehållet däremot ställas in för 
att istället erbjudas under hösten. I juni hölls information på 
avdelningschefsmöten på de tre sjukhusen för att öka kun-
skapen om innehåll och syfte med introduktionsåret.
 Huvudhandledaträffar för sjuksköterskor, undersköter-
skor och medicinska sekreterare, som genomförs terminsvis, 
har delvis kunnat genomföras digitalt medan andra har fått 
ställas in.

Det strategiska och långsiktiga arbetet med att stärka och 
utveckla regionens arbetsgivarvarumärke fortsätter sam-
ordnat via en regionövergripade rekryteringsgrupp och en 
mindre strategisk grupp, liksom i förvaltningarna i form av 
värdegrunds- och förbättringsarbeten.

En hälsofrämjande arbetsplats
Coronapandemins påverkan har under året varit omfattande 
på arbetsmiljöarbetet. Fortsatt utveckling av processer och 
ökad samverkan har medfört värdefulla insikter och erfa-
renheter värda att bibehålla. Särskilda granskningar av ar-
betsmiljöarbetet har genomförts i samverkan med centrala 
parter, vilket medfört värdefulla genomgångar. Arbetet med 
arbetsmiljöutbildning, kunskap om tillbuds- och avvikelse-
anmälan och riskbedömningar har fortsatt och kommer att 
stärkas framöver.
 Sedan pandemins utbrott har arbetsmiljöarbetet foku-
serats på att bedriva ett arbete som stödjer chefer i deras 
arbete för en god arbetsmiljö under speciella omständig-
heter. Samarbete över enhetsgränserna har fortsatt kring 
medarbetare som arbetat på andra eller fler arbetsplatser, 
som en följd av förändrade behov utifrån pandemin. I de fall 
förändrade arbetssätt och förutsättningar varit aktuella har 
risk- och konsekvensanalys genomförts.
 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, strategisk styrning 
och uppföljning av företagshälsovården har nu påbörjats. En 
resurs har anställts för uppdraget fram till våren 2022.
 Den totala sjukfrånvaron under januari-augusti 2021 var 
5,63 procent vilket kan jämföras med 5,93 procent för mot-
svarande period föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro var 
6,27 procent och männens 3,47 procent. Den korta sjukfrån-
varon har minskat jämfört med 2020, däremot ökade den 
långa sjukfrånvaron något. Det gäller generellt inom alla för-
valtningar med några få undantag. Den korta sjukfrånvaron 
har däremot minskat genomgående inom alla förvaltningar 
i jämförelse med samma period förra året. Den åldersgrupp 
där sjukfrånvaron minskar mest är 30-49 år och hamnar på 
5,29 procent.

Tydligt chefskap och utvecklande  
ledarskap 
Ett väl fungerande chef- och ledarskap har haft stor betydel-
se för förmåga att hantera de utmaningar och den omställ-
ning som pandemin har krävt. Stödet till chefer har till stor del 
utgjorts av underlag och riktlinjer för frågeställningar som 
uppkommit utifrån pandemin. Före sommaren komplettera-
des detta med ett chefsstöd för arbetet med återhämtning 
efter pandemin. Ett ramavtal kring externt konsultstöd har 
tecknats och kan bli aktuellt utifrån ett återhämtningsbehov 
relaterat till pandemin om regionens interna stöd inte räcker 
till eller är lämpligt.
 Arbetet med att implementera och konkretisera chef- 
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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 % 5,6 %
(K 6,3 %, 
M 3,5 %)

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 säkerhetsengagemang (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 % 5,87  % 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.

och ledarskapsstrategin har fortsatt, om än i mer begränsad 
omfattning än önskat, på grund av pandemin. Vissa aktivi-
teter kopplade till ledarskap och arbetsmiljö har kunnat ge-
nomföras, såsom rehabiliteringsstöd för långtidssjukskrivna 
och omställning för chefer. Annat har fått skjutas på framtiden.
 Chef- och ledarskapsutbildningen i Utvecklande ledar-
skap har fått pausas under året utifrån beslut om restriktivitet 

kring resor, kurser och konferenser. Det gäller även lagut-
vecklingar och andra kurser som behöver genomföras fysiskt 
med deltagare på plats. Flera av Gröna kortets avsnitt och 
traineeprogrammet har dock kunnat genomföras i digital 
form. n



32

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 8  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

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 426 Mkr, vilket motsvarar 
ett positivt budgetutfall på 218 Mkr. I resultatet ingår en 
jämförelsestörande post på 214 Mkr avseende förändrade 
livslängdsåtaganden vid beräkning av pensionsavsättning. 
Prognosresultatet motsvarar 4,8 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär att det 
finansiella resultatmålet uppnås med god marginal. De po-
sitiva avvikelserna mot budget beror främst på ökad avkast-
ning på pensionsmedel i KLP, ökade statsbidrag för test- och 
smittspårning och vaccinationer samt ökade skatteintäkter.
 Förvaltningarna beräknar ett underskott mot budget 
exklusive merkostnader för covid-19 på 228 Mkr medan ge-
mensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto 
lämnar ett överskott mot budget med 446 Mkr. I jämförelse 
med tidigare helårsprognos visar förvaltningarna ett förbätt-
rat resultat på 32 Mkr.

Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna 
medel utan extern upplåning. Kassaflödet under årets två 
första tertial blev positivt med 335 Mkr. Helårsprognosens 
kassaflöde är positivt med 4 Mkr. Likviditeten beräknas 
uppgå till 984 Mkr vid årets slut med en kassalikviditet på  
95 procent.

Händelser av väsentlig betydelse
Även detta år präglas i stor omfattning av covid-19. Intensiv-
vårdsavdelningen på länssjukhuset i Kalmar har ökat sin ka-
pacitet 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 anvi-
sats till arbete på intensivvårdsavdelningen enligt avtalet.
 Arbete med vaccination mot covid-19 fortsätter och re-
gionen har vaccinerat nästan 350 000 doser. Vaccinations-
centralerna i Kalmar och Västervik kommer att stänga i sep-
tember och därefter kommer riktade insatser och aktiviteter 
göras runt om i länet.
 Förutom konsekvenserna på sjukvården så har pande-
min inneburit att övriga verksamheter inom regionen orsakat 
ökade kostnader för material, transporter, sophantering, lo-
kalhyror för ökade lagerytor samt för bemanning på vaccina-
tionscentralerna och vid in- och utlämningsställen för tester. 
 Kollektivtrafiken beräknar ett intäktsbortfall på närmare 
femtio procent mot budget där det slutliga utfallet av biljett-
intäkter beror på hur nya resvanor och smittspridning kom-
mer att påverka resandet under resten av året.
 Under 2022 kommer Kalmar länstrafik att lämna befintligt 
resesystem och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och 
Östgötatrafiken. Med anledning av det beslutet kommer vär-
det i regionens balansräkning avseende befintligt resesys-
tem att skrivas ned i bokslutet år 2021.
 RIPS-kommittén har sett över livslängdsantagandet för 
pensionsberäkningar i regelverket för beräkning av pen-
sionsskuld, och föreslagit nya parametrar över livslängden 
som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för of-
fentlig sektor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 
sedan beslut om förslaget i april. De nya parametrarna har 
för Region Kalmar läns del tillämpats vid pensionsskuldsbe-
räkningen i april, vilket påverkade resultatet med 211 Mkr. En 
justering av effekten av de ändrade parametrarna har gjorts 
i samband med den pensionsskuldsberäkning som gjordes i 
augusti. Den tidigare redovisade resultateffekten på 211 Mkr 
har ökat till 214 Mkr. Beloppet redovisas i resultaträkningen 
och i kassaflödesanalysen som jämförelsestörande post.
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Omvärldsanalys
Ekonomiska förutsättningar
I Ekonominytt 09/2021 publicerat av SKR, bedöms skatteun-
derlagstillväxten bli starkare i år tillsammans med stigande 
BNP och ökade antal arbetade timmar. Den bedömningen 
grundar sig på att den svenska konjunkturen blev starkare än 
förväntat under det första halvåret. Förutsättningarna för en 
stark svensk konjunkturuppgång ser därmed fortsatt goda 
ut. Smittspridningen utgör dock en risk, framförallt för om-
världen på kort sikt.
 I prognosen beräknas det dröja till kvartal tre i år innan 
toppnivån för BNP före pandemin nås igen. Resursutnytt-
jandet är ännu lågt och stimulanserna från ekonomisk politik 
är betydande. De vaccinationsnivåer som nu nås ökar förut-
sättningarna för ett bättre andra halvår 2021. De beslut som 
tas för att gradvis mildra de restriktioner som finns kvar med 
anledning av pandemin kommer att gynna ekonomin. BNP-
tillväxten för helåret beräknas till 4,1 procent.
 Många företag har under krisen på olika sätt anpassat sig 
till lägre bemanning. Av den anledningen ser uppgången för 
antalet sysselsatta trögare ut. Sysselsättningsgraden är dock 
på väg att nå upp till nivån före krisen men någon nedgång i 
andelen arbetslösa beräknas inte ske inom nära framtid. An-
delen arbetslösa antas uppgå till 9 procent och det dröjer till 
2022 innan arbetslösheten börjar falla tillbaka.
 SKR räknar med en betydligt högre skatteunderlagstill-
växt för året i jämförelse med föregående år och uppgår till 
3,7 procent. Utvecklingen vilar på den pågående konjunktur-
uppgången. Lönesumman beräknas stiga med 4,1 procent. 
På grund av den något tudelade arbetsmarknaden där hög 
arbetslöshet består och andelen långtidsarbetslösa stiger 
fortsätter inkomsterna från arbetslöshetsersättning att öka. 
Arbetade timmar ökar mer än sysselsättningen då den arbe-
tade tiden per person ökar.

Verksamhetens resultat
Pandemin har även 2021 fortsatt att påverka förvaltningarnas 
resultat och staten har avsatt 6 Mdr till uppskjuten vård och 
vårdens tillgänglighet. Hälften får användas till att täcka kost-
nader för vård av covidpatienter under första halvåret. 3 Mdr 
har avsatts för att upprätthålla kollektivtrafiken, 1,7 Mdr till 
testning och smittspårning samt ökade medel för inköp av 
vaccin och täckning av vaccinationskostnader med 1,0 Mdr. 
I höständringsbudgeten föreslås för 2021 ytterligare 6 Mdr 
för testning och smittspårning samt 500 Mkr till vaccinations-
kostnader.
I tabellen redovisas förvaltningarnas budgetavvikelse inklu-
sive och exklusive beräknade merkostnader till följd av co-
vid-19.
 Utöver redovisade merkostnader per förvaltning har 
pandemin påverkat verksamheternas ekonomi på flera sätt. 
Det handlar om kostnadsökningar som inte ingått i statsbi-
draget och minskade intäkter för till exempel patientavgifter 
och såld vård. Resultaten påverkas också av minskade kost-
nader för till exempel resor, kurser, konferenser som också är 
en följd av råd och restriktioner under pågående pandemi.

Handlingsplan för en kostnadseffektiv verksamhet 
I förvaltningar och nämnders verksamhetsplaner finns hand-
lingsplaner med aktiviteter som stödjer arbetet med effekti-
viseringar. Arbetet fortgår under året men har påverkats av 
pågående pandemi.
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Verksamhetens resultat

Verksamheterna inom regionstyrel-
sens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett bud-
getunderskott på 344,2 Mkr för verksamhetsåret 2021. Det-
ta baserat på årets åtta första månader, kunskapen om pan-
demins påverkan på verksamheten fram till augusti samt 
ett antagande om pandemins fortsatta påverkan under 
hösten. Pandemins utveckling med en tredje våg har inne-
burit högre personalkostnader och ökade kostnader i takt 
med att verksamheten åter kommit igång. Detta innebär 
en prognostiserad kostnadsökning under andra halvåret 
för att kunna komma ikapp med tillgängligheten så snabbt 
som möjligt. Denna kostnadsökning syns dock inte i resul-
tatet då förvaltningen även prognostiserar en motsvaran-
de ersättning i enlighet med statsbidraget för uppskjuten 
vård.
 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 augusti månad upp-
går till 4,1 procent. En stor del av kostnadsutvecklingen kan 
förklaras av pandemirelaterade kostnader, som till och med 

augusti uppgår till cirka 103 Mkr. Exkluderas dessa kostna-
der blir kostnadsutvecklingen istället 2,6 procent.
 De övriga kostnaderna ökar med 4,7 procent, vilket är 
en ökning jämfört med delårsbokslutet efter april och beror 
bland annat på att verksamheterna har kunnat utföra pla-
nerade operationer igen. Efter en minskning av antalet ut-
förda operationer under våren har antalet nu ökat med 3,2 
procent jämfört med 2020. I verksamheten har antalet slut-
envårdstillfällen ökat med 2 procent jämfört med samma 
period 2020 och antalet besök har ökat med 6,4 procent.
 Diabeteshjälpmedel har de senaste åren haft en kost-
nadsökning med i genomsnitt 20 procent per år och även 
2021 är kostnaderna de första åtta månaderna högre än 
året före. Trenden är liknande i många regioner och en an-
ledning är att det de senaste åren har skett en snabb tek-
nikutveckling.

Primärvårdsförvaltningen
Hälsoval
Verksamheten inom hälsoval prognostiserar ett resultat 
motsvarande 10,2 Mkr vilket innebär en väsentlig resultat-
förbättring jämfört med föregående år. Kostnadsutveck-
lingen inom läkemedelsområdet är väsentligt lägre än vad 
som tidigare förväntats. Verksamhet med direkt koppling 
till den pågående pandemin, såsom PCR-provtagning och 

Budgetavvikelse i Mkr 2020

Merkostna-
der 2020 

till följd av 
covid-19

Bokslut 2020
exkl

merkostnader

Prognos efter 
augusti 2021

Beräknade 
merkostnader 
2021 till följd 
av covid-19

Statsbidrag
kollektiv-

trafik

Prognos efter
augusti 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

-344,2
14,3

6,9
0,0

-9,5
-18,5

1,7
0,5

130,0
3,7

25,0
8,5

-214,2
18,0

6,9
0,0

-9,5
6,5

10,2
0,5

Summa

Regionala utvecklingsnämnden
Regional utvecklingsförvaltning

-400,5

4,3

218,3 -182,2

4,3

-348,8

2,8

167,2 0,0 -181,6

2,8

Summa

Kollektivtrafiknämnden
Kalmar länstrafik

4,3

-122,3

0,0

66,7

4,3

-55,6

2,8

-107,5

0,0

13,0

0,0

45,0

2,8

-49,5

Summa
Summa nämnder

Finansiering

-122,3
-518,5

675,8

66,7
285,0

-285,0

-55,6
-233,5

390,8

-107,5
-453,5

671,3

13,0
180,2

-180,2

45,0
45,0

-45,0

-49,5
-228,3

446,1

Total 157,3 0,0 157,3 217,8 0,0 0,0 217,8
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vaccinationer har genomförts på ett kostnadseffektivt sätt. 
Därutöver bidrar också 2020 års budgetförstärkning avse-
ende listning på namngiven läkare och kontinuitet till viss 
ytterligare förbättring.
 Pandemins fortsatta utveckling medför en osäkerhet i 
prognosen och den pågående vaccinationskampanjen till-
sammans med fortsatt omfattande provtagning genererar 
såväl ökade kostnader som ersättningar av olika slag.
 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.
 Kostnaderna avseende egna specialister i allmänme-
dicin fortsätter att öka även under 2021. Detta är positivt 
eftersom egna läkare minskar behovet av hyrläkare. Fort-
satt finns utmaningar bestående i att matcha tillgången på 
läkare med behoven på respektive hälsocentral runt om i 
länet, men det finns ökade tendenser till samverkan mellan 
enheterna.
 Kostnaderna för läkemedel förbättras under 2021 jäm-
fört med 2020. Skälen är flera men kostnadsutvecklingen 
inom diabetesläkemedel och antikoagulantia (DOAK) har 
börjat att mattas av i takt med att en allt större andel av de 
patienter som har indikation för läkemedlen också använ-
der dem.

Övrig verksamhet
Inom förvaltningens övriga verksamhet prognostiseras den 
positiva budgetavvikelsen till 4,0 Mkr, vilket är 2,8 Mkr bätt-
re än 2020. En bidragande orsak till förbättringen är bud-
getförstärkning inom barn- och ungdomshälsan. Det finns 
en plan för införande av det utökade uppdraget som inte 
uppnår full effekt under 2021.

Psykiatriförvaltningen
Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget för hel-
året på 6,9 Mkr.
 Intäkter för såld vård är svårbedömda och kan variera 
mycket mellan åren men bedömningen är att intäkterna un-
der 2021 kommer att generera ett överskott. Psykiatrin har 
även under många år erhållit statliga stimulansbidrag, vilka 
har varit av stor betydelse för att kunna utveckla vården. Rå-
dande pandemi gör det svårt att prognostisera hur stor del 
av bidraget som kommer att kunna användas under året.
 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 behöver hyra in psykologer för att 
arbeta med utredningar för att förbättra tillgängligheten.
 Utfallet för personalkostnader anställd personal förvän-
tas vara något högre jämfört med föregående år. Målsätt-
ningen att bibehålla den låga kostnaden för bemannings-
bolag som var under tidigare år kommer att vara svår att 

uppnå.
 Ett ökat behov av att köpa neuropsykiatriska utred-
ningar hos andra vårdaktörer medför att kostnaden för den 
köpta vården ökar. Förvaltningen jobbar aktivt med att 
minska antalet utplacerade patienter i andra regioner. Det 
långsiktiga målet är en återuppbyggd rättspsykiatri med en 
kostnadsminskning som resultat. 

Folktandvården
Pandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet och 
förvaltningen räknar i prognosen att den uppskjutna prio-
riterade barntandvården har en effekt på resultatet med 
cirka 15 Mkr, vilket ersätts av regionen i enlighet med stats-
bidraget för uppskjuten vård.
 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 innebär att vuxentandvården i dag endast utgör 64 
procent. I prognosen finns en del osäkerhetsfaktorer såsom 
fortsatt hög sjukfrånvaro, flera sena avbokningar samt ute-
blivna patienter.
 Som mål har Folktandvården att arbeta så rationellt 
som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Ett första 
steg i ett flödesorienterat arbetssätt har införts, vilket inne-
bär färre men längre besök med fler åtgärder med syfte att 
patienten ska bli färdigbehandlad så snart som möjligt. Ar-
betssättet har även inneburit att den bokade tiden i rela-
tion till arbetad tid har ökat.

IT förvaltningen
Förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott mot-
svarande 9,5 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 budgetun-
derskott på 18,5 Mkr, där hela avvikelsen beror på ökade 
kostnader och minskade intäkter på grund av pandemin. 
Kostnader såsom provtagningsstationer för covid-19, be-
manning med kövärdar vid vaccinationscentraler och call-
center för av- och ombokning av vaccinationstider påverkar 
prognosen. Det är svårt att beräkna den ekonomiska effek-
ten för förvaltningen, men bedömningen är att merkostna-
der och minskade intäkter orsakade av pandemin uppgår 
till cirka 26,5 Mkr. Restaurangerna är stängda för externa 
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gäster vilket påverkar intäkterna. I prognosen ingår också 
merkostnader för material, transporter, sophantering, risk-
avfall, samt lokalhyra för utökade lagerytor. Behovet av be-
manning 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. Kostnaderna 
har även minskat avseende telefoni, resor och utbildning 
samt vakanta tjänster.

Centraladministrerad verksamhet
Prognosen för centraladministrerad verksamhet visar på en 
positiv avvikelse mot budget med 1,7 Mkr för 2021. I cen-
traladministrerad verksamhet ingår anslag för Regiondi-
rektörens stab, Förtroendevalda, Beställd vård samt Övrig 
centralt administrerad verksamhet.
 Regiondirektörens stab prognostiserar ett överskott 
mot budget på 23,5 Mkr. Överskottet består bland annat av 
ej tillsatta tjänster men också av ej nyttjade projektmedel 
och anslag för forskning, läkarutbildning och beredskapsåt-
gärder.
 Förtroendevalda prognostiserar ett överskott mot bud-
get på 4,9 Mkr, vilket främst beror på att kostnaden för par-
tiernas gruppmöten är lägre än budgeterat, samt att regi-
onfullmäktige inte nyttjar hela budgeten.
 Övrig verksamhet prognostiserar ett budgetöverskott 
uppgående till 1,9 Mkr. Pandemin har medfört kostnads-
minskningar på grund av inställda utbildningar och färre 
utlandsrekryteringar. Det finns även en osäkerhet i genom-
förandet av beslutade satsningar.
 Verksamheterna inom beställd vård, där bland annat 
Hälsoval och Vårdval Tandvård ingår prognostiserar för hel-
året ett underskott mot budget motsvarande 28,6 Mkr.
 Hälsoval redovisar en negativ budgetavvikelse mot-
svarande 46,4 Mkr, vilket bland annat beror på ökade kost-
nader för hjälpmedel, intäktsbortfall för den sålda vården 
samt minskade patientavgifter. Underskott redovisas också 
avseende ersättning för ST-läkare och jourer.
 Ett överskott på 7,8 Mkr bedöms för privata specialister 
där en del avtal fortfarande är vakanta.
 Vårdval Tandvård och det särskilda tandvårdsstödet 
prognostiserar ett överskott mot budget motsvarande 7,2 
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 2,9 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 nämnden uppgår till 2,8 
Mkr. Överskottet återfinns både inom bildningsverksamhe-
ten och regional utveckling.
 På folkhögskolorna är verksamheten anpassad till gäl-
lande restriktioner, vilket bland annat innebär undervisning 
på distans och i mindre grupper samt att vissa kurser, till ex-
empel seniorkurserna, inte kunnat genomföras under vårter-
minen. Sommarkurserna har genomförts, fast i mindre om-
fattning än ett normalår. Konferensverksamheten som före 
pandemin tydligt ökade har helt avstannat sedan pandemin 
bröt ut. Den minskade omfattningen av verksamheten på 
plats på skolorna visar sig i lägre övriga kostnader men också 
i minskade intäkter för kost, logi och undervisningsmaterial. 
Omställningen har gjort att förutsättningarna för att nå fullt 
antal deltagarveckor försvårats. Prognosen för verksamhets-
bidraget som baseras på antal deltagarveckor har justerats 
ned på två av skolorna då det inte kommer vara möjligt att nå 
fullt antal veckor i år. Ansökningsnivån till höstens utbildning-
ar var bra, men det förväntade högre söktrycket på grund av 
pandemin uteblev och på några kurser har inte alla platser 
fyllts. Höstterminens undervisning har börjat på plats på sko-
lorna med inslag av distansundervisning. Beläggningen på 
internaten vid höstterminens start är högre än den varit de 
senaste åren.
 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.

Kollektivtrafiknämnd
Det totala underskottet för Kalmar länstrafik för 2021 beräk-
nas uppgå till 107,5 Mkr, vilka till stor del beror på minskade 
biljettintäkter. Efter augusti månad är självfinansieringsgra-
den för den allmänna kollektivtrafiken 38 procent, att jäm-
föra 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. Ut-
fallet av serviceresor i augusti indikerar en begynnande åter-
hämtning till tidigare resmönster, med trolig volymökning i 
trafiken.
 För serviceresorna pågår ett kontinuerligt arbete för att 
matcha utbudet av fordon med hänsyn 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. Med 
en förmodad återgång till mer normalt läge efter sommaren 
kan även detta arbete få förnyad fart.
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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. För att till-
mötesgå de nya resebeteenden pandemin gett upphov till 
kommer biljettprodukter anpassade för ett förändrat arbets-
liv att lanseras under hösten.
 En ny biljettprodukt, sommarlovskort, introducerades 
inför sommaren och gällde skolelever från årskurs 6 i grund-
skolan upp till årskurs 2 i gymnasiet. Flera av länets kommu-
ner beställde produkten vilket gav en positiv påverkan på 
biljettintäkterna.
 Möjligheten att ta betalt och visera biljetter på bussarna 
har inte kunnat genomföras under pandemin på grund av att 
dörrarna i de större bussfordonen varit stängda. Från slutet 
av april har biljetter sålts och viserats i mindre bussar och 
från mitten av augusti säljer och viseras biljetter ombord på 
samtliga bussar, som inte omfattas av Arbetsmiljöverkets fö-
reläggande om stängda framdörrar. Per 2 november upphör 
också Arbetsmiljöverkets föreläggande vilket gör att samtlig 
busstrafik åter kan sälja och visera biljetter.

Under senare delen av året kommer arbete att påbörjas med 
analys och strukturering av förvaltningens arbete för effek-
tiva processer som i sig ska leda till mer kostnadseffektivitet 
i verksamheten.

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-augusti 2021 Januari-augusti 2020  

Verksamhetens resultat Mkr                                               396,6                                               338,5

Periodens resultat Mkr                                               653,3                                               246,2

Nettokostnadsutveckling efter augusti, %                                                   2,9                                                   3,0

Resultatanalys periodens resultat

Resultatet för perioden januari till augusti uppgår till 653 Mkr 
och har förbättrats med 407 Mkr mellan åren. Detta trots att 
2021 belastas av en jämförelsestörande post på 214 Mkr av-
seende förändrade livslängdsantaganden i pensionsskulds-
beräkningen. Förbättringen beror huvudsakligen på ett be-
tydligt bättre finansnetto till följd av en stark utveckling på 
börsen under året men också på ökade statsbidrag.
 Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar till 
och med augusti i jämförelse med samma period föregå-
ende år.
 Verksamhetens totala intäkter i form av riktade statsbi-
drag, patientavgifter, trafikintäkter, såld vård med mera visar 
en ökning med 20 procent. Främsta anledningen är corona-
relaterade statsbidrag. De uppgår till drygt 260 Mkr i augusti 
2021. Till skillnad mot föregående år, började större delen av 
de bidragen inte att utbetalas förrän under andra halvåret 
2020 och därför bara till en mindre del påverkade resultatet 
i augusti föregående år. Detta gäller bidragen till testning/
smittspårning och vaccinationer där överenskommelse träf-

fades i juni respektive december 2020. Dessa bidrag påver-
kar den totala nettokostnaden med cirka – 4 procent.
 Minskningen av trafikintäkterna på grund av minskat 
resande, som under första tertialet uppgick till cirka 20 pro-
cent, har nu reducerats till 1,3 procent. Kommunernas köp av 
den nya biljettprodukten sommarlovskort till ungdomar och 
biljettförsäljningen till långväga resenärer i tågtrafiken är po-
sitiva faktorer. Motsvarande trend syns också för intäkterna 
avseende tandvård och såld vård där minskningarna i bör-
jan av året förbytts till ökningar med 10 procent respektive 7 
procent. Tandvården påverkades av tillfälliga stängningar av 
kliniker under 2020, medan den positiva trenden inom den 
sålda vården beror på ökat antal turister från andra regioner. 
Asylintäkterna uppvisar fortsatt minskning med 14 Mkr mot-
svarande 58 procent.
 Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar visar 
en ökning med 6 procent.
 Lönekostnadsökningen har bromsats något men är fort-
satt relativt hög, 6,6 procent, vilket överstiger vad som kan 
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Helår 2021 prognos 2020 Utfall

Verksamhetens resultat Mkr                                                180,4                                            368,0

Årets resultat Mkr                                                425,7                                            358,8

Nettokostnadsutveckling, %                                                   6,6                                                3,5

Resultatanalys helårsprognos

Resultatprognosen för 2021 uppgår till 426 Mkr, vilket är 218 
Mkr bättre än budget. Föregående prognos efter juli inne-
bar ett resultat på 313 Mkr, alltså en förbättring i augusti-
prognosen med 113 Mkr. De större förändringarna jämfört 
med föregående prognos är följande:

• Avkastning på placerade pensionsmedel + 60 Mkr
• Statsbidrag för test/smittspårning och vaccination 
 + 17 Mkr
• Skatteintäkter + 16 Mkr
• Förvaltningarnas prognoser + 32 Mkr

Exklusive den jämförelsestörande posten på 214 Mkr avse-

ende förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av 
pensionsavsättningen uppgår resultatprognosen till 640 
Mkr och nettokostnadsutvecklingen till 4 procent.
 Den relativt stora skillnaden mellan nettokostnadsök-
ningen i helårsprognosen för 2021 jämfört med augusti 2021, 
6,6 mot 2,9 procent, beror till stor del på de coronarelaterade 
statsbidragen. Januari till augusti 2021 redovisas bidrag på 
drygt 260 Mkr, vars motsvarighet fanns i ringa omfattning 
samma period 2020 eftersom flera av dessa bidrag besluta-
des först under andra halvåret föregående år. Den procen-
tuella ökningen av statsbidragen blir därför betydligt högre 
efter augusti än vid helårsjämförelsen, prognos 2021 mot 

förväntas utifrån träffade löneavtal och beslutade satsningar 
i 2021 års budget. Ökningen består till stor del av olika extra 
covidrelaterade ersättningar. Det är både särskilda ersätt-
ningar, timlön, kvalificerad övertid samt kostnader för krislä-
gesavtalet som var aktiverat under maj och juni. Övertid och 
fyllnadstid har ökat med 16 Mkr motsvarande 12 procent. Vo-
lymökningen mätt i arbetade timmar uppgår till 3,1 procent.
 Pensionskostnaderna har ökat med 172 Mkr eller 43 pro-
cent beroende på den jämförelsestörande posten avseende 
förändrade livslängdsantagandenr. Den jämförelsestörande 
posten medför en ökning av den totala nettokostnaden med 
4 procent.
 Efter att tidigare under året ha visat minskning är kostna-
derna för inhyrd personal nu i stort sett oförändrade. Kate-
gorin läkare är lika med föregående år, sjuksköterskor upp-
visar en mindre ökning medan psykologer minskar något. 
Den somatiska vården ökar och beror på de kliniker som haft 
hög belastning avseende covid-19. Psykiatrin minskar medan 
kostnaderna i primärvården är så gott som oförändrade. 
Mätt i andelen inhyrd personal i relation till egna personal-
kostnader motsvarar det 5,9 procent. Regionplanens målvär-
de på kort sikt uppgår till 5,5 procent medan det långsiktiga 
målvärdet är 2 procent.
 Kostnaden för den köpta vården utanför länet har de 
första åtta månaderna ökat med 8 Mkr, vilket motsvarar 2 
procent. Ökningen återfinns inom Sydöstra sjukvårdsregio-
nen, medan köpt vård utanför sjukvårdsregionen har mins-
kat. Största delen av den totala ökningen har skett inom öp-
penvården, med 12 procent, medan slutenvården ökat med 
1 procent.

Läkemedelskostnaderna för perioden ligger i nivå med fö-
regående år. Detta innebär att kostnaderna ökar från en tidi-
gare lägre nivå. Ökningen av kostnader är förväntad. Uttag 
ur nationella läkemedelsförrådet och för covidvaccinhante-
ring påverkar kostnaderna. Det tillkommer nya preparat samt 
utökade indikationer för läkemedelsbehandling av cancer. 
Kostnaden för behandling av Hepatit C förväntas öka igen 
efter att minskat under pågående coronapandemi.
 Nya läkemedel prövas kontinuerligt inom ramen för ord-
nat införande.
 Inom grupperna sjukvårdsartiklar, material och varor 
syns en pandemipåverkan i form av kostnadsökningar för la-
boratoriematerial med 14 Mkr motsvarande 29 procent.
 De senaste månaderna har verksamheterna kunnat på-
börja planerade operationer igen. Det innebär att antalet 
operationer jämfört med 2020 har ökat med 3 procent, och 
är en förklaring till att kostnaderna för implantat med mera 
har ökat jämfört med våren. Däremot uppvisar engångsartik-
lar en kraftig kostnadsminskning med 52 Mkr motsvarande 
77 procent, vilket förklaras med en stor åtgång under pande-
mins höjdpunkt föregående år.
 Trots en viss återgång till normala förhållanden har den 
rådande situationen medfört en minskning av kostnader för 
kurser, konferenser och resor. Detta i kombination med en 
övergång till digitala möten har medfört kostnadsminskning-
ar med 7 Mkr motsvarande 38 procent.
 Kostnader kopplade till pandemin särredovisas löpande 
under året. Efter åtta månader uppgår bokförda kostnader 
till 169 Mkr inklusive vaccination. Efter motsvarande period 
föregående år var kostnaderna 173 Mkr.
 Kostnaderna för länstrafikens trafikentreprenader mins-
kar med 27 Mkr motsvarande 4 procent.
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bokslut 2020, eftersom en större del av bidragen var beslu-
tade och bokförda i bokslutet. Den lägre procentuella upp-
räkningen av bidragen för helåret medför då en högre net-
tokostnadsökning.
 Förvaltningarna beräknar ett budgetunderskott på 454 
Mkr, medan gemensamma poster för pensioner, skatter och 
finansnetto uppvisar ett överskott mot budget på 671 Mkr. 
Exklusive merkostnader för covid-19 beräknas förvaltningar-
nas underskott reduceras till -228 Mkr. Finansieringens över-
skott exklusive ersättning för merkostnader är 445 Mkr.

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i helårs-
prognosen jämfört med bokslutet föregående år.

Verksamhetens nettokostnader beräknas i helårsprogno-
sen att öka med 6,6 procent.
 Prognosen baserat på åtta månaders utfall är säkrare än 
tidigare prognoser men är fortfarande behäftad med viss 
osäkerhet bland annat beroende på hur länge pandemin 
kommer att pågå under 2021 och hur återhämtningen av den 
uppskjutna vården kommer att utvecklas. I prognosen antas 
att pandemin kommer att ha stor påverkan på verksamheten 
under de första sju till åtta månaderna för att sedan minska 
under hösten.
 Lönekostnaderna beräknas öka med 5 procent vilket är 
något lägre än ökningen efter augusti.
 Pensionskostnaderna påverkas även i prognosen av den 
jämförelsestörande posten på 214 Mkr.
 Prognosen för köpt vård visar en ökning på 3 procent 
och läkemedel beräknas öka med 7 procent, det vill säga en 
högre ökningstakt än efter augusti.
 När det gäller inhyrd personal beräknas inte kostnader-
na kunna begränsas i den omfattning som tidigare planerats. 

Helårsprognosen uppgår till 249 Mkr, vilket ska jämföras med 
228 Mkr föregående år, en ökning med 9 procent. Kostnaden 
för inhyrd personal påverkas av pandemin och det är ännu 
svårbedömt hur snabbt man kan se en effekt på bolagskost-
naderna vid en minskning av covid-19 i samhället.
 Övriga kostnader för material och tjänster med mera 
beräknas öka med 2,8 procent, vilket är något högre ökning 
än efter augusti
 För verksamhetens intäkter prognosticeras en ökning 
med 6 procent. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till 
riktade coronarelaterade statsbidrag. För kollektivtrafikens 
intäkter samt patientintäkter i Folktandvården märks en viss 
återhämtning, men från en mycket låg nivå under 2020 och 
beräknas vara på en fortsatt lägre nivå än budgeterat.

Riktade stöd och statsbidrag
Riksdagen och regeringen tog flera beslut under 2020 för 
att kompensera kommuner och regioner för merkostnader 
och förlorade intäkter. Under 2021 har i vårpropositionen, 
vårändringsbudgeten och höständringsbudgeten beslutats 
om fortsatt stöd avseende uppskjuten vård och merkostna-
der, intäktsbortfall i kollektivtrafiken, testning/smittspårning 
samt vaccination.
 I föreliggande prognos beräknas Region Kalmar län för 
år 2021 erhålla totalt 528 Mkr fördelat på

• Uppskjuten vård/merkostnader 191 Mkr
• Intäktsbortfall i kollektivtrafiken 45 Mkr
• Testning och smittspårning 169 Mkr
• Vaccination 114 Mkr
• Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader 9 Mkr

Det råder fortfarande viss osäkerhet om storleken på de slut-
liga beloppen. För 2020 erhölls kompensation med 387 Mkr.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutvecklingen efter åtta månader uppgår till 
2,9 procent medan den totala kostnadsökningen för hel-
året beräknas till 6,6 procent. Den relativt stora skillnaden 
förklaras i avsnittet ovan. För att nå resultatmålet på 2 pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag, baserat på intäktsbe-
dömningen efter åtta månader, får kostnadsökningen inte 
överstiga 9,7 procent. Prognosen tyder därmed på att målet 
kommer att kunna uppnås med god marginal. För att upp-
fylla kommunallagens minimikrav, det vill säga ett resultat på 
+- 0, finns ett utrymme för nettokostnadsökning med 11,8 
procent.

Årets resultat Mkr
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Målvärdet avser tillåten nettokostnadsökning för att uppnå ett resultat som uppgår till 2 % av skatter, utjämning och gene-
rella statsbidrag.

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Augusti Prognos

Nettoökning -5,1% 0,5% 1,9% 3,6% 2,8% 2,8% 3,3% 2,9% 6,6%

Resultatmål 2 % 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%

Nollresultat 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8%
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Årets resultat enligt resultaträkningen (prognos) 425,7

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar  -0,3

+ Orealiserade förluster i värdepapper -165

Balanskravsresultat 260,4

                   
Mkr       

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
För perioden januari till augusti ökar Region Kalmar läns in-
täkter i form av skattemedel, kommunalekonomisk utjäm-
ning och generella statsbidrag med 3,8 procent. I helårs-
prognosen uppgår intäkterna totalt till 8 931 Mkr, vilket är en 
ökning med 4,2 procent. I förhållande till budget ger detta 
ett överskott med 121 Mkr.
 Skatteintäkterna grundar sig på SKR:s prognos i augusti. 
Skattemedlen uppgår till 6 256 Mkr, vilket är en förbättring 
med 16,4 Mkr jämfört med föregående prognos.
 SKR räknar nu med en marginellt långsammare skatte-
underlagstillväxt fram till 2024, än i den prognos som publi-
cerades i april. Prognosen för lönesumman är uppreviderad 
något samtidigt som pensioner och sociala ersättningar är 
nedreviderade mer, relativt sett. Revideringarna är generellt 
små för perioden som helhet. Dock är utvecklingen 2021 
uppreviderad till följd av att utvecklingen på arbetsmarkna-
den ser ut att bli långt starkare än tidigare beräknat.
 Överenskommelsen med staten om bidraget till läke-
medelsförmånen innebär att Region Kalmar län beräknas 
erhålla 866 Mkr. I överenskommelsen ingår liksom tidigare år 
att 40 procent av återbäringen i form av läkemedelsrabatter 
ska tillfalla staten. Detta regleras genom en sänkning av läke-
medelsbidraget med 28 Mkr enligt prognos från Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket (TLV). Efter denna reglering 
beräknas bidraget uppgå till 838 Mkr.
 Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen 
uppgår till 1 837 Mkr. 

Finansnetto
Prognosen för helåret visar ett positivt finansnetto på 245 
Mkr vilket är 217 Mkr bättre i förhållande till budget. Efter 
åtta månader är finansnettot positivt med 257 Mkr vilket är 
en avsevärd förbättring i jämförelse med motsvarande pe-
riod föregående år då finansmarknaderna främst i inledning-
en av 2020 påverkades negativt i samband med pandemins 
utbrott.
 Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel 
som placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP). Avkastningen av placerade pensionsmedel specifice-
rade i not, beräknas årligen i budget till fyra procent, vilket 
motsvarar 78 Mkr. Pensionsmedelsportföljen marknadsvär-
deras vilket innebär att fluktuationerna kan blir stora under 
året i takt med börsens svängningar. Avkastningen för året 
fram till augusti uppgår till totalt 296 Mkr med en realiserad 
avkastning på 131 Mkr. Resterande del på 165 Mkr avser den 
orealiserade andelen vinst i placerade pensionsmedel. Hel-
årsprognosen för avkastningen antas bli i linje med utfallet 
efter augusti, där den orealiserade vinsten också antas vara 
densamma.
 Region Kalmar läns räntekostnader, som består av den 
årliga ränte- och basbeloppsuppräkningen av pensionsskul-
den enligt regelverket RIPS, beräknas i helårsprognosen till 
53 Mkr och är i linje med budget. Räntekostnaderna för årets 
första åtta månader uppgår till 41 Mkr och är 12 Mkr lägre 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 
260 Mkr.
 332 Mkr av resultatöverskott från tidigare år har reserve-
rats i en resultatutjämningsreserv (RUR). I nuläget planeras 
ingen förändring av RUR.

Investeringar
Region Kalmar läns investeringsbudget enligt regionpla-
nen uppgår till 955 Mkr och genomförda investeringar för 
året uppgår till 387 Mkr. De totala investeringarna i helårs-
prognosen beräknas uppgå till 790 Mkr.

Mark och byggnader
Region Kalmar län planerar och genomför omfattande in-
vesteringar vad gäller både ny-, till- och ombyggnationer. 
Inom Regionfastigheter pågår drygt 130 investeringspro-
jekt. Fram till augusti har fastighetsinvesteringar på 313 Mkr 
genomförts. Årets investeringsbudget enligt regionplanen 
uppgår till 762 Mkr medan helårsprognosen beräknas till 
600 Mkr.
 I Rådets rekommendation RKR R4 för materiella anlägg-
ningstillgångar anges att löner för personal som arbetar 
med att utveckla eller iordningställa anläggningstillgångar 
får tas med i anskaffningsvärdet av tillgången. Dock får 
endast löneutgift för den nedlagda arbetstiden tas med. 
Löneutgiften ska inkludera lön, sociala avgifter och andra 
direkt anställningsrelaterade utgifter. Med anledning av 
rekommendationen har kalkylen för timpriser reviderats. 
Driftskostnadsbudget för lön och arbetsgivaravgifter har 
ökat med 8,4 Mkr för 2021. Samtidigt har investeringsbud-
geten minskats med motsvarande belopp. Den ändrade 
principen innebär vidare att investeringsbudgeten för 2022 
och 2023 kommer att minskas med ytterligare 8,4 Mkr per 
år. Investeringsbudgeten har därmed minskats med totalt 
25,2 Mkr.
 I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad spe-
cifikation över pågående byggnadsprojekt.
 Projektet avseende byggnation av specialistpsykiatrin 
vid Länssjukhuset i Kalmar följer tidplan för både projekte-
ring och produktion, milstolpar hålls och samverkan fung-
erar bra. Slutbesiktning planeras till december 2021 och 
inflyttning sker under våren 2022.
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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 är klart och 
upphandling av entreprenörer slutförs under september. 
Tillbyggnation pågår och följer tidplanen. Resterande om-
byggnation beräknas påbörjas hösten 2021. Ersättningslo-
kalerna färdigställs i etapper men ska vara klara i december 
2022. I juni färdigställdes systemhandlingsprojektering för 
ny-, om- och tillbyggnader av hus 38 och rivning av hus 14.
 Renoveringen av den av regionen ägda behandlings-
bassägen i Oskarshamn har under våren 2021 påbörjats. 
Under sommaren har de mest akuta bristerna åtgärdats.
 Genomförandet av en samlad specialistpsykiatri vid 
Västerviks sjukhus kommer att 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. Tillsam-
mans med konsulter och entreprenörer arbetas det med 
kostnadsmedveten projektering för att nå uppsatt budget.
 Ombyggnation av lokalerna för neonatal vid Västerviks 
sjukhus pågår. Ombyggnationen stödjer effektiva vårdpro-
cesser, personcentrerad vård och ska främja god arbets-
miljö. Programarbete och projektering avseende ombygg-
nation har genomförts. Entreprenadupphandlingen är klar 
och byggproduktion startade 1 mars 2021. Projektet be-
drivs i nära samarbete med pågående verksamhet. Inflytt-
ning kommer sedan att ske etappvis fram till februari 2022.
 Genomförandebeslut avseende ombyggnation av 
medicinavdelningen på Västerviks sjukhus togs i decem-
ber 2020. Planering och förberedelse för upphandling av 
projekterande konsulter är klar och framtagning av system-
handling ska påbörjas under september. Entreprenadupp-
handling beräknas ske i januari 2022.
 Vid Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik sker 
projektering av ombyggnation. Med föreslagen ombygg-
nad åtgärdas hälsocentralens mest akuta problem avse-
ende trångboddhet samt förbättring och optimering av 
inneklimatet i hela byggnaden. Upphandling av entrepre-
nörer är klart och ombyggnationen påbörjas under sep-
tember med inflyttning och driftsättning i maj 2022.
 Regionstyrelsen fattade beslut i december 2020 om 
ombyggnation av befintliga lokaler i Vimmerby, hus 01 och 
02, till en familjecentral. Delprojektering är avslutad och 
bygglov är beviljat. Upphandling av entreprenörer kommer 
att ske under tidig höst.
 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, projekt följer satta ramar avseende tid och 
ekonomi. Inflyttning beräknas ske i mars 2022.
 Regionen vill uppmuntra till rörelse och värna om mil-
jön. Med ett framtaget förslag på fler cykelparkeringar 
för både regionens anställda, patienter och besökare till 

sjukhusen tillgodoses det behovet. Cykelhuset vid Oskars-
hamns sjukhus är färdigställt och i drift. Bygglov för cykel-
skjul vid Västerviks sjukhus har beviljats och byggproduk-
tion sker under hösten.
 Regionfastigheter genomförde 2017 en inventering 
och bedömning av tekniska försörjningssystem vid länets 
tre sjukhus som resulterade i en reinvesteringsplan. Pla-
nen omfattar framförallt byte och modernisering av brand-
larmcentraler, passersystem, kallelsesignalsystem, hissar, 
UPS-system, medicinska gaser, ventilationssystem och 
utbyggnad av centralkylanläggningarnas kapacitet och 
redundans. Utbyte och utökning av ställverk för elförsörj-
ning pågår för att säkerställa sjukhusens drift och framtida 
utveckling. Utgifter för teknikinvesteringar fram till augusti 
uppgår till 25 Mkr.
 Energiplanen beskriver regionens plan för att uppfylla 
lagkrav på energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Ge-
nomförda åtgärder under året på 6 Mkr visar goda resultat, 
årsenergi-användningen minskar kontinuerligt och följer väl 
uppsatta mål enligt verksamhetsplanen för hållbar utveck-
ling.
 Planerat underhåll syftar till att vidmakthålla en bygg-
dels funktion och omfattar åtgärder på mark, byggnad 
utvändigt, byggnad invändigt och tekniska installationer. 
Utgifterna för underhåll för januari till augusti uppgår till 22 
Mkr.
 I mars 2021 tog Regionstyrelsen ett genomförandebe-
slut att bygga om rehabiliteringsbassängen vid Västerviks 
sjukhus. Projektet ingår som ett sidoprojekt till nya psy-
kiatrin i Västervik. Produktion startade i april och beräknas 
vara färdigställt kring årsskiftet 2021/2022. De mest kom-
plexa arbetena pågår såsom gjutningar och installationer 
för ny bassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet föl-
jer tidplanen och håller sig inom beslutad budget.
 I Regionhuset i Kalmar har en översyn gjorts av utvän-
diga fasader och glastak. Flera brister har identifierats, som 
nu behöver åtgärdas. Produktion pågår och första etappen 
förväntas vara klar i oktober och innefattar byte av glastak. 
Andra etappen omfattas av övriga utvändiga förbättrings-
arbeten och beräknas vara klar till våren 2022. Tillsammans 
med projektet görs också en rad åtgärder inom ramen för 
planerat underhåll.

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 är bedömningen att unge-
fär 75 procent av den beslutade budgeten kommer att an-
vändas. Det finns en plan färdig för årets investeringar men 
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några av de beslutade investeringarna kommer inte att 
hinna köpas in under året. Det beror bland annat på över-
klagade upphandlingar och på den pågående pandemin.
 Under året, januari till augusti, har investeringar gjorts 
i ambulanser, röntgen- och laboratorieutrustning, it-utrust-
ning, tekniska hjälpmedel samt övrig utrustning på 72 Mkr. 
I beloppet ingår även utgifter för ombyggnationer inom 
Folktandvården och Regionservice samt nytecknade finan-
siella leasingavtal avseende fordon. Helårsprognosen be-
räknas till 175 Mkr. 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar be-
står för närvarande av aktiverade kostnader avseende ut-
veckling av biljett- 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. Utvecklingen av systemet 
bygger på ett samarbete inom Cosmic kundgrupp och sker 
inom fyra fokusområden såsom patientens väg, vårdens 
stöd, gemensam verksamhetsutveckling och plattform för 
innovation. Projektet pågår enligt plan mellan åren 2019 
och 2023. Hittills under året har 2,8 Mkr aktiverats.
 Regionfullmäktige kommer under hösten att besluta 
om att kollektivtrafiken ska ansluta sig till det resesystem 
som utvecklats i samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge 
Länstrafik och Östgötatrafiken. I samband med detta före-
slås värdet på den immateriella anläggningstillgången av-
seende befintligt resesystem att skrivas ned i kommande 
bokslut i december 2021. Nedskrivningen på 28 Mkr har 
beaktats i helårsprognosen.

Finansiella anläggningstillgångar
I årsbudgeten för finansiella anläggningstillgångar ingår in-
vesteringar i bredbandsutbyggnad på 10 Mkr, men några 
utbetalningar kommer inte att ske under året.
 I samband med investeringen i Kalmar Öland Airport 
AB under 2020, gjordes även inbetalningar av insatskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening. Under 2021 har 5 Mkr 
ytterligare betalats in som medlemsinsats. Totalt insatt ka-
pital uppgår nu till 49 Mkr.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgång-
arna som finansieras med egna medel. Ju större del som 
finansieras med egna medel, desto mindre av det ekono-
miska utrymmet behövs användas till kapitalkostnader. 
Det blir istället medel över till löpande verksamhet. För att 
skapa långsiktigt stabila förutsättningar bör soliditetsmålet 
över tid utvecklas positivt så att tillgångarna är större än 
skulderna. Den långsiktiga betalningsförmågan blir avgö-
rande för att lösa framtida finansieringsbehov. Soliditeten 
kan beskrivas enligt blandmodellen, med hänsyn enbart till 

pensionsåtagande intjänade från och med 1998, eller enligt 
fullfonderingsmodellen då samtliga pensionsåtagande in-
klusive ansvarsförbindelsen ingår.
 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de se-
naste åren. Den beräknas för helåret 2021 att uppgå till 38 
procent vilket är två procentenheters förbättring i jämförel-
se med föregående år. Under 2020 ökade soliditeten med 
en procentenhet från 2019.
 Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen ökar från 
-12 procent till -5 procent från 2020 och 2021. Den senaste 
femårsperioden har soliditeten förbättrats med 22 procent-
enheter. Förklaringen till detta är att ansvarsförbindelsen 
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.
 I årsredovisningen 2020 uppgick likviditeten, det vill säga 
banktillgodohavanden, till 980,4 Mkr. Sista augusti i år upp-
går den till 1 315,6 Mkr vilket innebär ett positivt kassaflöde 
för åtta månader på 335,2 Mkr. Anledningen till det positiva 
kassaflödet är främst utbetalningar av statliga stöd till följd 
av pandemin.
 Det beräknade kassaflödet i helårsprognosen är positivt 
med 3,8 Mkr och banktillgodohavanden beräknas uppgå till 
984,2 Mkr vid årets slut. Under året har utbetalningar av lån 
till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomförts 
på 13,3 Mkr. Även inbetalning av ytterligare insatskapital till 
Kommuninvest ekonomisk förening på 4,9 Mkr har skett. För 
helåret prognosticeras även investeringar på 155 Mkr mer än 
föregående år, främst vad gäller ny- och ombyggnationer av 
fastigheter, vilket också påverkar också kassaflödet negativt. 
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 95 procent vilket är en ökning med 6 pro-
centenheter mot föregående år.

Placerade pensionsmedel
Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets 
beslutade placeringspolicy. Verksamheten ska grundas på 
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 
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har hittills varit god under året. Under juli och augusti har 
världens börser fortsatt sin starka trend där månaden au-
gusti varit ganska lugn med små rörelser på börsmarknaden. 
Orosmomenten rent generellt är fortfarande pandemin, 
prisökningar och risk för komponentbrist i vissa branscher.
 Aktieinnehavet i portföljen uppgår per sista augusti till 
56,6 procent och får enligt placeringspolicyn inte överstiga 
60 procent. Marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna 
totalt i KLP har under året ökat med 13,5 procent där motsva-
rande jämförelseindex visar en ökning med 15,0 procent.
 Marknadsvärdet för Region Kalmar läns portfölj uppgår 
efter augusti till 2 492 Mkr vilket också bedöms vara värdet 
vid årets slut i helårsprognosen. Vid årets ingång var motsva-
rande värde 2 196 Mkr.

Pensionsåtagande
Region Kalmar läns totala pensionsåtagande uppgår enligt 
prognos vid årets slut till 7 306 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 21. 
Förändringar i antaganden i regelverket RIPS beslutar SKR:s 
styrelse om årligen i juni.
 Under år 2020 gjorde RIPS-kommittén en översyn av 
livslängdsantagandet i regelverket RIPS och förslag på nya 
parametrar över livslängden som ska användas i pensions-
skuldsberäkningarna har tagits fram. Förslaget innebär att 
parametrarna för livslängder för offentlig sektor ska skattas 
utifrån sektorns eget bestånd istället för antaganden base-
rade på en tidigare dödlighetsundersökning som gjorts av 
Svensk Försäkring. Styrelsen för SKR beslutade därefter den 
23 april i år att anta förslaget. 
 De nya livslängdsparametrarna 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.
 Region Kalmar län har tillämpat de nya parametrarna i 
redovisningen av pensionsavsättningen från och med del-
årsbokslutet i april och i helårsprognosen. Med nuvarande 
redovisningsmodell, blandmodellen, är det enbart den del 
som redovisas som avsättning som direkt påverkar resulta-
tet. För Region Kalmar läns del medför de beslutade livs-
längsantaganden en ökning av pensionsavsättningen med 
214 Mkr och en ökning av ansvarsförbindelsen med 120 Mkr. 
I resultaträkningen och i kassaflödesanalysen redovisas 214 
Mkr som jämförelsestörande post.
 Generellt när det gäller avsättningen är det intjänande av 
den förmånsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen 

som ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. Här 
är inkomstbasbeloppet en avgörande faktor för hur högt 
intjänandet blir. Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är 
berättigade till förmånsbestämd ålderspension. Den prog-
nosticerade avsättningen för året har ökat med 13 procent 
att jämföra med föregående år då ökningen var 8 procent. 
Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då be-
loppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetal-
ningarna. En lägre värdeuppräkning på grund av låg inflation 
i kombination med ökande utbetalningar har medfört att an-
svarsförbindelsen de senaste åren istället har minskat. Den 
prognosticerade ansvarsförbindelsen för året minskar med 
1 procent där motsvarande siffra föregående år är 3 procent. 
I årets förändringar är konsekvenserna av de ändrade livs-
längdsparametrarna med.
 Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har vid 
delårsbokslutet i augusti ett marknadsvärde på 2 492 Mkr, 
vilket motsvarar 34 procent av det beräknade totala pen-
sionsåtagandet. Medel för resterande pensionsåtagande 
återlånas av Region Kalmar län till investeringar och den lö-
pande 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 654,8 
Mkr. Av det totala borgensåtagandet avser 634,5 Mkr finan-
siering av tåg.
 I mars 2019 godkände regionfullmäktige att Region 
Kalmar län får ingå borgen för upphandlad finansiering av-
seende regionaltågsfordon genom AB Transitio. Denna del 
uppgår efter augusti till 230,5 Mkr. Sedan tidigare finns so-
lidarisk borgen avseende finansiering av spårfordon genom 
AB Transitio som efter augusti uppgår till 404,0 Mkr. Övriga 
borgensåtaganden avser borgensförbindelse för lån till Stif-
telsen Kalmar läns museum på 6 Mkr samt borgensåtagande 
avseende låneförpliktelser för Kalmar Öland Airport som för 
närvarande uppgår till 14,3 Mkr.
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Intern kontroll
Internkontrollplanen för år 2021 innehåller en regiongemen-
sam riskanalys samt en riskanalys för respektive förvaltning. 
Lämpliga åtgärder har arbetats fram och kopplats till risker-
na. Åtgärderna ska sedan ska följas upp under året.
 De regiongemensamma riskerna med tillhörande åtgär-
der återfinns inom områdena resor, intern representation 
samt kundfakturering.
 De förvaltningsspecifika riskerna med tillhörande åtgär-
der omfattar bland annat organisationsbidrag, dataskydds-
förordningen GDPR, inköp utanför avtal, nytt biljett- och 
betalsystem samt behörigheter mot upphandlad bank med 
tillhörande åtgärder inom respektive område. Vid behov har 
förvaltningarna möjlighet att revidera beslutad internkon-
trollplan under året genom att lägga till ytterligare åtgärder 
under redan identifierad risk.
 Under år 2020 genomfördes en granskning av personliga 
utlägg och att inköp sker genom upphandlade leverantörer, 
där det framkom brister. Under detta år har därför en ytter-
ligare uppföljning gjorts inom dessa områden. Bland annat 
har det beslutats att avtalstroheten framöver kommer att föl-
jas upp löpande i regionens upphandlingsråd. Hanteringen 
av regionens rutiner kring personliga utlägg kommer att ana-
lyseras vidare av en utvald grupp av medarbetare senare un-
der året.
 Under våren har samtliga i regionens internkontrollgrupp 
genomgått utbildning i grundorsaksanalys. Vidare har en 
introduktionspresentation arbetats fram för nya deltagare i 
internkontrollgruppen som beskriver bland annat processen 
för intern kontroll och vad som ingår i uppdraget som repre-
sentant i internkontrollgruppen.

Riktlinjen för kurser, konferens och studieresor har reviderats 
och godkänts under året. I riktlinjen har ett förtydligande 
gjorts av vilka underlag som ska bifogas i redovisningen. 
Som komplement till riktlinjen har en rutin för redovisning av 
kostnader för representation, gåvor, kurser och konferenser 
tagits fram. Syftet med rutinen är att den ska vara ett stöd för 
organisationen vid redovisning av dessa kostnader.
 Rutinerna kring representation, kurser och konferenser 
granskas löpande varje år utöver de risker med tillhörande 
åtgärder som lyfts i årets internkontrollplan. Regionen bedö-
mer att detta är viktigt att fortsätta följa, då brister kan ge 
konsekvenser. Under 2021 har en granskning genomförts 
av fakturor avseende kurs- och konferensavgifter för perio-
den januari till februari. En jämförelse har gjorts med mot-
svarande period föregående år. Resultatet av granskningen 
har återkopplats i regionens ekonomichefsgrupp och i res-
pektive förvaltnings ledningsgrupp. Ekonomichefsgruppen 
beslutade att regionens nya rutin för redovisning av repre-
sentation, gåvor, kurser och konferenser ytterligare behöver 
marknadsföras ut i organisationen.
 Som ett led i regionens förbättringsarbete inom intern 
kontroll har det beslutats att internkontrollplanen ska följas 
upp två gånger per år från och med 2021. Uppföljning ska 
ske vid delårsbokslutet i augusti och därefter vid årsboks-
lutet. En uppföljning av regionens internkontrollplan har nu 
sammanställts efter delårsbokslutet och redovisas i en sepa-
rat rapport till regionstyrelsen. Rapporten omfattar genom-
förda åtgärder med noterade avvikelser samt slutsatser inför 
fortsatt arbete. I anslutning till årsredovisningen lämnas se-
dan en slutlig rapport över utförd granskning för hela året. n

Mål och mått  |  God ekonomisk hushållning

Mått                                                                                                                         Målvärde
2021

Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
Tertial 2

Utfall 2020 Utfall  2019 Källa

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

2 % 2 % 4,8 % 4,2 %  2,2 % Raindance

(Regionens 

ekonomi-

system)

Investeringar ska finansieras utan 
extern upplåning

Ja Ja Ja Ja Ja Raindance

(Regionens 

ekonomi-

system)
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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

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Kommunalla-
gen (2017:725), Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet 
för Kommunal Redovisning (RKR).
 Redovisningen ska upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska 
ställning. Om information behövs för att bilden ska bli rättvi-
sande 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 iakttagan- 
 de 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 hel- 
 ler intäkter och kostnader får kvittas mot varandra.

• Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma  
 överens med den utgående balansen för det närmast fö- 
 regående räkenskapsåret.

Sammanställda räkenskaper
Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern 
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 kommun 
eller region har ett varaktigt betydande inflytande. Ett bety-
dande 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 bedöm-
ningen om inflytandets grad bör avtal om hur övrigt ägande 
är fördelat, liksom andra faktorer som begränsar eller in-
skränker inflytandet, beaktas. Inflytandet ska vara varaktigt. 
Ett koncernföretag som anses ha särskild betydelse för regi-
onens verksamhet eller ekonomi kan då anses ha inflytande. 
Särskild ekonomisk betydelse föreligger om den kommunala 
koncernens andel av företagets omsättning eller omslutning 
överstiger fem procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag.
 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 
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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 
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 åtta 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 åtta 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 
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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 
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 RIPS21 (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 re-
dovisningen av pensionsskulden från och med 2021. Med 
nuvarande redovisningsmodell, blandmodellen, är det en-
bart den del som redovisas som avsättning som direkt på-
verkar resultatet. Då posten är betydande och viktig att upp-
märksammas 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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  2021-08 2020-08             Prognos 2021      Budget 2021            2020  

Verksamhetens intäkter Not 1  1 452,0  1 206,6  2 376,8  2 386,4  1 930,0

Verksamhetens kostnader Not 2  -6 812,0  -6 413,2  -10 806,6  -10 687,0  -9 820,5

Avskrivningar Not 3  -213,0  -207,9  -321,0  -330,0  -315,4

Verksamhetens nettokostnader -5 573,0 -5 414,4 -8 750,8 -8 630,6 -8 205,9        

        

Skatteintäkter Not 4  4 179,7  4 018,3  6 255,8  6 002,1  5 996,7

Utjämning och generella statsbidrag  Not 5  1 789,9  1 734,6  2 675,4  2 807,9  2 577,2

Verksamhetens resultat   396,6  338,5  180,4  179,4  368,0

Finansiella intäkter Not 6  332,3  118,2  298,0  79,5  203,2

Finansiella kostnader Not 7  -75,6  -210,5  -52,7  -51,0  -212,4

Resultat efter finansiella poster 653,3 246,2 425,7 207,9 358,8       

        

ÅRETS RESULTAT Not 8  653,3  246,2  425,7  207,9  358,8

Noter till resultaträkning        

Not 1 Verksamhetens intäkter      

Patientavgifter hälso- och sjukvård    76,9  75,8      118,6

Patientavgifter tandvård    82,7  74,8      114,9

Trafikintäkter    229,0  231,9      379,0

Försäljning hälso- och sjukvård    136,2  129,8      178,1

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    30,4  27,6      44,8

Försäljning regional utveckling   11,4  10,7      15,5

Försäljning medicinska tjänster    21,7  32,5      41,9

Försäljning övriga tjänster    54,3  57,2      91,5

Försäljning material och varor    10,4  9,5      15,3

Specialdestinerade statsbidrag  *)   739,8  473,2      812,1

EU-bidrag   1,9  3,4      6,3

Bidrag från kommuner för regional utveckling   20,5  12,5      12,5

Övriga erhållna bidrag *)   29,7  56,2      83,4

Realisationsvinster     0,3  0,1      0,2

Övriga intäkter    6,9  11,4      15,8

Summa verksamhetens intäkter 1 452,0 1 206,6 2 376,8 2 386,4 1 930,0      

*)  Specificering av större statsbidrag        

Ersättning merkostnader till följd av covid-19   153,4  159,1  191,0    220,0

Ersättning för minskade biljettintäkter    23,3    45,0    35,0

Utökat statligt ansvar sjuklönekostnader   8,6  27,6  8,6    34,4

God och nära vård   90,0  46,5  133,6    132,1

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården   35,1  46,5  70,0    69,8

Bildningsverksamhet   47,3  43,0      64,9

Kulturverksamhet   26,3  22,0      36,5

Övrig regional utveckling   5,7  5,6      10,2

Asylsjukvård   3,4  12,0  22,0    16,1

Kalmar länstrafik   12,7  10,5      20,5

Psykisk hälsa   17,4  20,6  26,0    30,2

Cancervård    4,4  5,1  8,8    7,7

Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   21,8  14,9  32,8    22,4

Jämlik och effektiv vård PSV   5,7  5,3  7,4    6,1

Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)   6,4  6,5      11,7

Test/smittspårning Covid 19   169,0  21,8  169,0    97,6

Vaccinationer   113,7    113,7      

RESULTATRÄKNING | MKR  

51



52

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 8  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

  2021-08 2020-08             Prognos 2021      Budget 2021            2020       

Not 2 Verksamhetens kostnader      

Löner    -2 279,6  -2 127,7      -3 268,5

Sociala avgifter    -697,5  -659,5      -1 018,5

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -736,0  -516,3      -708,4

Övriga personalkostnader    -24,9  -20,4      -40,6

Köpt vård Hälsoval    -142,2  -127,0      -198,2

Köpt vård utanför länet    -404,3  -396,3      -623,7

Trafikentreprenadkostnader   -583,8  -610,3      -924,8

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -58,4  -46,0      -74,9

Bemanningsföretag    -151,4  -150,9      -227,6

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -62,4  -64,9      -106,7

Läkemedel inom förmånen (recept)   -465,9  -466,4      -682,9

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -167,5  -165,6      -239,6

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -355,1  -379,6      -612,1

Lämnade bidrag    -102,6  -95,0      -155,6

Lokal- och fastighetskostnader    -128,7  -116,4      -190,3

Energikostnader    -36,4  -33,1      -57,1

Förbrukningsinventarier/material    -46,1  -50,8      -86,1

Reparation/underhåll inventarier    -41,1  -41,1      -63,4

Sjukresor    -59,9  -63,7      -93,8

Transport-, rese- och fraktkostnader    -33,3  -49,4      -61,3

Tele- och IT-kommunikation, post    -29,7  -27,9      -46,1

IT-program och licenser    -34,3  -35,6      -51,0

IT-tjänster    -76,3  -75,0      -111,3

Konsultkostnader    -15,4  -19,4      -53,4

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -25,7  -25,8      -38,8

Övriga tjänster    -18,6  -17,1      -34,3

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

Övriga kostnader   -34,7  -31,3      -49,9

Summa verksamhetens kostnader  -6 812,0 -6 413,2 -10 806,6 -10 687,0 -9 820,5    

       

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens kostnader      

Pensionskostnader inklusive löneskatt      

  Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning       

  av pensionsavsättning   -214,0    -214,0

Operationell leasing        

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

 Inom 1 år          

    Telefoniutrustning   -2,5  -12,6      -12,5

    Fordon   -6,4  -6,5      -7,9

    Övrigt   -6,9  -4,5      -6,8

Senare än 1 år men inom 5 år        

    Telefoniutrustning   -8,4  -4,2   

    Fordon   -6,9  -12,2      -13,4

    Övrigt   -3,3  -3,5      -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.  

FORTSÄTTNING RESULTATRÄKNING | MKR  
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  2021-08 2020-08             Prognos 2021      Budget 2021            2020       

Not 2 Verksamhetens kostnader      

Löner    -2 279,6  -2 127,7      -3 268,5

Sociala avgifter    -697,5  -659,5      -1 018,5

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -736,0  -516,3      -708,4

Övriga personalkostnader    -24,9  -20,4      -40,6

Köpt vård Hälsoval    -142,2  -127,0      -198,2

Köpt vård utanför länet    -404,3  -396,3      -623,7

Trafikentreprenadkostnader   -583,8  -610,3      -924,8

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -58,4  -46,0      -74,9

Bemanningsföretag    -151,4  -150,9      -227,6

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -62,4  -64,9      -106,7

Läkemedel inom förmånen (recept)   -465,9  -466,4      -682,9

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -167,5  -165,6      -239,6

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -355,1  -379,6      -612,1

Lämnade bidrag    -102,6  -95,0      -155,6

Lokal- och fastighetskostnader    -128,7  -116,4      -190,3

Energikostnader    -36,4  -33,1      -57,1

Förbrukningsinventarier/material    -46,1  -50,8      -86,1

Reparation/underhåll inventarier    -41,1  -41,1      -63,4

Sjukresor    -59,9  -63,7      -93,8

Transport-, rese- och fraktkostnader    -33,3  -49,4      -61,3

Tele- och IT-kommunikation, post    -29,7  -27,9      -46,1

IT-program och licenser    -34,3  -35,6      -51,0

IT-tjänster    -76,3  -75,0      -111,3

Konsultkostnader    -15,4  -19,4      -53,4

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -25,7  -25,8      -38,8

Övriga tjänster    -18,6  -17,1      -34,3

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

Övriga kostnader   -34,7  -31,3      -49,9

Summa verksamhetens kostnader  -6 812,0 -6 413,2 -10 806,6 -10 687,0 -9 820,5    

       

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens kostnader      

Pensionskostnader inklusive löneskatt      

  Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning       

  av pensionsavsättning   -214,0    -214,0

Operationell leasing        

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

 Inom 1 år          

    Telefoniutrustning   -2,5  -12,6      -12,5

    Fordon   -6,4  -6,5      -7,9

    Övrigt   -6,9  -4,5      -6,8

Senare än 1 år men inom 5 år        

    Telefoniutrustning   -8,4  -4,2   

    Fordon   -6,9  -12,2      -13,4

    Övrigt   -3,3  -3,5      -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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Not 3 Avskrivningar      

Planmässiga avskrivningar        

    Immateriella tillgångar   -4,3    -1,0  

    Markanläggningar och byggnader   -115,5  -118,4  -180,0  -197,3  -178,9

    Maskiner och inventarier   -93,1  -89,5  -140,0  -132,7  -136,5

Summa planmässiga avskrivningar   -213,0  -207,9  -321,0  -330,0  -315,4

Summa avskrivningar   -213,0  -207,9  -321,0  -330,0  -315,4    

 

Not 4 Skatteintäkter      

Preliminära kommunalskattemedel   4 082,2  4 080,4  6 123,2  6 002,1  6 120,7

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   70,0  -33,2  105,0    -94,3

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår  27,5  -29,0  27,3    -29,7

Summa skatteintäkter 4 179,7 4 018,3 6 255,7 6 002,1 5 996,7  

        

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag       

Inkomstutjämningsbidrag    840,9  814,9  1 261,4  1 244,1  1 222,4

Kostnadsutjämningsbidrag   270,1  251,3  405,2  405,3  377,0

Regleringsbidrag/-avgift   113,6  -39,1  170,5  167,5  -58,6

Bidrag för läkemedelsförmånen   565,2  525,6  838,3  825,0  773,5

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

utifrån mottagande av flyktingar     15,1    166,0 

Extra tillskott med anledning av coronapandemin     166,7      22,7

Summa utjämning och generella statsbidrag   1 789,8  1 734,6  2 675,4  2 807,9  2 577,2  

        

Not 6 Finansiella intäkter      

Ränteintäkter   1,3  1,3  1,5  1,5  1,9

Övriga finansiella intäkter   0,7  1,4      1,6

Pensionsförvaltning         78,0 

   Avkastning på aktier och obligationer   55,2  25,8  131,5    43,7

   Vinster vid försäljning av aktier och obligationer   109,8  89,7      155,9

   Orealiserade vinster i aktier och obligationer   165,2    165,0  

   Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer        

   Övriga finansiella intäkter          

Summa finansiella intäkter   332,2  118,2  298,0  79,5  203,2   

       

Not 7 Finansiella kostnader      

Räntekostnader   -0,1  -0,1      -0,1

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -41,2  -53,1  -52,7  -51,0  -72,4

Övriga finansiella kostnader   -0,6  -0,6      -0,9

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar           -16,5

Pensionsförvaltning        

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -33,7  -28,3      -61,1

   Orealiserade förluster i aktier och obligationer     -128,4      -61,3

   Övriga finansiella kostnader        

Summa finansiella kostnader -75,6 -210,5 -52,7 -51,0 -212,4   
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Not 8 Årets resultat      

Årets resultat enligt resultaträkningen   653,3  246,2  425,7  207,9  358,8

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid        

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,3  -0,1  -0,3    -0,2

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer  -165,2  128,4  -165,0    61,3

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier         

   och obligationer              

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    487,8  374,5  260,4  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   487,8  374,5  260,4  207,9  232,5       
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Not 8 Årets resultat      

Årets resultat enligt resultaträkningen   653,3  246,2  425,7  207,9  358,8

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid        

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,3  -0,1  -0,3    -0,2

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer  -165,2  128,4  -165,0    61,3

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier         

   och obligationer              

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    487,8  374,5  260,4  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   487,8  374,5  260,4  207,9  232,5       

   

        

        

 2021-08               2020-12             Prognos 2021   

Den löpande verksamheten                                  

       

Årets resultat  Not 9 653,3 358,8 425,7 

Justering för av- och nedskrivningar         

 Avskrivningar   213,0 315,4 321,0

 Nedskrivningar    16,6 28,0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster         

 Förändring pensionsavsättning  Not 9 394,7 232,8 425,7

 Realisationsvinst/förlust   0,6 3,2 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 261,6 926,8 1 200,4   

        

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -296,5 -77,3 -296,5

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -122,3 -11,7 -105,0

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

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   -113,9 183,4 -1,7

Medel från den löpande verksamheten 735,8 1 005,1 807,1   

           

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -384,4 -610,5 -774,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,5 -0,3 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -2,8 -23,8 -15,0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -4,9 -124,2 -4,9

Medel från investeringsverksamheten   -391,6 -758,8 -794,5   

           

Finansieringsverksamheten          

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

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

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

Årets kassaflöde   335,2 245,2 3,8   

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

Likvida medel vid årets slut   1 315,6 980,4 984,2
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  2021-08 2020-12             Prognos 2021   

Tillgångar                     

        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar     Not 11 38,6 40,1 26,1 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark och byggnader  Not 12 3 316,1 3 119,0 3 539,0

Maskiner och inventarier  Not 13 475,0 497,4 532,0 

Finansiella anläggningstillgångar         

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  Not 14 157,0 152,1 157,0

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

Summa anläggningstillgångar 4 015,6 3 824,2 4 283,0   

         

Omsättningstillgångar         

Förråd   33,0 39,9 30,0

Fordringar  Not 16 747,3 625,0 730,0

Kortfristiga placeringar  Not 17 2 492,0 2 195,5 2 492,0

Kassa och bank   1 315,6 980,4 984,2

Summa omsättningstillgångar 4 587,9 3 840,8 4 236,2    

       

SUMMA TILLGÅNGAR   8 603,5 7 665,0 8 519,2

Eget kapital, avsättningar och skulder          

Eget kapital  Not 18    

Årets resultat   653,3 358,8 425,7

Resultatutjämningsreserv   332,4 332,4 332,4

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

Summa eget kapital 3 420,7 2 767,4 3 193,1    

       

 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner  Not 19 3 472,5 3 077,8 3 503,5

Summa avsättningar 3 472,5 3 077,8 3 503,5    

         

Skulder         

Långfristiga skulder  Not 20 9,7 5,2 9,7

Kortfristiga skulder  Not 21 1 700,6 1 814,6 1 812,9

Summa skulder 1 710,3 1 819,8 1 822,6    

       

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   8 603,5 7 665,0 8 519,2

         

Ansvarsförbindelser         

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller  

avsättningarna  Not 22 3 694,2 3 670,1 3 621,9

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

Borgensåtaganden  Not 22 654,8 437,6 654,8
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 2021-08  2020-12 Prognos 2021   

Not 9 Jämförelsestörande post

Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsavsättning       

Årets resultat   -214,0  -214,0

Förändring pensionsavsättning   214,0  214,0

För ytterligare information om jämförelsestörande poster hänvisas till avsnittet om 

Redovisningsprinciper och Pensionsåtagande       

 

Not 10 Finansieringsverksamheten 

Investeringsbidrag   -0,3 0,5

Nettoskuld finansiell leasing Volkswagen Finans AB   4,7 0,0

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   -13,3 -1,6

Summa   -8,9 -1,1

Not 11 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde   67,8 44,6

Årets investeringar   2,8 23,7

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 -0,5

Utgående anskaffningsvärde 70,6 67,8    

       

Ingående avskrivningar   -27,8 -26,3

Årets avskrivningar   -4,3 -1,5

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0 

Utgående avskrivningar   -32,1 -27,8

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar   38,6 40,1

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   5 5

Not 12 Mark och byggnader       

Ingående anskaffningsvärde   5 128,5 4 886,1

Årets investeringar, genomförda   50,4 242,4

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   5 178,9 5 128,5

Ingående pågående investeringsvärden   999,2 771,1

Årets utgifter   312,6 470,5

Årets genomförda   -50,4 -242,4

Omklassificeringar   0,0 0,0 

Utgående pågående investeringsvärden   1 261,4 999,2

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

Årets avskrivningar   -115,5 -178,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0 

Utgående avskrivningar   -3 124,2 -3 008,7

Utgående bokfört värde Mark och byggnader   3 316,1 3 119,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   21 23
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 2021-08  2020-12   

Not 13 Maskiner och inventarier       

Medicinteknisk apparatur         

Ingående anskaffningsvärde   817,9 889,2

Årets investeringar   19,2 40,3

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

Omklassificeringar   0,0 0,0     

Utgående anskaffningsvärde   827,1 817,9

Ingående avskrivningar   -635,9 -688,2

Årets avskrivningar   -35,5 -57,9

Årets försäljningar/utrangeringar   9,4 110,2

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -662,0 -635,9

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur   165,1 182,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   8 8

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   83,6 78,2 

Årets investeringar   7,4 11,6

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

Omklassificeringar   0,0 0,0    

Utgående anskaffningsvärde   84,3 83,6

Ingående avskrivningar   -61,0 -57,3

Årets avskrivningar   -6,7 -9,7

Årets försäljningar/utrangeringar   6,2 6,0

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -61,5 -61,0

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel   22,8 22,6

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   5 5

Övriga maskiner och inventarier         

Ingående anskaffningsvärde   695,6 714,2

Årets investeringar   38,5 88,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -7,8 -106,7

Omklassificeringar   0,0 0,0     

Utgående anskaffningsvärde   726,3 695,6

Ingående avskrivningar   -402,9 -441,2

Årets avskrivningar   -50,3 -67,5

Årets försäljningar/utrangeringar   7,8 105,8

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -445,4 -402,9

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier   280,9 292,7

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   6 7
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Leasingavtal fordon      

Ingående anskaffningsvärde   0,0 0,0

Nya finansiella leasingavtal fordon   6,7 0,0

Amortering finansiella leasingavtal fordon   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   6,7 0,0

Ingående avskrivningar   0,0 0,0

Årets avskrivningar   -0,6 0,0

Utgående avskrivningar   -0,6 0,0

Utgående bokfört värde leasingavtal fordon   6,2 0,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   4

 

Totala minimileaseavgifter   6,3 0,0

Framtida finansiella kostnader   -0,1 0,0

Nuvärdet av leasingavgifterna   6,2 0,0

Nuvärdet av minimileasavgifterna förfaller enligt följande:      

-Inom 1 år   1,5 0,0

-Inom 1-5 år   4,7 0,0

-Senare än 5 år   0,0 0,0

Summa   6,2 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   475,0 497,4

         

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 AB   0,0 0,0

-Öresundståg AB   0,1 0,1

-AB Transitio    1,0 1,0

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

-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   49,1 44,2

Summa    157,0 152,1
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Not 15 Långfristiga fordringar       

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

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   16,7 3,4

Summa   28,9 15,6 

       

Not 16 Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   79,4 100,6

Momsfordringar   47,7 72,7

Preliminär avräkning skatt   70,0 0,0

Statsbidragsfordringar   187,6 197,5

Interimsfordringar   62,8 249,7

Övriga fordringar   299,7 4,5

Summa   747,3 625,0

Not 17 Kortfristiga placeringar      

Placerade pensionsmedel via KLP 

varav      

-Aktier   1 409,1 1 212,1

-Räntebärande värdepapper   981,0 905,6

-Likvida medel   101,9 77,9

Summa   2 492,0 2 195,6

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, finansiella 

tillgångar.

Aktier         

Anskaffningsvärde   1 140,4 1 093,9

Ingående marknadsvärde   1 212,1 1 226,6

Marknadsvärde på balansdagen   1 409,1 1 212,1

Bokförd värdeökning/värdeminskning   197,0 -14,5

Obligationer       

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   964,8 903,6

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   905,6 833,3

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   981,0 905,6

Bokförd värdeökning/värdeminskning   75,4 72,3

Likvida medel      

Anskaffningsvärde    82,2 77,9

Ingående marknadsvärde    77,9 58,4

Marknadsvärde på balansdagen   101,9 77,9

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   24,1 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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Not 19 Avsättning för pensioner     

Ingående avsättning   3 077,8  2 845,0

Pensionsutbetalningar   -37,7  -52,5

Nyintjänad pension   138,0  166,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning   32,2  62,0

Ändrade grunder   172,3 

Förändring löneskatt   77,1  45,4

Övrigt   12,9  11,3

Utgående avsättning   3 472,5  3 077,8

    

Aktualiseringsgrad %   96,0  94,0

        

Specifikation - Avsatt till pensioner      

Förmånsbestämd kompletterande pension   2 705,7  2 391,6

Ålderspension   76,2  70,6

Pension till efterlevande   11,7  13,3

Visstidspension   1,0  1,4

Löneskatt   678,0  600,9

Summa avsatt till pensioner   3 472,5  3 077,8

Visstidspension betalas ut till tre f.d politiker.

Not 20 Långfristiga skulder        

Långfristig leasingskuld 4,7 0,0

Långfristig förutbetald intäkt 5,0 5,2

Summa 9,7 5,2  

Not 21 Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder 466,1 576,3

Statsbidragsskulder 49,2 36,1

Kortfristig leasingskuld 1,5 0,0

Interimsskulder 1 085,3 1 100,7

varav     

- preliminär avräkning skatt 67,0 177,9

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del 111,1 140,6

- semesterlöneskuld 242,3 320,3

- okompenserad jour 63,2 58,6

- övertidsskuld 26,2 25,2

- arbetsgivaravgifter 89,2 88,3

- särskild löneskatt 40,6 42,2

- övriga interimsskulder 445,7 247,7

Skatteskulder och övr löneavdrag 87,0 84,7

Övrigt 11,8 16,8

Summa 1 700,9 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 2021-08-31 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 2021-08-31 till 404,0 Mkr.

Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland samt Region Kronoberg  har tidigare träffat en principöver-
enskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen  och Kustpilen. För Region Kalmar län togs detta beslut i landstingsfull-
mäktige den 29-30 maj 2018.  I mars 2019, RS 2019/91, godkände regionfullmäktige att Region Kalmar län får ingå borgen såsom för egen 
skuld för upphandlad finansiering upp till 2,1 Mdr avseende regionaltågsfordon och  strategisk utrustning genom AB Transitio. Denna del 
uppgår per 2021-08-31 till 230,5 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, RS 2020/404, ingått 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 2021-08-31 uppgår aktuell borgen till 14,3 
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 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sveriga AB, dels i förhållande till  storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening.  Per 2021-08-31 hade Region Kalmar län betalat in 49 089 200 kronor som insatskapital.  

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp  motsvarande 10 ggr den 
premie som Region Kalmar län har haft att erlägga för varje år som förlust uppkommit  i patientförsäkringen. År 2021 uppgår premien till 
38,5 Mkr.      
   
      

   2021-08  2020-12   

 

Not 22 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser     

Ingående pensionsförpliktelse 3 670,1 3 784,2

Pensionsutbetalningar -128,7 -187,6

Nyintjänad pension 0,5 -0,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 43,0 87,7

Ändrade grunder 96,3 -13,8

Förändring löneskatt 4,7 -22,3

Övrigt 8,3 22,2

Utgående pensionsförpliktelse 3 694,2 3 670,1

Akualiseringsgrad % 96,0 94,0

Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse     

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

Summa -15,8 -15,8

Borgensförbindelser      

AB Transitio*) 634,5 416,2 

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

Kalmar Öland Airport AB***) 14,3 15,4

Summa borgensförbindelser 654,8 437,6

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 333,2 4 091,9
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 2021-08 2020-08           Prognos 2021 2020    

Utgifter                                   

       

Utveckling av programvara   2,8 18,5  23,8

S:a Immateriella anläggningstillgångar   2,8 18,5 15,0 23,8

Mark    

Markanläggningar   0,5 1,0  1,0

Till- och ombyggnation   81,7 54,1  84,7

Nybyggnation   208,4 201,1  334,7

Reinvestering   22,0 21,0  50,2

S:a Byggnader och mark   312,6 277,1 600,0 470,5

Medicinteknisk apparatur   19,2 23,0  40,3

Tekniska hjälpmedel   7,4 7,6  11,6

Övriga inventarier   45,2 44,0  88,1

S:a Inventarier   71,8 74,6 174,6 140,0

Summa utgifter   387,2 370,3 789,6 634,3

    

Inkomster    

Byggnader och mark    

Inventarier   -0,5 -0,1 0,0 0,0 

Summa Inkomster   -0,5 -0,1 0,0 0,0

    

Nettoutgift   386,7 370,1 789,6 634,3

      

     

INVESTERINGSREDOVISNING  |  MKR



64

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 8  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

Ack investering 
t o m 2021-08

Varav investering 
 t o m 2021-08          

Länssjukhuset Kalmar     

- nybyggnad för specialistpsykiatri  964,4 859,1 151,7

- tillbyggnad av neonatal  104,7 0,0 

- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38  420,4 7,4 7,1      

Oskarshamns sjukhus     

- renovering av behandlingsbad  10,8 1,6 1,6

Västerviks sjukhus     

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1  1 310,4 106,3 43,6

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2  84,4  

- ombyggnad av neonatal  26,2 17,8 13,9

- ombyggnad medicinavdelning hus 20  46,1 1,2 0,7

Stora trädgårdsgatan, Västervik   

- ombyggnad för HC  9,1 3,9 2,8    

Vimmerby   

- renovering av behandlingsbad  9,7 0,4 

- ombyggnad Familjecentral, hus 01, 02  22,3 3,6 3,1

Virserum   

- nybyggnation ambulansstation  15,6 8,9 6,7

Högsby   

- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård  83,3 2,5 0,7

Cykelparkering, länets sjukhus   

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

- fysisk tillgänglighet  32,9 0,7 0,2

Gemensamt   

Teknik investeringar  232,9 53,5 25,2

Energiplan 2012-2020, etapp 1,2 och 3  53,4 24,1 6,2

Reinvestering planerat underhåll  49,4 22,0 22,0

Opecificerade fastighetsförbättringar 2021  10,8  

Länssjukhuset Kalmar   

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

- ombyggnad för automationsbana  13,9  

Oskarshamns sjukhus   

- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang 145,4 1,1 1,1

Västerviks sjukhus   

- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin  70,1  

- ombyggnation rehabbassäng  29,7 11,0 11,0

Regionhuset   

- ombyggnation  18,9 7,8 7,8     

Ej avslutade tidigare beslutade projekt  55,0 54,0 4,2

Inom HSF:s investeringsplan inkl. röntgenplan  15,0 8,8 2,3

Summa  3 984,0 1 200,4 312,6
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Länssjukhuset Kalmar     

- nybyggnad för specialistpsykiatri  964,4 859,1 151,7

- tillbyggnad av neonatal  104,7 0,0 

- ny-, om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling hus 38  420,4 7,4 7,1      

Oskarshamns sjukhus     

- renovering av behandlingsbad  10,8 1,6 1,6

Västerviks sjukhus     

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 1  1 310,4 106,3 43,6

- nybyggnad för specialistpsykiatri, etapp 2  84,4  

- ombyggnad av neonatal  26,2 17,8 13,9

- ombyggnad medicinavdelning hus 20  46,1 1,2 0,7

Stora trädgårdsgatan, Västervik   

- ombyggnad för HC  9,1 3,9 2,8    

Vimmerby   

- renovering av behandlingsbad  9,7 0,4 

- ombyggnad Familjecentral, hus 01, 02  22,3 3,6 3,1

Virserum   

- nybyggnation ambulansstation  15,6 8,9 6,7

Högsby   

- nybyggnation för hälsocentral, rehab och folktandvård  83,3 2,5 0,7

Cykelparkering, länets sjukhus   

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

- fysisk tillgänglighet  32,9 0,7 0,2

Gemensamt   

Teknik investeringar  232,9 53,5 25,2

Energiplan 2012-2020, etapp 1,2 och 3  53,4 24,1 6,2

Reinvestering planerat underhåll  49,4 22,0 22,0

Opecificerade fastighetsförbättringar 2021  10,8  

Länssjukhuset Kalmar   

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

- ombyggnad för automationsbana  13,9  

Oskarshamns sjukhus   

- till- och ombyggnad för MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang 145,4 1,1 1,1

Västerviks sjukhus   

- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin  70,1  

- ombyggnation rehabbassäng  29,7 11,0 11,0

Regionhuset   

- ombyggnation  18,9 7,8 7,8     

Ej avslutade tidigare beslutade projekt  55,0 54,0 4,2

Inom HSF:s investeringsplan inkl. röntgenplan  15,0 8,8 2,3

Summa  3 984,0 1 200,4 312,6

        

        

 

         

          

     

                                                                                                                                                                      

Röntgenplan  3,4

Laboratorieplan  4,3

Medicinteknik  17,6

Ambulanser  4,5

IT-utrustning  19,9

Tekniska hjälpmedel  7,4

Verksamhetsutrustning  1,7

Ospecificerade inventarier  15,9

Summa inventarier  74,6
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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 8 931 8 574 7 835 7 573 7 354

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -8 751 -8 206 -7 928 -7 709 -7 265

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelse-

störande post, Mkr -8 537 -8 206 -7 928 -7 709 -7 265

Verksamheten resultat, Mkr 180 368 -93 -136 89

Verksamheten resultat exkl jämförelsestörande 

post, Mkr 394 368 -93 -136 89

Intäktsutveckling, % 4,2 9,4 3,5 3,0 5,0

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

Finansnetto 245 -9 264 60 98    

  

Årets resultat, Mkr 426 359 170 -76 187

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr 260 420 -11 -92 186

Eget kapital, Mkr 3 193 2 767 2 409 2 238 2 333

      

Likviditet, Mkr 984 980 735 964 1 341

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 95 89 83 96 124

Nettoinvesteringar, Mkr 790 634 653 712 373

      

Avgiftsbestämd ålderspension 181 175 169 163 169

Pensionsavsättning intjänade from 1998 3 504 3 078 2 845 2 584 2 328

Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelse 3 622 3 670 3 784 3 877 3 957

Total pensionsförpliktelse 7 306 6 923 6 799 6 624 6 453

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 38 36 35 35 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -5 -12 -20 -26 -27
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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 8 931 8 574 7 835 7 573 7 354

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -8 751 -8 206 -7 928 -7 709 -7 265

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelse-

störande post, Mkr -8 537 -8 206 -7 928 -7 709 -7 265

Verksamheten resultat, Mkr 180 368 -93 -136 89

Verksamheten resultat exkl jämförelsestörande 

post, Mkr 394 368 -93 -136 89

Intäktsutveckling, % 4,2 9,4 3,5 3,0 5,0

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

Finansnetto 245 -9 264 60 98    

  

Årets resultat, Mkr 426 359 170 -76 187

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr 260 420 -11 -92 186

Eget kapital, Mkr 3 193 2 767 2 409 2 238 2 333

      

Likviditet, Mkr 984 980 735 964 1 341

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 95 89 83 96 124

Nettoinvesteringar, Mkr 790 634 653 712 373

      

Avgiftsbestämd ålderspension 181 175 169 163 169

Pensionsavsättning intjänade from 1998 3 504 3 078 2 845 2 584 2 328

Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelse 3 622 3 670 3 784 3 877 3 957

Total pensionsförpliktelse 7 306 6 923 6 799 6 624 6 453

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 38 36 35 35 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -5 -12 -20 -26 -27
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                            2021-08        2020-08 2021 2020 2021   2020     

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -3 227,3 -3 101,8 -4 952,7 -4 769,6 -344,2 -299,1

Primärvårdsförvaltningen  -117,5 -115,5 -169,0 -186,5 14,3 -12,8

Psykiatriförvaltningen  -358,9 -327,2 -557,0 -524,0 6,9 23,3

Folktandvården  -60,9 -65,0 -88,3 -86,9 0,0 0,0

IT-förvaltningen  -210,6 -198,2 -342,1 -307,3 -9,5 0,8

Regionservice  -204,4 -254,8 -350,1 -405,4 -18,5 -109,8

Centraladministrerad verksamhet  -968,8 -937,1 -1 511,4 -1 447,4 1,7 -3,2

varav        

  -Regiondirektörens stab  -105,8 -102,7 -164,1 -161,9 23,5 23,2

  - Förtroendevalda  -23,9 -24,3 -38,6 -37,4 4,9 4,0

  - Beställd vård  -743,9 -716,9 -1 152,9 -1 093,8 -28,6 -30,0

  -Övrigt  -95,2 -93,2 -155,8 -154,3 1,9 -0,5

Regionrevisionen  -1,9 -0,7 -3,9 -4,1 0,5 0,3

Summa  -5 150,3 -5 000,3 -7 974,5 -7 731,2 -348,8 -400,5

Regionala utvecklingsnämnden        

Regional utvecklingsförvaltning  -104,5 -99,6 -184,9 -169,6 2,8 4,3

Summa  -104,5 -99,6 -184,9 -169,6 2,8 4,3

Kollektivtrafiknämnden        

Kalmar länstrafik  -478,6 -509,4 -760,5 -745,3 -107,5 -122,3

Summa  -478,6 -509,4 -760,5 -745,3 -107,5 -122,3

Summa nämnder  -5 733,4 -5 609,2 -8 919,9 -8 646,1 -453,5 -518,5

Finansiering  6 386,8 5 855,4 9 345,6 9 004,9 671,3 675,8

Totalt för Region Kalmar län  653,3 246,2 425,7 358,8 217,8 157,3

        

           

   

      

       

       

        

RESULTATREDOVISNING FRÅN 

NÄMNDER | MKR   

  

Prognos

Budget-
avvikelse
Prognos

67

Budget-
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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 över-
låtas till AB Transitio. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 7 
Mkr. Omsättningen för år 2020 uppgick till 14 Mkr och årets 
resultat till 0 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 in-
riktad 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.
De redovisade kostnaderna för bolagets verksamhet 2020 
motsvarar en förvaltningskostnad på 0,070 procent mätt på 
portföljvärdet vid årets ingång och 0,067 procent på port-
följvärdet vid årets utgång. Omsättningen i bolaget för år 
2020 uppgick till 3 Mkr och årets resultat till 0,03 Mkr.
Den totala avsättningen för Region Kalmar län uppgår till 
637 Mkr och Region Kalmar läns andel av portföljen har ett 
marknadsvärde den 31 augusti 2021 på 2 492 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. 
Omsättningen för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 upp-
gick till 80 Mkr med ett negativt resultat på 3,6 Mkr.

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. Omsättningen för 
år 2020 uppgick till 343 Mkr och årets resultat till 0,15 Mkr.

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. Omsättningen för år 
2020 uppgick till 700 Mkr och årets resultat till 0 Mkr.

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. Inera har 
länge koordinerat digital verksamhetsutveckling för ägar-
na, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. I mars 
2017 blev Sveriges kommuner och regioner, SKR, Ineras 
huvudägare och de enskilda kommunerna bjöds in som 
delägare. Därmed utvidgades Ineras uppdrag till att även 

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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omfatta kommunernas verksamhetsområden. Bolaget leds 
av en politisk styrelse som består av 15 ledamöter där sex 
utses av regionerna, sex av kommunerna och tre utses av 
SKR Företag. Omsättningen för år 2020 uppgick till 974 Mkr 
och årets resultat till 105 Mkr. 

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. Omsättningen för år 2020 uppgick till 
17 Mkr med ett resultat på 2,9 Mkr. Region Kalmar län finan-
sierar 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 am-
bulansflyg (KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets 
ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla 
ambulansflyg. Förbundet ska bland annat upphandla, äga 
och finansiera egna ambulansflyg, samordna beställningar 
och genomförande av flygambulanstjänst samt tillhanda-
hålla sjukvårdspersonal. Investeringarna i flygplanen kom-
mer att finansieras genom lån från medlemmarna efter an-
delstal. Landstingsfullmäktige har därför i mars 2017 tagit 
beslut om att låna ut högst 14,4 Mkr till KSA, dock med ett 
maximalt slutbelopp på 16,7 Mkr och lånet finansieras ge-
nom ianspråktagande av Region Kalmar läns likviditet. Un-
der 2020 utbetalades 3,4 Mkr av det totala lånebeloppet. 
Under 2021 har 7,1 Mkr av lånebeloppet utbetalats i april 
och en slutbetalning gjordes i augusti på 6,2 Mkr. I enlig-
het med villkoren i ”Låneram – kreditiv” ska Svenskt Ambu-
lansflyg senast den 30 november varje år tillställa regionen 
uppgift om räntan. Under 2021 har en fast avgift betalats 
på 1,4 Mkr som fördelats mellan medlemmarna utifrån yta 
och invånarantal, som debiteras under uppbyggnaden av 
verksamheten. Under året har även en uppstartskostnad på 
1,3 Mkr betalats.
 Resultatet för Svenskt Ambulansflyg 2020 uppgick till  
1,6 Mkr.

LÖF regionernas 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.



70

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 2 1 - 0 8  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

Med anledning av att landstingen har omvandlats till regio-
ner beslutades under 2020 att Landstingens Ömsesidiga 
Försäkringsbolag juridiska namn blir Löf regionernas ömse-
sidiga försäkringsbolag.

IT Plattform Småland & Öland AB, 556952-5966, 
ägarandel 50 procent
IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland 
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 till-
gängliggöra Småland och Öland för nationella och interna-
tionella besökare. För helåret 2020 uppgick omsättningen 
till 1,9 Mkr och årets resultat till 0,4 Mkr.

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. Omsättningen för år 2020 
uppgick till 24,7 Mkr och årets resultat till 0,4 Mkr.

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 utbygg-
nad och upprustning av väg E22 mellan Norrköping och 
Trelleborg till minst fyrfältsstandard. Omsättningen för år 
2020 uppgick till 0,01 Mkr med ett underskott för året på  
-0,01 Mkr. 

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 31 
augusti i Kommuninvest till 49 Mkr efter ytterligare inbetal-
ning av insatskapital under 2021 på 4,9 Mkr. Regionen erhål-
ler årligen avkastning på insatt kapital i Kommuninvest. Av-
kastningen 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.
Fram till augusti i år har flygtrafiken varit fortsatt påverkad 
av pandemin och passagerarminskningen uppgår till när-
mare 90 procent i förhållande till 2019. I prognosen för hel-
året 2021 beräknas omsättningen uppgå till 35,7 Mkr med 
en förlust på 21 Mkr. Föregående år uppgick omsättningen 
till 46,7 Mkr och resultatet blev negativt med 4 Mkr.
Flygplatsen har sökt såväl omställningsstöd som stöd för 
korttidspermittering vilket mildrar effekten av intäktsförlus-
ten men motverkas av stora kostnader för att starta upp tra-
fiken igen efter pandemin tillsammans med oförutsett fast-
ighetsunderhåll. Passagerarvolymen börjar dock sakta öka 
och beläggningen på sommarens avgångar har varit god. I 
september kommer den första avgången till Frankfurt att 
ske och linjen kommer att starta med tre avgångar i veckan. 
I början på september startar även chartertrafiken upp igen 
i liten skala med några avgångar i september, oktober och 
december.
Sedan slutet av december 2020 har Kalmar Öland Airport 
varit en del av det nationella utbudet av beredskapsflyg-
platser för samhällsnytta. I första hand gäller detta ambu-
lansflyg. Nu har Trafikverket lämnat förslag till regeringen 
på en fortsättning efter september i år och där är flygplat-
sen i Kalmar inte med bland de 22 flygplatser som nu fö-
reslås att fortsättningsvis ingå i det nationellt finansierade 
systemet. Flygplatsens ägare med flera har tillskrivit reger-
ingen och påtalat behovet av att även flygplatsen i Kalmar 
ska ingå. I budgetpropositionen som regeringen hade 
presskonferens om 6 september finns dock förslag på att 
de temporära beredskapsflygplatserna där Kalmar ingår 
ska förlängas hela 2022.
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