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Utmaningar under planperioden
Kalmar läns invånare, företag och organisationer har under stora delar av året befunnit sig i ett
utmanande läge. Hälso- och sjukvården har varit i en situation med hög belastning och stora
påfrestningar med anledning av covid-19. Resurser och kompetens har behövt ställas om och
nya prioriteringar göras. Regionen har nu en utmaning i att hantera viss uppskjuten vård och
samtidigt behålla den flexibilitet som nu finns inom hälso- och sjukvården. Pandemin har
också skapat en djup ekonomisk kris i länet liksom i landet i stort. Problemen är djupare än
vid tidigare ekonomiska kriser i modern tid och arbetslösheten har stigit. Arbetet med att
sammankoppla arbetsmarknadsregioner kommer att vara viktigt för regionens fortsatta
utveckling.
Trots en påfrestande tid har pandemin även inneburit en positiv utveckling inom vissa
områden. Samverkan har stärkts på alla nivåer och vikten av att kunna tänka nytt och ställa
om har blivit tydlig. Pandemin har drivit på tempot i omställning och utveckling, inte minst
digitalt. Stora utvecklingssprång har tagits i hälso- och sjukvården, där det mer har handlat om
nytänkande än om att skala upp. Utveckling av nära vård och digitalisering har tagit stora steg
framåt och nu behöver denna tas tillvara och bli långsiktig.
Kalmar län står inför en demografisk utveckling de kommande åren där åldersgrupperna
yngre och äldre kommer att öka, vilket även innebär att efterfrågan på samhällsservice
kommer att öka. Fram till år 2030 beräknas den demografiska försörjningskvoten öka i länet,
det vill säga de personer som är i arbete ska försörja fler. Den urbanisering som pågår inom
länet gör att utmaningen blir än större på landsbygden. För att mildra effekterna av den
förändrade demografin behöver fler personer arbeta. Arbetskrafts- och kompetensförsörjning
är en avgörande fråga för länets långsiktiga tillväxt. Tillgång till rätt kompetens är
grundläggande och utbudet av utbildning behöver stämma överens med arbetsmarknadens
behov. Arbetet med att få fler utrikesfödda att stanna och etablera sig i Kalmar län är en del av
insatsen för att klara arbetskraftsbehov och demografi.
Region Kalmar län ska vara en motor för hållbar utveckling i hela länet. Klimatförändringarna
är en av vår tids största utmaningar. För att klara klimatutmaningarna och främja en hållbar
utveckling krävs ett ambitiöst arbete på flera plan. En miljömässig hållbar utveckling handlar
om att utveckla länets naturresurser på ett cirkulärt och effektivt sätt. Vatten av god kvalitet
och i tillräcklig mängd är avgörande för regionens utveckling. För att trygga människors hälsa
och de gröna näringarna är det därför viktigt att skydda råvatten i samhällsplaneringen, liksom
att hushålla effektivt med de begränsade vattenresurserna.
Ett centralt mål i FN:s Agenda 2030 är hälsa och välbefinnande – för alla människor oavsett
ålder och var de bor. Hälsofrämjande arbete och prevention är också en viktig pusselbit för att
möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Möjligheten att tidigt upptäcka risk för sjukdomar
kommer att utvecklas med ny teknik och nya arbetssätt. Utveckling av nära vård med ett
person- och familjecentrerat förhållningssätt där invånarens egen kraft används kommer att
vara en nyckelfaktor för att kunna erbjuda en jämlik och jämställd vård som både bättre
motsvarar patienternas behov och är kostnadseffektiv. I samband med pandemin har
folkhälsans betydelse blivit ännu tydligare och regionen kommer att följa eventuella
konsekvenser på folkhälsan för att sätta in insatser om det behövs.
Kompetensförsörjning är en viktig fråga för Regions Kalmar län och den kommer att
påverkas av den demografiska utvecklingen och den svaga utvecklingen av länets invånare i
arbetsför ålder. Den årliga ökningen av den totala sysselsättningen ser ut att vara hälften så
stor som tidigare. Utmaningen ligger i att möta ett växande behov och fortsätta utveckla
kvalitet och service. Nya effektivare arbetssätt och digital utveckling kommer vara avgörande
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för att kunna klara välfärden. För att nå de högt ställda målen krävs engagerade och delaktiga
medarbetare. Det behövs också chefer som tar ansvar, samarbetar över organisationsgränser
och ser till invånarens och Region Kalmar län bästa.
Vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som coronapandemin leder till
under 2021 och framåt är svårt att förutsäga. Sverige var redan innan pandemin på väg in i en
konjunkturavmattning, efter flera år av högkonjunktur med stark skatteunderlagstillväxt.
Skatteunderlaget bedöms framåt realt öka med låga nivåer och Kalmar län har därutöver lägre
inkomstnivåer och befolkningstillväxt än riket i stort. Utvecklingen av länets ekonomi är
avgörande för möjligheterna att finansiera befolkningens behov av välfärdstjänster och de
investeringar som kommer att krävas.
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Vision, värdegrund och mål
Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv”. I allt
vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt.
Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla 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, hälsooch sjukvård, kollektivtrafik, utbildning samt förutsättningar för kulturliv. Tillsammans med
länets kommuner, lärosäten, näringsliv och andra aktörer vill vi skapa de bästa
förutsättningarna för invånare, företag och organisationer i länet.
Värdegrund
En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en 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 konventioner 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?
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Mål
Regionplan 2021–2023 är det övergripande styrdokument som omsätter Region Kalmar läns
vision, värdegrund och övergripande strategier till långsiktiga mål inom fyra målområden:
Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Målen formuleras så att de
beskriver vad som ska uppnås. Målen mäts av med mått med tillhörande målvärde som
möjliggör uppföljning och analys av mål.
Regionplanen är vägledande för förvaltningarnas verksamhetsplaner/styrkort med mål, mått
och aktiviteter. Baserat på Regionplanen och förvaltningarnas verksamhetsplan upprättas
verksamhetsplaner/styrkort för sjukhus/diagnostiskt centrum, förvaltningsområde, basenheter
och enheter.
Målvärdena för regionfullmäktiges mått kommer från och med 2020 att anges i ett kortsiktigt
och ett långsiktigt målvärde. Det kortsiktiga målvärdet avser målsättningen för ett år framåt
(och två år framåt för de mått som resultatet levereras vartannat år för). Den långsiktiga
målsättningen är mer ett visionärt mål som avses uppnås på längre sikt. Syftet är att tydligare
kunna följa Region Kalmar läns måluppfyllnad och målsättning om bättre resultat.
Uppföljning
Uppföljning av Region Kalmar läns mål sker per tertial i samband med verksamhetsdialoger,
delårsrapporter och i samband med årsredovisning. Samtliga förvaltningar skriver
verksamhetsberättelser som ligger till grund för delårsrapport och årsredovisning.
Uppföljningen av mått innebär uppföljning av verksamhetens resultat och sker regelbundet
under året. Resultatet visar på hur verksamheterna ligger till i förhållande till uppsatt mål.
Nöjda invånare och samarbetspartners (Invånare och kund)
Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet.
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.
Hållbar utveckling i hela länet (Verksamhet)
Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling.
Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i
länet och i den egna verksamheten.
Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet (Verksamhet)
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.
En av Sveriges bästa arbetsplatser (Medarbetare)
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.
God ekonomisk hushållning (Ekonomi)
Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla
med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet.
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Region Kalmar läns policy
Region Kalmar läns policy innehåller grundprinciperna för verksamheten och det som
ska vägleda oss i vårt dagliga arbete. Policyn beskriver hur vi arbetar och tar beslut för
att nå våra uppsatta mål.
Region i Kalmar län har visionen Tillsammans – för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vi
utgår från våra invånares behov och erbjuder tjänster inom hälso- och sjukvård, tandvård,
kollektivtrafik, utbildning och bildning. Vi fungerar som en samlande och pådrivande kraft
för länets kultur och utveckling. Vårt förhållningssätt är öppet, engagerat och kunnigt.
Region Kalmar län skapar förutsättningar för och inspirerar till goda möten, inom den egna
organisationen samt inom och utanför vårt län. Samarbete, dialog och öppen kommunikation
är kännetecknande för vår verksamhet. Genom att mötas bygger vi relationer och samhörighet
som ger oss kraft att utveckla oss själva och länet. Därför tar vi initiativ till samarbete internt,
externt, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det hälsofrämjande perspektivet
präglar både våra möten med invånare och vår vardag kollegor emellan. Utifrån vår vision
arbetar vi för att skapa en god och jämlik hälsa och livskvalitet hos alla kvinnor och män,
flickor och pojkar i länet.
Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län får bra bemötande och god service. Vårt
arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och präglas av att alla människor är lika mycket
värda. Mänskliga rättigheter gäller för alla människor och alla människor har rätt till livet på
lika villkor. Varje människa möts med respekt och utifrån sina förutsättningar. De vi möter
behandlas likvärdigt oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön,
funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Region Kalmar läns verksamhet ska vara känd,
tillgänglig och anpassad för barn.
Region Kalmar län arbetar med systematiska förbättringar och innovativa lösningar för att
utveckla verksamheten. Varje dag lite bättre – kraften hos många är vår strategi som
genomsyrar allt vi gör. Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser. Genom
att öppet lära av vad vi gör, av varandra och av andra förbättras verksamheten steg för steg.
Att involvera, stötta och motivera medarbetarna är en av våra chefers viktigaste uppgifter. Ett
innovativt klimat ska uppmuntra och ta tillvara på förbättringsidéer och innovationer från
såväl medarbetare som chefer för att gynna invånare, patienter och medarbetare.
Region Kalmar län verkar för hållbar utveckling och tar långtgående ansvar när det gäller
miljö, etik och ekonomi. Vi tar initiativ och verkar för att långsiktigt förebygga ohälsa och
minska påverkan på människa och miljö. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030
utgör ramen för arbetet. Kemikalier, avfall, transporter, energi, läkemedel, hållbara
upphandlingar och klimat står för den betydande miljöpåverkan i den egna verksamheten.
Verksamheten utgår från lagstiftning och andra specifika åtaganden som är relevanta för
organisationens förutsättningar. Utvecklingsarbetet präglas av ett systematiskt och
förebyggande arbetssätt med tydliga mål och uppföljning. Kvaliteten säkras genom att vi
fortlöpande identifierar, dokumenterar, visualisera och förbättrar våra processer. Ansvar och
befogenheter är definierade och dokumenterade. Information liksom kvalitets- och
säkerhetsarbetet utgår från gemensamma etiska värderingar och lagar, regler och interna
riktlinjer. Alla som kommer i kontakt med oss känner sig trygga med att vi finns här när de
behöver oss och att informationen om dem hanteras korrekt.
Våra arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald. Cheferna är engagerade och tydliga
ledare som leder genom att kommunicera, utveckla goda relationer och skapa förutsättningar
för en god arbetsmiljö och ett effektivt arbete. Medarbetarna tar ansvar för sin egen,
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arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Kompetensutveckling sker varje dag och vi
arbetar för att trivas och växa tillsammans. Förbättringsförslag och idéer uppmuntras genom
ett öppet klimat med högt i tak. Genom att öka delaktigheten, inte acceptera kränkande
särbehandling och verka för en hälsosam arbetssituation når vi ett hälsofrämjande och hållbart
arbetsliv.

Bildtext: Region Kalmar län som organisation ska ta ett långtgående ansvar för hållbar
utveckling, både när det gäller miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Agenda 2030
och de 17 hållbarhetsmålen genomsyrar Regionplanen och de mest relevanta målen har lyfts
inom respektive målområde i planen.
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Invånare och kund: 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 Kalmar läns verksamhet.
(Bild på mål 1,3, 5, 10, 16 agenda 2030)

Bra bemötande och delaktighet
Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska känna sig sedda och få bra
bemötande. Värdegrunds- och bemötandearbetet ska fortsätta att utvecklas utifrån invånarnas
upplevelse av bemötande och respekt.
Region Kalmar län ska involvera invånare, civilsamhälle, näringsliv och länets kommuner i
ett levande dialogarbete om utvecklingen av länet. Arbetet ska ske på ett sätt som stärker
länsinvånarnas tilltro till det demokratiska systemet. Demokratiska fri- och rättigheter samt
övertygelsen om alla människors lika värde är viktiga områden. Under planperioden ska en
mer systematiserad medborgardialog införas.
Invånare och patienter ska ha möjlighet att vara med och utveckla Region Kalmar läns
verksamhet. Målet är en lärande organisation där invånare, patienter, närstående och
medarbetare samskapar och tillsammans ökar värdet för länets invånare. Invånare som
medverkar för att förbättra verksamheten ska få stöd för att kunna göra en bra insats. Arbetet
utgår från strategin för invånare- patient- och närståendemedverkan.
Barn och unga ska känna delaktighet och ha inflytande. Region Kalmar län verksamhet ska
vara känd, tillgänglig och anpassad för barn. Barnkonventionen innebär bland annat krav på
ungas delaktighet, rätt till god hälsa och icke-diskriminering. För att tillgodose barnets
rättigheter enligt barnkonventionen arbetar Region Kalmar län efter handlingsplanen Barnrätt
– för varje barns bästa.
Region Kalmar län ska skapa och upprätthålla en jämställd organisation samt ett jämställt
arbetssätt hos Region Kalmar läns medarbetare. Arbetet utgår ifrån handlingsplanen för
jämställdhetsintegrering.

Hälsa och välbefinnande
Hälsan ska stärkas hos länets alla invånare. För att upprätthålla hälsa, goda levnadsvanor och
för att skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper ska minska krävs strukturerade insatser
och samverkan. Coronapandemin kan komma att innebära påfrestningar för samhället och en
försämrad folkhälsa är en tänkbar sådan. Regionen följer utvecklingen för att kunna anpassa
insatserna om så krävs. Nationellt kommer undersökningen Hälsa på lika villkor att
genomföras under 2021.
För att nå fler invånare bör hälsofrämjande och preventivt arbete etableras lokalt och i
samverkan med andra samhällsaktörer utanför hälso- och sjukvårdens traditionella arenor,
exempelvis på områden som arbetsmarknad, utbildning, fritid, boende och miljö. För att skapa
ett socialt hållbart samhälle krävs aktiv och långsiktig samverkan mellan olika aktörer i och
utanför länet. Arbetet följer Region Kalmar läns verksamhetsplan för hållbarhet, som ger en
helhetsbild över allt hållbarhetsarbete; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Insatserna ska
utgå från resultatet av Region Kalmar läns kunskapsunderlag.
Strategi för hälsa innebär att länets skola, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och
sjukvård i samverkan med Sveriges kommuner och regioner, ska samordna sitt arbete för att
främja hälsa och förebygga ohälsa. Strategin innehåller gemensamma mål fram till 2022.
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Den självskattade hälsan i länet är god, men det finns skillnader mellan kön och olika
socioekonomiska grupper. Länets kommuner har olika förutsättningar och utmaningar. Det är
därför viktigt att utvecklingsarbetet tar hänsyn till olikheterna och anpassar insatserna. Ett
exempel på en sådan insats är det pågående pilotprojektet i Högsby.
Levnadsvanor har stor betydelse för hälsan. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för
vårt mående. Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet är grundläggande för en god
hälsa under hela livet medan motsatsen kan leda till övervikt och fetma samt sjukdomar.
Regionens kunskapsunderlag visar att övervikt och fetma ökar inom alla åldersgrupper i länet.
Region Kalmar län arbetar för att öka länsinvånarnas fysiska aktivitet och minska
stillasittandet samt stödja till goda kostvanor i samverkan med länets kommuner och ideella
organisationer.
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 hens omgivning. Region Kalmar län
är en del av opinionsbildningsprojektet Tobacco endgame - rökfritt Sverige 2025. Strategin är
att sprida kunskap om risker med tobak och ge stöd till personer som vill sluta röka eller
snusa. I samverkan med länets kommuner görs ett förebyggande arbete för att påverka unga
att inte börja med tobak. Detta sker enligt modellen Tobaksfri Duo på högstadiet över hela
länet. Tobaksfri utmaning är motsvarande modell på gymnasienivå som under planperioden
ska implementeras i hela länet.
Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Våld mot kvinnor är ett
juridiskt, socialt och ekonomiskt problem, ett hälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.
Samarbetet med kvinnojourerna och brottsofferjourerna är en viktig del i regionens arbete mot
våld i nära relationer.
Utbildning är en viktig skyddsfaktor för hälsa och välbefinnande. Det finns tydliga samband
mellan utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden och hälsa. Gymnasiebehörighet är en
förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. I länet lämnar
alldeles för många ungdomar grundskolan utan gymnasiebehörighet, det gäller särskilt pojkar.
Ett initiativ ska tas inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan för att tillsammans
med kommunerna öka andelen godkända elever.

En tillgänglig och mer digital vård
Region Kalmar läns ska ha Sveriges bästa tillgänglighet och en vård som är fri från köer.
Invånaren ska känna sig trygg med att veta vad nästa steg är vid en utredning eller
behandling. Mötet med hälso- och sjukvården utgå från patientens behov och förutsättningar.
Möjligheten att möta vården digitalt ska öka. Digitala tjänster ska vara lika naturliga delar av
vårdutbudet som ett besök på plats på en mottagning. Invånaren ska kunna få svar på sina
hälsofrågor dygnet runt, i första hand digitalt men med möjlighet till fysisk kontakt vid behov.
Den digitala målbilden Digitalt när det går, fysiskt när det behövs är utgångspunkten när
tillgängligheten utvecklas.
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Regionens erbjudande till invånarna i form av digitala tjänster och digital vård ska
tydliggöras. Det gäller hela vägen från första kontakt till möjligheter att själv ta ansvar för
delar av sin vård och behandling. Ett erbjudande som beskriver invånarens digitala
möjligheter ska tas fram och kommuniceras till invånarna. I arbetet är det särskilt viktigt att
beakta ovana användare, som till exempel äldre eller personer med funktionsvariationer.
Nya former av kontakt har uppkommit under pandemin går helt i linje med målbilden.
Invånarna efterfrågar nya sätt att möta vården och användandet av digitala tjänster har ökat.
Ett exempel på detta är användningen av digitala vårdmöten som ökat kraftigt. Den snabba
utveckling som har skett ska användas som en skjuts framåt när det gäller digitalisering och
nya arbetssätt i samverkan både inom och över organisationsgränser. Det gäller både nya
initiativ och den ökade användningen av tidigare tjänster.
1177 Vårdguiden är första ingången till hälso- och sjukvården. Här kan man som invånare få
råd om hälsa och hälso- och sjukvård dygnet runt och genom e-tjänsterna kan man kontakta
vården eller initiera ärenden. Under våren 2020 ökade antalet besök på 1177.se markant och
fler invånare började använda sig av e-tjänsterna. Insatserna ska fortsätta för att skapa ökad
kännedom och ökat användande av 1177 Vårdguiden som ingång till hälso- och sjukvården.
Invånarna ska erbjudas fler möjligheter till att kontakta vården genom att logga in på 1177.se.
Möjligheten att boka tid via webbtidbokning på 1177.se ska öka och fler tider ska finnas
tillgängliga för invånaren. Under 2021 påbörjas implementering en plattform som innebär att
patienten själv uppger sin sina symptom digitalt och därefter sker en automatisk triagering till
antingen egenvårdsråd eller hänvisning till rätt vårdinstans. Tjänsten Egen provtagning är mer
etablerad inom organisationen i och med starten av provtagning för covid-19 och användandet
av denna tjänst ska breddas till fler områden. Arbetet med förbättrade digitala kallelser
fortsätter enligt den nationella planen. I arbetet ska särskilt beaktas möjligheten att införa smsbiljett till kollektivtrafiken i samband med kallelse.
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) är ett exempel på där tillgängligheten kan öka
med hjälp av digitala alternativ. IKBT är väl beprövat och antalet behandlingsprogram som
erbjuds digitalt ska fortsätta att utvecklas. Det ska vara tydligt för invånarna vad regionen
erbjuder i form av digitala behandlingsalternativ.
För patienter med många vårdkontakter är det viktigt med samordning och möjligheten att
själv vara delaktig i sin vård. Att göra egna mätningar och ha kontinuerligt digital kontakt
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med vården kan förbättra hälsan och livssituationen för många med kroniska sjukdomar. Det
gör också att eventuell försämring kan upptäckas av vården i tid. Region Kalmar län arbetar
för att erbjuda egenmonitorering brett till lämpliga patienter. En plan för införande, vilka
patientgrupper som ska omfattas, samt de ekonomiska konsekvenserna ska redovisas.
När invånare väljer att ringa in till 1177 Vårdguiden på telefon ska väntetiden vara minimal.
Den långsiktiga målbilden är en väntetid på högst fem minuter. För att nå dit behöver nya,
flexibla arbetssätt utvecklas och digitaliseringens möjligheter nyttjas bättre.

Stärkt samverkan och förnyelse
Vikten av samverkan har blivit än mer tydlig under coronapandemin. En pandemi tar inte
hänsyn till organisatoriska gränser. Arbetet har krävt förändrad organisering, stärkt samverkan
och samordning och behovet av gemensamma arenor har varit stort.
Samarbetet har förstärkts både inom Region Kalmar län och med externa aktörer. Inom länet
och nationellt, på olika nivåer. Under pandemin har nya samarbetspartners hittat varandra och
nya samarbetsytor öppnats. Relationerna med länets kommuner har stärkts liksom med
länsstyrelsen och andra regioner. Denna utveckling ska tas tillvara under planperioden för att
fortsätta utveckla hela länet.
Samverkan med myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB
och Försvarsmakten har varit nödvändig under coronautbrottet. Den nationella samordningen
av ingången för svensk hälso- och sjukvård via 1177 Vårdguiden, både via webb och telefon,
har spelat en central roll. Det har blivit tydligt att det är möjligt att lösa en gemensam uppgift
trots olika huvudmän och organisationsgränser. Många delar nu insikten av vikten av
samverkan och hur viktigt samarbete är för fortsatt utveckling. Arbetet med krisberedskap
fortsätter att ske i samverkan med andra aktörer i länet, såväl som inom sydöstra
sjukvårdsregionen som nationellt.
Region Kalmar län ska fortsätta vara drivande i regionala nätverk för att skapa förankring,
delaktighet och engagemang hos länets aktörer. Nära och stärkt samverkan är förutsättningen
för att skapa tillväxt och en hållbar utveckling i hela länet. Region Kalmar län ska ha fortsatt
närhet till kommunerna, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och andra
samverkande lärosäten och regionala aktörer.
Samverkan är även viktig med grannlänen, men också inom olika geografiska och tematiska
områden, till exempel Regionsamverkan Sydsverige, inom strukturfondsarbetet och Forum
Sydost. Inom Regionsamverkan Sydsverige sker gemensamt arbete för långsiktigt hållbar
utveckling för Sydsverige inom bland annat infrastruktur, kultur och regional utveckling.
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 kunskapsstyrning, digitalisering,
hälsofrämjande insatser och kompetensförsörjning. Här drivs också arbete med
nivåstrukturering där den högspecialiserade vården koncentreras till olika platser i landet.
Akademin är en viktig samverkanspart i arbetet med stärkt innovationsförmåga. Ett stärkt
samarbete mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv ska intensifieras för att
verksamhetsnära forskning ska fortsätta utvecklas. Sedan många år sker samarbeten för ökad
innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap. Region Kalmar län har ett samverkansavtal
med Linnéuniversitet och under planperioden ska initiativ tas att etablera motsvarade avtal
med Linköpings universitet och Region Östergötland.
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I arbetet med regional utveckling är internationalisering ett perspektiv som ska genomsyra
alla insatser. Som ett led i detta ska Region Kalmar län vara fortsatt aktiv i internationella
samarbeten, med fokus på Östersjöregionen och EU. I Östersjöregionen är samarbetet inom
Euroregion Baltic fortsatt prioriterat. Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel har
som uppgift att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. I syfte att öka företagens
exportmognad finns en regional exportsamverkan mellan regionen, Almi och Business
Sweden.

Beredskap och säkerhet
Erfarenheterna från coronapandemin ska tas vidare i arbetet med krisberedskap och civilt
försvar i hela organisationen. Det handlar om stor efterfrågan på förbrukningsmaterial,
lagerhållning, en väl fungerande logistik samt ledning och styrning. Flera åtgärder behöver
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. En omställning kräver därför tydliga och långsiktiga ekonomiska nationella stöd för att
realiseras i såväl region som kommun.
Nationellt pågår ett arbete gällande kapacitet och beredskapslager, där resultatet blir
vägledande för regioner. Förbrukningsmaterial som går att cirkulera kommer att prioriteras
för att minska sårbarhet och behålla en stabil verksamhet. En plan ska tas fram för en robust
materialförsörjning som bygger på cirkularitet med syfte att minska sårbarheten i händelse av
kris. Sjukhusens sterilcentraler är viktiga för att kunna förse vården med steril utrustning.
Avgörande är att upphandling av kirurgiska instrument där fokus ligger på kvalitet.
Alla regioner ska genomföra de förberedelser som behövs för att verksamheten ska fungera
vid särskilda eller extraordinära händelser samt störning i samhället och vid höjd beredskap.
Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även vid omfattande
oväntade händelser. Risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för planeringen så att
verksamheten ska kunna fortgå kontinuerligt med minimal påverkan vid dessa situationer.
Under planperioden kommer fokus att vara kompetenshöjande åtgärder kring krisberedskap,
säkerhet, totalförsvar och säkerhetsskydd och utgår från bland annat Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps rekommendationer Det robusta sjukhuset. För att underlätta
beredskapsplaneringen och för att tydliggöra för allmänheten vad den kan förvänta sig av
hälso- och sjukvården, även då den är utsatt för extrem belastning, behöver det bli tydligare
från nationellt håll vilken hälso- och sjukvård som ska kunna utföras även i händelse av
fredstida kriser eller vid krig.
Vid kris, höjd beredskap och krig kommer alla delar av vårdkedjan överlag att behöva göra
betydligt mer än man gör i vardagen. Regionernas krigsorganisation bör omfatta hela
vårdkedjan från prehospital vård till högspecialiserad vård samt primärvård och tandvård.
Samverkan mellan regioner och kommuner är särskilt viktiga.
Då offentliga aktörer i Sverige idag går mot fossilfria transporter måste även
biogasproducenter med flera klassas som samhällsviktig verksamhet. Det är även en
förutsättning för omställning av ambulansfordon. Kollektivtrafiken är avgörande för
samhällets funktionalitet och vid höjd beredskap skulle fordonen utgöra en viktig resurs för
storskalig evakuering och kunna anpassas för sjuktransporter. Region Kalmar län ska verka
för att biogas blir klassat som samhällsviktig verksamhet.
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Mått
Region Kalmar läns långsiktiga
inriktning

Målvärde
Mått
2021

Långsiktigt
målvärde

Länets invånare ska uppleva god
livskvalitet på lika villkor

Självskattad hälsa hos invånarna

75 %

80 %

Invånarna ska vara nöjda, uppleva en
tillgänglig och jämlik verksamhet samt ha
stort förtroende för region Kalmar

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

90 %

95 %

Invånarnas förtroende för hälso- och
sjukvården i sin helhet

73 %

80 %

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

65 %

80 %

(telefon)
70 %
(webben)
70 %
(1177s e-tjänster)

Invånarnas uppfattning om att
vården ges på lika villkor

65 %

80 %

Invånarnas nöjdhet med Kalmar
läns trafik

55 %

60 %

86 % (PV*)

95 %

Patienternas helhetsintryck av
vården

93 % (Som ÖV*)
92 % (Som SV*)
85 % (Psyk ÖV*)
76 % (Psyk SV*)

Patienternas upplevelse av
delaktighet och involvering i vården

82 % (PV*)

95 %

90 % (Som ÖV*)
85 % (Som SV*)
85 % (Psyk ÖV*)
72 % (Psyk SV*)

Patienternas upplevelse av
tillgänglighet i vården

87 % (PV*)

95 %

91 % (Som ÖV*)
90 % (Som SV*)
83 % (Psyk ÖV*)
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80 % (Psyk SV*)

Patienternas upplevelse av respekt
och bemötande i vården

89 % (PV*)

95 %

91 % (Som ÖV*)
86 % (Som SV*)
88 % (Psyk ÖV*)
80 % (Psyk SV*)

Andel resenärer som är nöjda med
senaste resan med Kalmar länstrafik

85 %

90 %

Studerandes upplevelse och nöjdhet
med utbildningen på folkhögskola

95 %

95 %

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.
* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.
* Primärvård förkortat PV
* Somatisk öppenvård förkortat Som ÖV
* Somatisk slutenvård förkortat Som SV
* Psykiatrisk öppenvård förkortat Psyk ÖV
* Psykiatrisk slutenvård förkortat Psyk SV

Regionplan 2021–2023
Region Kalmar län
16(87)

Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet
Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling.
Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i
länet och i den egna verksamheten.
(Bild på Mål 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agenda 2030)
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
gemensamt beslutade målbilden Klimat att växa i. Strategin innehåller fyra prioriterade
utvecklingsområden: delaktighet, hälsa och välbefinnande, god miljö för barn och unga,
hållbar samhällsplanering samt stärkt konkurrenskraft. I den regionala utvecklingsstrategin
finns också tre områden som påverkar på ett bredare plan: kompetensförsörjning, digital
omställning och internationalisering. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030
utgör ramen för utvecklingsarbetet. De insatser som krävs för att uppnå målbilden beskrivs i
ett antal handlingsprogram.
Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin är ett ansvar som vilar på många
aktörer. Utifrån olika uppdrag ska alla aktörer i länet bidra till att göra Kalmar län till en plats
där människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Region Kalmar län har
ansvar för att ta fram strategin, samordna genomförande samt följa upp och utvärdera. Arbetet
med att uppdatera strategin ska påbörjas under 2021. Den nationella strategin för hållbar
tillväxt är under revidering och kommer delvis vara styrande för det regionala arbetet. Detta
blir en viktig del i arbetet med att få en omstart i Kalmar län med anledning av pandemins
effekter på samhällets utveckling.
Regeringen har gett regionerna i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar
utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att integrera hållbarhet i regionens styroch ledningsdokument och strukturer samt åstadkomma en långsiktig förflyttning till hållbar
utveckling som helhet inom det regionala tillväxtarbetet. Insatserna ska genomföras under
perioden 2020-2022 enligt en särskild projektplan inom områdena; landsbygdsutveckling,
digital omställning, samsyn i det regionala ledarskapet och finansiering via regionala
utvecklingsmedel.

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse
Region Kalmar län ska arbeta för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet.
För detta krävs förutsättningar för innovation, förnyelse och långsiktigt hållbar tillväxt. Länets
företags- och innovationsklimat ska förbättras. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla
företag tillsammans med forskningen i regionen. Arbetet med att stärka kvinnors företagande
och företagande för invånare med utländsk bakgrund ska prioriteras.
Som ett led att stärka näringslivets konkurrenskraft ska långsiktiga och robusta strukturer och
miljöer utvecklas. Dessa ska både ha kompetens att stödja företagen och att attrahera
nationella och internationella utvecklingskapital. Dess strukturer ska bygga på långsiktig
finansiering. EU:s strukturfondsprogram är ett viktigt verktyg för att finansiera regional
utveckling.
Strategin för smart specialisering ska ligga till grund för att utveckla innovationsmiljöer i
samverkan med lärosäten, kommuner, näringsliv och andra aktörer. Detta ska göras inom
kompetensområden där länet har starka naturliga förutsättningar, konkurrenskraft och där
området har goda framtidsutsikter.
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Prioriterade områden är bioekonomi, till exempel gröna näringar och naturturism, e-hälsa och
industriell omställning och att föra samman olika aktörer inom dessa områden via regionala
plattformar. eHealth Arena, Smart Housing, regionalt inkubatorssystem samt
Livsmedelsutveckling Sydost är några pågående insatser inom områdena och som omfattas av
projektmedel. Industrins betydelse för länet ska beaktas och arbetet med smart industri ska
fortsätta. För att stärka förutsättningarna för länets industrier och skapa en mer lönsam och
mer hållbar produktion ska ett industriforum etableras. I forumet ska både industrinäringen,
offentliga aktörer och fackliga organisationer delta.
Kalmar län har en stark profilering mot e-hälsa som ska utvecklas ytterligare. Inom projektet
eHealth Arena pågår ett långsiktigt arbete för att skapa en arena där företag, offentlig sektor
och akademin möts. Ett e-hälsokluster ska byggas upp som inkluderar inkubatorsverksamhet,
nyetableringar, testbäddar samt kunskapsmiljöer på Linnéuniversitetet. Det övergripande
målet är att attrahera fler företag till länet, utveckla befintliga inom e-hälsoområdet samt öka
användandet av e-hälsotjänster och produkter i Kalmar län, nationellt och internationellt.
Satsningen sker i nära samverkan med Kalmar Science Park, Linnéuniversitet, länets
kommuner samt näringslivet.
Ett arbete är påbörjat med att se över regionens innovationsprocess för e-hälsa, där lärande
och förnyelse inom hälso- och sjukvården är en viktig kraft för att utveckla e-hälsoklustret.
En viktig förutsättning är tesbäddsverksamheten, som är under utveckling och att stimulera
innovationer samt skapa tydliga riktlinjer för vad som gäller för enskilda initiativ.
Genom projektet RINK, Regional Inkubation, erbjuds företag att ta del av stöd i en
inkubatorsprocess. Kalmar Science Park är projektägare och regionen samt sju kommuner
medfinansierar. Under planperioden ska företag från samtliga kommuner erbjudas att ta del av
processen och ett arbete ska göras för att skapa ett långsiktigt regionalt inkubatorssystem.
Idag erbjuder flera aktörer inkubatorstöd och samverkan med dessa bidrar till ett starkare och
mer effektivt system. På sikt bör eHealth Arena samt Region Kalmar läns innovationssluss
vara en del av detta system.
Kalmar län är ett av de län som är mest exportberoende i Sverige. Regionen ska tillsammans
med till exempel ALMI och Business Sweden, arbeta med exportfrämjande insatser. En ökad
exportmognad hos företagen påverkar förmågan att ställa om och möta nya förutsättningar.
Besöksnäringen är stark inom Kalmar län och länet är det största besökslänet utanför de tre
storstadsregionerna sommartid. Ett utvecklingsarbete pågår för att se över hur Region Kalmar
län och kommunerna tillsammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen. Arbetet ska
mynna ut i en gemensam strategi.
Region Kalmar län ska under planperioden bjuda in intressenter som vill utveckla och
investera i ett koncept för att etablera Matens hus. Arbetet med konceptet kommer att ske
inom ramen för handlingsprogrammet för länets livsmedelsstrategi.
Ett gemensamt projekt pågår tillsammans med Region Östergötland och projektet Team
Östergötland inom fokusområdena investeringsfrämjande, kompetensutveckling och
rekrytering. Region Kalmar län verkar för att bli den familjevänligaste besöksregionen i
Sverige med fokus på kommunerna i norra länet.
Under planperioden ska ett fortsatt utvecklingsarbete genomföras där företagsstöd och projekt
bidrar till att stärka hållbarheten i arbetet.

En levande landsbygd
En av Kalmar läns stora tillgångar är landsbygden som är grunden för länets basnäringar, de
gröna näringarna och besöksnäringarna. I arbetet med landsbygdsutveckling är det lokala
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engagemanget och drivkrafterna avgörande. Region Kalmar läns roll är att stimulera och
uppmuntra engagemang genom att stödja lokala initiativ, bidra till kunskapsspridning och ha
en vägledande roll. För att dessa ska kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft krävs
god service samt god infrastruktur och bredband.
Hela länet ska ha tillgång till såväl en god samhällsservice som en fungerande kommersiell
service. Region Kalmar län ska stötta arbetet med ortsanalyser för att stärka landsbygden.
Eftersom behoven skiljer sig åt i länet behöver hänsyn tas till specifika utmaningar och
möjligheter. Arbetet med service och länets prioriteringar kring servicefrågor utgår från ett
tillväxtperspektiv och anges i det regionala serviceprogrammet. Under planperioden ska
regionen verka för införande av kommunala serviceplaner i hela länet och att servicefrågorna
kopplas till kommunal planering. Målet är att kommunala serviceplaner ska finnas i
majoriteten av länets kommuner.
Attraktiva boendemiljöer och tillgång till besöksmål är en viktig del i landsbygdsutvecklingen
där natur- och kulturmiljöer kan bidra. Ett länsgemensamt arbete har påbörjats för att bidra till
att utveckla kulturmiljöerna.
Arbetet som påbörjats tillsammans med Högsby kommun för att utveckla nya, mer
ekonomiska och socialt hållbara sätt att arbeta med regional utveckling, kommer att fortsätta.
Utifrån en analys har fyra utmaningar, som är gemensamma för flera inlandskommuner i
länet, identifierats. Dessa är befolkningsutveckling, näringslivets sammansättning och
utveckling, folkhälsan samt utbildningsnivån. Arbetet sker därför i samarbete med ideell
sektor, näringsliv med flera. Pilotprojektet kommer att pågå under drygt två år.

Infrastruktur och kommunikationer
Handlingsprogrammet för infrastruktur prioriterar länets insatser fram till 2025. Programmet
ligger till grund för Region Kalmar läns påverkansarbete när det gäller inriktningsbeslut,
nationell plan, nationella utredningar samt prioriteringar för större investeringsobjekt.
Programmet sätter en långsiktig agenda för den regionala transportplanens större
prioriteringar och medfinansieringsobjekt. Här lyfts bland annat behov av upprustning och
höjning av standard för E22, prioriterade regionala stråk, Kust till kustbanan samt
järnvägsnätet, både inom och utanför länets gränser. Även flygförbindelsen med Stockholm är
viktig för näringslivets internationalisering och för regionens utveckling i stort.
Region Kalmar läns påverkansarbete framhåller länets intressen vid nationell planering av
infrastrukturprojekt och samordnar behov vid infrastrukturplanering på regional och nationell
nivå. Inom Regionsamverkan Sydsverige lyfts de prioriterade infrastrukturobjekten som södra
Sverige enats kring. Samverkan inom och utanför länet ska stärkas för att skapa starka
samband med tillväxtmotorer och regionala kärnor i grannlänen. Arbetet fortsätter för färre
och mer robusta arbetsmarknadsregioner. Tillsammans med grannlänen blir Region Kalmar
län en stark röst som gemensamt prioriterar hela södra Sveriges infrastrukturbehov.
Vägar inom prioriterade regionala stråk behöver få höjd hastighets- och säkerhetsstandard.
För E22 är det fortsatt viktigt att hela sträckan rustas upp. Arbetet med revideringen av
regional transportplan prioriterar utbyggnaden av infrastrukturobjekt på regional nivå.
Stora pågående projektet är riksväg 136 på Öland, riksväg 23 Målilla-Hultsfred och insatser
för cykelvägar och kollektivtrafikhållplatser. Arbete pågår även med att ta fram en
uppdatering av cykelstrategin. Kommande större satsningar på det regionala vägnätet är väg
37/47 mellan Oskarshamn och Bockara.
Godstrafiken och länets hamnar, liksom välutvecklade logistik- och godstransportsystem,
spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Under planperioden
Regionplan 2021–2023
Region Kalmar län
19(87)

sker en revidering av den nationella och den regionala infrastrukturplanen. Påverkansarbetet
för nationell plan utgår från handlingsprogrammet för infrastruktur med fokusering på de nya
objekten Stångådalsbanan och Tjustbanan; partiell elektrifiering, triangelspår i Berga, nytt
signalsystem och mötesspår Rockneby. Regionen ställer sig positiva till att ingå i
medfinansieringsavtal med Trafikverket.
För att möta satsningen på fordon och trafik ska harmonisering av stationer med närområden
genomföras tillsammans med Trafikverket och kommunerna. Åtgärderna ska bidra till att
målen om robustare arbetsmarknadsregioner, sänkta transportkostnader, förbättrad kvalitet för
godstransporter, utvecklad teknik för fossilfri tågdrift uppnås, på ett långsiktigt och hållbart
sätt.

Digital kommunikation
Området e-hälsa är ett prioriterat område och regeringen har sedan många år tillbaka en vision
om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Arbetet med digital agenda Kalmar län,
som är en långsiktig strategi, ligger i linje med den nationella digitaliseringsstrategins mål om
kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur och ska revideras under
planperioden.
Till kommande programperiod inom EU, 2021–2027, finns förslag om inrättande av ett
program kallat Ett Digitalt Europa. Detta kommer få stor påverkan på arbetet med den
digitala omställningen inom både offentliga organisationer, näringsliv och samhället i stort.
Sveriges regioner och kommuner har tillsammans i uppdrag att skapa förutsättningar för att
digitalisera välfärden, genom gemensam digital infrastruktur och arkitektur, för invånarnas
bästa. Den digitala transformationen, bland annat vad gäller standarder, säkerhet, arbetssätt,
informationsutbyte mellan huvudmän, kommer påverkas sedan uppdraget breddats till att
koordinera och utveckla digitala tjänster också i samverkan med kommuner.
Insatserna för att nå målen i digital agenda Kalmar län har fokus på ökad digital delaktighet
hos länets invånare och digital kompetensutveckling inom näringsliv och offentlig sektor.
Fokus ligger även på att stödja företagen i deras arbete med digital omställning. En annan del
handlar invånarnas möjlighet till insyn och delaktighet i sin hälsa. Allt i syfte att tillvarata
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för Kalmar län.
Som ett led i att förbättra den digitala kommunikationen i länet har en regional
investeringsmodell arbetats fram för att påskynda utbyggnaden av bredband. Arbetet sker
bland annat genom framtagande av regionala prioriteringar i dialog med kommuner och andra
intressenter för kommande investeringar. Prioriteringen är nödvändig för att regionen ska
kunna ta del av det statliga investeringsstödet för bredband och parallell finansiering inom
EU-programmen.
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har ett avtal tecknats för att påskynda
utbyggnaden. Resultatet, i form av utbyggnad av nya anslutningar, kommer under 2023.
Enligt bredbandsstrategin är målet att alla hushåll i Kalmar län ska ha tillgång till en hastighet
på minst 1 Gbit/s år 2025.
Vid revideringen av digital agenda Kalmar län ska regionens påverkansarbete ske mot
bakgrund av programmet Ett Digitalt Europa, nationella bredbandspengar, initiativ via SKR
och Inera och Regionsamverkan Sydsverige. Likaså till regionala och lokala insatser, som till
exempel, att minska digitala utanförskapet i Kalmar län.
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Kompetensförsörjning i Kalmar län
Kompetensförsörjning är avgörande för länets långsiktiga tillväxt och utveckling. För att länet
ska utvecklas krävs tillgång till rätt kompetens och utbud av utbildningar som stämmer
överens med arbetsmarknadens behov. Utmaningar för Kalmar län är bland annat hur
kunskapsinnehållet, och därigenom konkurrenskraften, inom näringslivet kan ökas. Behovet
av livslångt lärande ökar vilket gör att omställning till andra yrken och spets- och
vidareutbildningar behövs.
Region Kalmar län har ett övergripande ansvar och nationellt uppdrag för länets
kompetensförsörjning. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner, myndigheter,
utbildningsanordnare och näringsliv. Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning utgör
grunden för gemensamma långsiktiga insatser för att matcha länets behov av utbildning och
kompetens.
Prioriterat är arbetet med att utveckla och öka attraktiviteten för yrkesutbildningar, öka
möjligheterna till distansbaserad utbildning och få studenter att stanna kvar i länet.
Läkarutbildningen, via Linnéuniversitetet och Linköpings universitet bidrar till en stärkt
akademisk utbildnings- och forskningsmiljö i länet. Samarbetet med Linnéuniversitet och
Linköpings universitet fortsätter för att säkerställa kompetensförsörjning inom de utbildningsoch forskningsområden som regionen är i behov av. Under planperioden ska en
överenskommelse med Linköpings universitet tas fram.
Region Kalmar län samarbetar med Linnéuniversitetet och Region Kronoberg för att få fler
studenter att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. Tillsammans med Sydsvenska
Handelskammaren och Region Kronoberg startas ett nytt traineeprogram 2021 som riktar sig
till studenter på Linnéuniversitetet och andra lärosäten. Målet är att erbjuda unga akademiker
ett års utbildning och praktik. Insatsen ska leda till att fler unga akademiker stannar och får
jobb, höjd utbildningsnivå på länets arbetsplatser och ökad en inflyttning till länet.
Programmet riktar sig till både privat och offentlig sektor.
Genom ett ökat samarbete med kommunerna, som inletts genom nätverket ”Tillsammans för
fler till Kalmar län”, bidrar regionen till att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen
för länets arbetsgivare. Tillsammans kan gemensamma utmaningar tas om hand på ett
effektivare sätt och stärka den samlade bilden av länets attraktivitet som plats.
Region Kalmar läns folkhögskolor ska rikta sig till en mångfald av människor och alla åldrar
från äldre tonåringar till seniorer. Genom att stärka nätverket med yrkeshögskoleanordnare i
länet utökas möjligheterna till att få fler YH-utbildningar beviljade till länet. Folkhögskolorna
har också en viktig roll i att möjliggöra ett livslångt lärande. Region Kalmar län arbetar även
med kommunerna för att skapa ett sammanhängande system där olika aktörer samarbetar för
att stötta nyanlända och matcha personerna med både den offentliga sektorn och det
lokala/regionala näringslivet.
För att klara nyanländas etablering på arbetsmarknaden krävs validering, ett verktyg för att
synliggöra och tillvarata kompetens. Region Kalmar läns uppdrag är att säkerställa aktörer
som kan validera kompetenser. En upphandling med en kartläggning av hur det ser ut i länet
ska göras för att vidareutveckla systemet. Utöver det ingår regionen i ett nationellt projekt
som samordnas av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Syftet är att utveckla systemet på
nationell nivå.

Folkhögskolor
Region Kalmar läns fyra folkhögskolor är både en del av länets kompetensförsörjning och
spelar en stor roll för folkbildning, integration och som utbildningsaktör för det professionella
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kulturlivet. Genom en bredd av utbildningar bidrar de till att motivera till vidare studier och
yrkesutbildningarna leder till arbete. Folkhögskolorna har en viktig roll i arbetet med Agenda
2030 för att bidra till social och miljömässig hållbarhet.
Behovet av kompletterande utbildning är fortfarande stort i länet. Därför ska folkhögskolorna
prioritera bredd i allmänna behörighetsgivande kurser. Folkhögskolorna är en viktig aktör för
att motivera till studier och bidra till att höja utbildningsnivån och ska fortsatt vara en resurs
för regionens kompetensförsörjning. Det finns ett stort behov av utbildningar som kortar
vägen till arbete. Mer än 30 procent av kursplatserna på Region Kalmar läns folkhögskolor
prioriteras för deltagare som vill läsa in allmän behörighet för högskolestudier. Det ska i
högre utsträckning erbjudas utbildningar som varvar studier på skolan med distansstudier som
ett komplement för deltagare som bor långt från skolorna.
Folkhögskolorna ska fortsätta att utveckla yrkesutbildningar inom bristyrken. Samordningen
med huvudmannen och länets kommuner är viktig. Folkhögskolorna genomför
uppdragsutbildningar till medicinska sekreterare och svenska i vården. För att mildra
konsekvenserna av coronapandemin har staten avsatt medel till extra platser på folkhögskola
för allmän kurs samt yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Inom ramen för
dessa medel startas en undersköterskeutbildning riktad till kommunal verksamhet samt
lärarassistentutbildning. Regionens folkhögskolor ska prioritera utbildningar för personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden och planera för fler yrkesutbildningar. Det är också viktigt att
stärka samverkan med kommuner där det behövs särskilda insatser för att höja
utbildningsnivån.
Insatser för förbättrad integration av utrikesfödda behövs för att få in fler i arbete. Idag
erbjuds allmänna kurser med olika inriktningar som ger behörighet till högre studier samt
svenska för sjukvårdsutbildade. Under planperioden ska kurserna fortsätta att utvecklas för att
kunna erbjuda bredd i utbildningar som ingång till det svenska samhället.
Konst- och kulturutbildningarna har blivit en allt viktigare väg in till högre estetiska
utbildningar. Samverkan ska stärkas med regionala kulturaktörer och kulturutbildningar.
Behovet av regionala utbildningar inom kulturarv ska undersökas. Folkhögskolorna ska också
ta en aktiv roll till stöd för konst- och kreativa utövare som vill etablera sig i länet efter högre
studier. Det sker bland annat i lokala inkubatorsverksamheter och i samverkan med nätverk
för konstnärer. Samtidigt ska alla studerande, oavsett utbildning, möta kultur och själv
utveckla sin förmåga till kreativitet.

Miljö och hållbar utveckling
Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet.
Arbetet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Kalmar län ska vara en
fossilbränslefri region, vilket betyder att länet år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil
koldioxid. Arbetet inriktas på att effektivisera länets energianvändning, ersätta fossila
bränslen med förnybara, samt verka för utökad produktion av förnybar energi.
Region Kalmar län ska driva arbetet med att genomföra handlingsprogrammet för en
fossilbränslefri region tillsammans med länsstyrelsen inom ramen för Klimatsamverkan
Kalmar län. Ett nationellt innovationskluster kring flytande biogas, med Energigas Sverige
som huvudman, har bildats och Kalmar län blir en av åtta demonstrationsarenor. Under 2020
blev regionens serviceresor fossilbränslefria. Nu riktas omställningen till fossilbränslefria
tjänstefordon, ambulanser samt upphandlade transporter som budbilar och godstransporter.
Arbetet med att ställa om till ett mer hållbart resande inom Region Kalmar län fortsätter med
klimatkliv och investeringar i infrastruktur för elfordon. Utöver det sker omställning genom
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ökad reseplanering vid utbildning, samåkning och nyttjandet av videomöten i syfte att
reducera antalet fordon ytterligare.
Insatser ska göras för att långsiktigt säkerställa god tillgång på vatten av bra kvalitet i länet
samt minska belastningen på Östersjön. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan på
lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet.
Region Kalmar län utreder i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och kommunerna en
framtida LIFE-ansökan som syftar till att förbättra landskapets förmåga att hålla kvar vatten
och därmed minska konsekvenserna av framtida torka och vattenbrist.
Region Kalmar läns interna hållbarhetsarbete fortskrider utifrån verksamhetsplanen för
hållbarhet. Verksamheternas hållbarhetsombud är viktiga ambassadörer i arbetet för Agenda
2030 lokalt. Uppföljning av verksamhetsplan hållbarhet ska utvecklas mot
hållbarhetsredovisningsprinciperna i GRI (Global Reporting Initiative).
Region Kalmar län fortsätter att arbeta i enlighet med gällande klimatstrategi. Målet är att nå
60 procent reduktion av koldioxidutsläppen från 2012 till 2030. Målsättningen omfattar
koldioxidutsläppen från kollektivtrafik, ambulans, tjänsteresor, lustgas, köldmedium, avfall
och energi. Utöver detta så fortsätter regionen att bevaka indirekta utsläpp från exempelvis
fondportfölj, livsmedel och förbrukningsmaterial.
Arbetet med hållbara upphandlingar där ekonomi, miljö och sociala aspekter beaktas.
Resurseffektiva och giftfria flöden av produkter ska prioriteras under planperioden.
Biobaserat ska fortsatt ersätta fossilbaserad plast och användningen av engångsprodukter ska
minska. Ökad andel flergångsprodukter bidrar även till en robusthet och minskad sårbarhet i
verksamheten. Region Kalmar län ska säkerställa att upphandlingar av varor, tjänster och
byggprojekt omfattar relevanta hållbarhetskrav och säkerhetskrav. Vid ny- och ombyggnation
ska regionen fortsatt arbeta med energieffektivisering, klimatanpassning och under
planperioden ta hänsyn till gällande trästrategi med mål att öka förädlingsvärdet på produkter
från träföretag. Region Kalmar län avser att öka byggandet i trä, vilket är ett sätt att minska
koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt byggande.
Regionen fortsätter arbeta förebyggande för att minska och fasa ut kemiska ämnen i varor,
produkter och processer som har negativ påverkan på miljö eller hälsa. Arbetet sker i enlighet
med kemikaliestrategin och genom de riskbedömningar av kemiska riskkällor som
verksamheterna genomför. Samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen fortsätter med fokus
på att minska förbrukningsmaterial. Läkemedel ska förskrivas, omhändertas och återvinnas på
ett ansvarsfullt sätt. För att öka kunskap om ansvarsfull omhändertagande av läkemedel ska
kommunikation ske på flera språk. Region Kalmar län arbetar aktivt för att bromsa spridning
av antibiotikaresistenta bakterier.
Hälsosam, ekologisk och klimatsmart kost serveras på sjukhus och folkhögskolor och andelen
ekologisk mat ska bibehållas. Vid upphandling av kurser och konferenser ska regionen
fortsatt jobba för krav på livsmedelsproduktionen följer svensk lagstiftning. Ursprunget för
inköpta livsmedel ska börja mätas och följas upp 2021 (importerat, svenskt samt regionalt
producerade livsmedel) och målsättas från 2022. Region Kalmar län ska sträva efter att 100
procent av inköpt kött, mjölk och ägg ska vara producerat i enlighet med svensk
djurskyddslagstiftning.

Kultur i hela länet
Kultur bidrar till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveckling. Länets kulturverksamheter
har stor betydelse för attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande
och för en socialt hållbar utveckling. Kulturen har ett ansvar att tydligt medverka till ett
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jämställt och jämlikt utbud i innehåll och tilltal och ska spegla, företräda och möta alla olika
människor. Coronapandemin har inneburit en utmanande tid för kulturen, som också har
inneburit nya sätt att möta professionell kultur.
Region Kalmar län ingår i Kultursamverkansmodellen. Det innebär att regionen tar fram en
regional kulturplan i samverkan med länets kommuner och civilsamhället. Planen beskriver
regionens mål för utveckling på kulturområdet och är ett underlag för statliga medel till
regionen. Genom regionens prioriteringar ska invånarna i hela länet få möjlighet att ta del av
ett av ett varierat kulturutbud. Den regionala mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela
länet ska kunna utveckla sitt konstnärskap.
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige sker gemensamma satsningar inom bild och
form, dans samt kulturella och kreativa näringar.
Regionen arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur. För att
öka den regionala kulturens närvaro i hela länet ska samverkan mellan regional kultur,
kommuner, folkbildning samt föreningar stödjas och nya arbetssätt utvecklas. Kulturen ska
fungera som en utvecklande kraft genom samverkan med kommuner, föreningar och
studieförbund. Den kulturella infrastrukturen i länet med arrangörsföreningar och mottagare
av kultur ska stärkas.
För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla samma möjligheter kommer områdena kultur i
hela länet, kultur till barn och unga, jämställd, jämlik och tillgänglig kultur samt kreativt
klimat för kulturskapare att prioriteras i enlighet med den regionala kulturplanen som
revideras med start 2021.
Tillgången till kultur ska vara likvärdig för alla barn och unga oavsett var i länet de bor. För
att stödja kulturen i skolan och erbjuda kulturupplevelser för barn och unga ska samverkan
öka mellan regional kultur och länets skolor och utbildningar på alla stadier. Alla skolklasser
ska erbjudas möjligheter att besöka regional eller kommunal kulturverksamhet genom
kulturresor med Kalmar länstrafik. Detta enligt en framtagen skolkulturgaranti för skolelever
och en modell för samverkan med kommunerna. Region Kalmar län ger också en
kulturgaranti till vuxna deltagare på Region Kalmar läns folkhögskolor där alla garanteras att
få delta i minst fyra kulturaktiviteter per läsår och dessutom får chans att utveckla sin egen
kreativitet.
Kultur att växa i - kulturplan Kalmar län 2022 lyfter kulturella och kreativa näringar som ett
prioriterat område. Med kulturella och kreativa näringar avses en konstnärlig eller kreativ
kärna som utvecklats affärsmässigt till ett företag. Flera kulturverksamheter och
kulturevenemang är starkt bidragande till att Kalmar län är det största besökslänet utanför
storstadsregionerna sommartid. Bakom dessa verksamheter och evenemang finns företag som
kategoriseras som kulturella och kreativa näringar. Ett uppdrag under planperioden blir att se
över hur förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar kan stärkas genom regionens
insatser.
Kultur för god hälsa omfattar även kunskap och insikt om värdet av miljöer som främjar hälsa
för personal, patienter, boende och besökare. Offentlig konst är en del av arbets- och
boendemiljön inom vård och omsorg och hanteras i Region Kalmar län i enlighet med den
regionala konstpolicyn.
Den regionala biblioteksverksamhetens arbete syftar till att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet för länets folkbibliotek. Under 2021 prioriteras områden
som digitalt kompetenslyft bland bibliotekspersonalen, struktur för framtida
kompetensutveckling samt stöd i framtagandet av en gemensam plan för försörjningen av det
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mångspråkiga litteraturområdet. Fokus kommer också att vara att stödja biblioteken i att
kunna erbjuda jämlik digital service i hela länet.
Den regionala biblioteksverksamheten ska kompetensutvecklas inom de nationella
minoriteterna, deras språk och erbjuda fortbildning för bibliotekspersonal med särskilt fokus
på barnlitteratur, olika medieformer och nya metoder för läsfrämjande.

Kollektivtrafik
En väl utbyggd kollektivtrafik utvecklar länet genom att möjliggöra pendling till arbete,
studier och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ
där kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr till dörr. Strategiplan 2050,
trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin samt positionspapper för
kollektivtrafiken för södra Sverige är styrande och fungerar som målbilder för den fortsatta
utvecklingen av kollektivtrafiken i länet.
Region Kalmar län ska stå för ett smart resande där kollektiva transportsystem knyts ihop med
bil och cykel. Det ska finnas både ekonomiska och praktiska incitament för att ställa bilen till
förmån för ett kollektivt resande. Ett modernt och kundvänligt trafiksystem inkluderar både
tåg och buss. Samordning mellan linjelagd trafik, anropsstyrd närtrafik, skoltrafik,
serviceresor och skärgårdstrafik ska fortsätta att prioriteras för att ge kunderna ett större
utbud.
Inom den allmänna kollektivtrafiken har Kalmar länstrafik ett mål om 50 procent
självfinansieringsgrad. Under coronapandemin har resandet och intäkterna minskat vilket kan
innebära konsekvenser på sikt. Mångåriga insatser har resulterat i stora resandeökningar över
tid, men när beteendet inom resande förändrats kan det bli svårt att på kort sikt återskapa
tidigare resandevolymer. Beslutet från Arbetsmiljöverket om stängda framdörrar och
avspärrade sittplatser har också inneburit att självfinansieringsgraden sjunkit avsevärt.
Trafiken i starka kollektivtrafikstråk ska utvecklas. Dessa har ofta sina ändpunkter i en ort
utanför länet. I södra delen av länet är inriktningen att nåbarheten mellan tillväxtmotorerna i
sydöstra Sverige, Kalmar, Karlskrona och Växjö ska förbättras. En utbyggnad av dagens
pendeltågstrafik mellan Kalmar till Emmaboda bör förlängas till Växjö. På motsvarande sätt
ska trafikutvecklingen i den norra delen av länet knyta samman kommunerna inbördes men
även med regionala kärnor och tillväxtmotorer utanför länet som Linköping och Jönköping.
En fortsatt utveckling av de starka kollektivtrafikstråken förutsätter en modernisering av
tågbanorna, färdigställande av E22 och utveckling av BRT-struktur (Bus Rapid Transit,
transportsystem som erbjuder snabbare resor i städer än vanliga stadsbussar) längs de mest
trafikerade busstråken. Sedan tidigare är stråket på E22, Oskarshamn – Norrköping samt
Västervik – Nässjö – Jönköping och Oskarshamn – Högsby – Växjö utpekade. Regionen
arbetar 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.
I samarbete med Blekinge och Kronoberg pågår en dialog kring hur trafiken kan utvecklas för
att skapa större arbetsmarknader mellan Kalmar – Växjö – Karlskrona. Den sammanhållande
länken är Kust till Kustbanan och tågtrafiken med grundläggande trafik genom
Öresundstågens trafikupplägg. Länens gemensamma utredning visar att ett kompletterande
pendeltågtrafiksystem ger störst nytta för invånarna. För att skapa effektiva strukturer av de
båda tågsystemen krävs dubbelspår hela vägen från Alvesta till Kalmar.
Närtrafiken är en tjänst för tillgänglighet och flexibla lösningar för olika målgrupper och
orter. Arbetet ska utvecklas med fokus på resmöjligheten och enkel bokning.
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En nationell utredning kring en ny lagstiftning gällande särskilda persontransporter kan på
sikt komma att innebära förändringar i regionens uppdrag. Under planperioden ska regionen,
tillsammans med kommunerna, undersöka möjligheten till en effektivisering och en ökad
fordonsoptimering för resor till/från särskolans verksamhet.
Arbetet med framtidens biljetter pågår i en gemensam process mellan länen i södra Sverige
och Västra Götaland. Under 2020 infördes nya biljett- och betalsystemet och i samband med
driftsättningen genomförs förändringar i produkter och prissättningar, inte minst då Sydtaxa
2.0 trädde i kraft. Systemet kommer att fortsätta utvecklas under 2021 – 2022, för att uppnå
rätt funktionalitet.
Fritidskortet för skolungdomar från 6-19 år infördes 2020. Produkten ska användas efter
skoltid till och från fritidsaktiviteter, kommer även att vara giltig vid skolans lovdagar. Ett
ytterligare seniorkort (Seniorkort plus) ska införas, som ger större tillgänglighet under
sommar och helger.
Upphandling av tågtrafik för Kustpilentrafiken och Krösatågssystemet genomfördes under
2020 för att börja gälla i december 2021. Från två tågsystem har tågtrafiken nu samordnats i
ett vilket gör trafik och drift enklare och effektivare. I samband med inköp av de nya fordonen
finns behov av att tågdepån i Kalmar anpassas med en viss tillbyggnad.
Kalmar länstrafik följer det regionala målet om att uppnå en fossilbränslefri region till år
2030. Alla vägfordon drivs fossilbränslefritt från den 1 januari 2020 huvudsakligen med
biogas. De nya tåg som upphandlas och som kommer att levereras under åren 2024 – 2026
kommer att ha eldrift och fossilbränslefri drift, vilket medger en helt fossilbränslefri
kollektivtrafik kan uppnås när samtliga tågfordon har levererats.
Kollektivtrafiken ska genom utökade samarbetsformer med flygplatsen i Kalmar på olika sätt
bidra med strukturer som gynnar koppling mellan flyg, tåg, buss. Flera stora utmaningar som
kräver nytänkande och innovativa lösningar väntas. Självkörande fordon kan vara nästa stora
steg där Kalmar länstrafik noga följer utvecklingen och bevakar möjligheten att delta i
pilotprojekt.
Ett nytt EU-direktiv ställer krav på miljövänligare och energieffektivare fordon i
kollektivtrafiken och från 2021 gäller därför att en tredjedel av bussarna i stadstrafiken ska
drivas med eldrift. Detta är en viktig parameter i kommande trafikupphandlingen som
kommer att bli aktuellt först från 2027.

Strategier, handlingsplaner och program som revideras
under 2021-2023
•

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län

•

Digital agenda för Kalmar län

•

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

•

Cykelstrategi för Kalmar län

•

Kulturplan Kalmar län

•

Strategi för besöksnäringen

•

Regional Transportplan
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Mått
Region Kalmar läns
långsiktiga inriktning

Målvärde
2021

Långsiktigt
målvärde

7200 ton

5 000 ton

Mått

Region Kalmar län ska bidra till
en hållbar och hälsofrämjande
miljö

Mängden koldioxidutsläpp inom
region Kalmar läns verksamhet

Region Kalmar län ska bidra till
hållbar tillväxt i hela länet

Tillgång till bredband
(avser tillgång och ej andel
anslutna)

88 %

100 %

Förvärvsfrekvens

80 %

81 %

Andel elever med
gymnasieexamen inom 4 år

75 %

100 %

Andel studerande som uppnår
grundläggande behörighet på
folkhögskolornas allmänna kurser

68 %

75 %

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.
* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.
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Verksamhet: 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.
(Bild på Mål 1, 3, 4, 5, 9, 10, 16 Agenda 2030)

Förutsättningarna för hälso- och sjukvården förändras genom att människor lever längre,
andelen äldre invånare ökar liksom antalet invånare med kroniska sjukdomar. Samtidigt har
människors behov av och förväntningar på tillgänglighet och delaktighet ändrats.
För att Region Kalmar län ska kunna fortsätta att erbjuda Sveriges bästa säkerhet, kvalitet och
tillgänglighet är utveckling av hälso- och sjukvården en förutsättning. Hälso- och
sjukvårdssystemet behöver förändras, både för att möta samhällets utveckling och för att bli
mer kostnadseffektiv. Hälso- och sjukvården behöver utveckla nya öppna och nära arbetssätt
för hälsa, vård och omsorg och befintliga strukturer ska prövas och utvärderas. Individen ska
ges möjlighet till eget engagemang och delaktighet i sin hälsa och vård.
Coronakrisen har understrukit betydelsen av ett systemperspektiv på vården, där alla delar är
inkluderade, även den kommunala vård- och omsorgen. Pandemin har gjort att regionen har
tvingats samverka både mer och tätare inom den egna organisationen samt med länets
kommuner och andra aktörer. Hälso- och sjukvården har tagit stora utvecklingskliv, vilket är
viktigt att ta vara på och utveckla ytterligare. Samarbetet inom organisationen och med länets
kommuner ska vidareutvecklas för att skapa gemensamma arbetssätt för att möta invånaren i
nya vårdformer. Strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många! är det som vägleder
arbetet. Särskilt viktigt är att skapa en kultur där medarbetarnas förslag tas tillvara och där
möjligheten finns att testa nya idéer och innovationer.
Att främja hälsa och välbefinnande är en utgångspunkt som ska genomsyra alla delar av
hälso- och sjukvården. Region Kalmar län ska tillsammans med länets kommuner arbeta för
att stärka hälsan hos länets alla invånare och stärka möjligheterna att leva ett hälsosamt liv
med kronisk sjukdom. Strukturerade insatser i samtliga verksamheter krävs för att
upprätthålla och bibehålla goda levnadsvanor hos länets invånare och som kan motverka
ohälsa och stärka en god och jämlik hälsa.
Alla konsekvenser av coronapandemin är ännu inte kända, varken när det gäller den
somatiska eller den psykiatriska hälso- och sjukvården. Det finns risk att psykisk ohälsa och
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behov av rehabilitering kommer att öka. Region Kalmar län följer utvecklingen för att kunna
sätta in de insatser som krävs utifrån rådande läge i länet.

Uppskjuten vård och tillgänglighet
Under våren behövde hälso- och sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var
svårt sjuka i covid-19 eller andra akuta sjukdomar. Många planerade besök och operationer
behövde skjutas upp. Omprioriteringar har gjorts och görs fortfarande och det kommer att
ställas krav på hälso- och sjukvården att patienter ska få vård i rimlig tid.
Den uppskjutna vården är en utmaning, men ska också ses som en möjlighet att se över om
kontrollen eller behandlingen kan utföras på andra eller nya sätt. Nu finns möjligheten att
utveckla vården. Nytänkande och samverkan kommer att vara viktigt för att hantera både den
uppskjutna vården och behoven framåt. Det finns planer inom samtliga vårdförvaltningar för
att hantera den uppskjutna vården.
I budgetpropositionen föreslås en satsning på hantering av uppskjuten vård under 2021-2022
Statsbidraget innefattar även rehabilitering för patienter som hantering av uppskjuten vård
tidigare vårdats för covid-19.

Tillgänglig tandvård
Folktandvården har uppskjuten vård att hantera efter coronapandemin.
Verksamhetsnedstängningen under pandemin har resulterat i försämrad tillgänglighet på
grund av uppskjuten vård på kort och medellång sikt. Effekten av nedstängningen kommer att
vara märkbar under större delen av 2021.
För att öka tillgängligheten så snabbt som möjligt och samtidigt förbättra munhälsan på lång
sikt krävs en omfördelning av resurserna till de patienter som är högst i riskgrupp samt ett
förändrat arbetssätt. För att öka tillgänglighet och kundnöjdhet intensifieras nu arbetet med att
införa ett nytt, effektivare och flödesorienterat arbetssätt. Metoden innebär ett förändrat
arbetssätt som sätter patientens behov först och där resurserna på kliniken samverkar.
I det nya arbetssättet erbjuds patienterna att bli färdigbehandlade på så få besök som möjligt.
Förändringen förväntas ge nöjdare patienter, tidsvinster samt förbättrad hållbarhet på grund av
minskad engångsmaterialförbrukning. Samverkan mellan klinikerna ska ytterligare stärkas för
att ge förutsättningar för en jämlik vård över länet. Kontaktcenter utvidgas till hela länet
vilket ökar tillgängligheten för patienterna och ger samordningseffekter mellan klinikerna.

Hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård
All hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande, förebyggande, jämställt och jämlikt
perspektiv. Det innebär att patientens tillit till sin egen förmåga att hantera sin sjukdom, hälsa
och livskvalitet ska stärkas. Hälsovalsenheterna har ett tydligt uppdrag när det gäller att arbeta
förebyggande och ska stötta individer att förbättra sina levnadsvanor. Enheter i områden med
särskild socioekonomisk utsatthet ska fokusera än mer på hälsofrämjande arbete och nya,
uppsökande arbetssätt närmare invånarna.
Ett effektivt och strukturerat folkhälsoarbete är en del i utvecklingen av mer nära
arbetsformer. Här har hälso- och sjukvården och framför allt primärvården, som innefattar
både regionens och kommunernas hälso- och sjukvård, en betydande roll. Primärvården har
ofta en naturlig närhet till sina patienter som ger möjlighet att vara en aktör i det
förebyggande hälsoarbetet i sitt närområde. Detta blir särskilt viktigt för att nå alla grupper i
samhället. Hälsovalsenheternas förutsättningar för att utgöra kärnan i den nära vården ska
stärkas och arbetssätten vara hållbara, stabila och långsiktiga. När det gäller munhälsan är
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sjukdomsförebyggande åtgärder på både individuell och befolkningsnivå är avgörande. På
individnivå är det särskilt viktigt att vårdprogrammen följs.
Införandet av riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar flyttas fram till september 2021.
Syftet med hälsosamtalen är att främja hälsa, förebygga svåra sjukdomsförlopp samt
förebygga och mildra kroniska sjukdomar. Under 2021 kommer även livsstilsmottagningarnas
förebyggande arbete att bli en obligatorisk del i hälsovalsuppdraget.
Region Kalmar län ska fortsätta att arbeta för ett hälsosamt åldrande genom proaktiva och
förebyggande insatser för att förlänga tiden för ett självständigt liv. God samverkan är en
förutsättning eftersom insatser ofta sker av både hälso- och sjukvård och kommunal omsorg.
Samverkan med både länets kommuner och med civilsamhället ger förutsättningar för att
behålla en god psykisk och fysisk hälsa för äldre invånare. Region Kalmar län gör flera
insatser idag och ska utreda om dessa ska sammanföras till ett hälsovårdsprogram för äldre.
Region Kalmar län och Kalmar kommun ska driva ett gemensamt utvecklingsarbete med
uppsökande preventiva hembesök för personer över 80 år. Syftet är att med hjälp av
preventiva hembesök och hälsosamtal för äldre personer främja ett hälsosamt och oberoende
liv. Projektet har blivit uppskjutet i och med pandemin och kommer att starta när det är säkert
ur ett smittoperspektiv. Projektet ska följas upp och erfarenheterna från utvecklingsarbetet ska
analyseras inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan.
Psykisk hälsa hos länets äldre invånare är särskilt prioriterat. Ibland ses psykisk ohälsa som en
del av åldrandet men det är viktigt att våga tala om psykisk ohälsa även med äldre personer.
Det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa hos äldre ska stärkas och kompetenshöjande
insatser ska genomföras, främst inom primärvården. Tillgången till samtalsbehandling ska
följas upp för att bättre svara mot behovet för äldre.
Region Kalmar län arbetar med tidiga och strukturerade insatser i samband med
sjukskrivning. Arbetsmetoder för tidiga insatser och ett enhetligt arbetssätt ska fortsätta att
utvecklas. Ett exempel är det digitala programmet Sjukskrivningskollen. Funktionen
rehabiliteringskoordinator utvecklas kontinuerligt med kompetenshöjande insatser och
nätverksbyggande. Funktionen rehabiliteringskoordinator ska även utökas inom
vuxenpsykiatrin. Införandet av internetbaserad behandling i ACT, Acceptance and
Commitment Therapy, för patienter med långvarig smärta ska fortsätta.
Suicidprevention är fortsatt prioriterat och erfarenheterna från pilotprojektet för vårdförlopp
suicidprevention ska tas tillvara. Insatser ska göras för att öka kunskapen om suicidnära
personer och för att uppmärksamma och upptäcka dessa patienter.

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
Jämställd och jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor
oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös
tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa. För att åstadkomma en
jämställd och jämlik hälso- och sjukvård krävs ett långsiktigt arbete som handlar om att möta
patienters vårdbehov både geografiskt, med rätt kompetens och med den senaste kunskapen.
Det finns skillnader i hälsa mellan både kön och mellan olika socioekonomiska grupper och
skillnaderna riskerar att öka i samband med pandemin. Här spelar arbetet med
primärprevention en viktig roll för att nå socioekonomiskt utsatta grupper som inte kan nås på
annat sätt. Samverkan mellan region, civilsamhälle och länets kommuner ska stärkas för att
främja hälsa och förebygga sjukdom.
En större andel personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig och det är
därför viktigt med förebyggande aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Region
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Kalmar län ska förebygga ohälsa hos personer med funktionsnedsättning och dessa personer
ska vara delaktiga och ha inflytande i sin vård. Perspektivet ska arbetas in under
verksamhetsplanen för hållbarhet. Regionen ska ha god samlad kunskap om personer med
olika funktionsnedsättningars särskilda behov. Samverkan med länets
funktionshinderorganisationer ska stärkas ytterligare genom samverkansavtalet.
Arbetet med HBTQ-diplomering av verksamheterna i vården ska fortsätta. Kunskap inom
HBTQ-frågor är en del i arbetet med en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård och
kompetensen inom detta område ska öka inom organisationen.
Samverkan mellan vårdvalsenheter för psykisk hälsa, hälsovalsenheter, psykiatri, tandvård
och kommuner ska förbättras för att skapa goda förutsättningar för nyanlända och
asylsökande att utveckla hälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt ska utvecklas när det gäller
barn och vuxna med svårare psykiatrisk problematik inom grupper som nyanlända,
ensamkommande barn och asylsökande med traumatiska upplevelser.
Arbetet mot våld i nära relationer utgår från en särskild handlingsplan och riktar sig till all
personal inom Region Kalmar län. Syftet är att stärka kompetens, arbetssätt och insatser mot
våld i nära relationer.
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, som påverkar kvinnors hela
livssituation. Det finns en tydlig koppling mellan direkt och indirekt utsatthet för våld och
ökad risk att drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. Förutom det mänskliga
lidandet innebär det även stora ekonomiska kostnader för samhället. Ett samarbete har inletts
mellan Region Kalmar län och kvinnojouren framför allt rörande det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. I avvaktan på resultatet av översynen av riktlinjen för
organisationsbidrag utökas bidraget till kvinnojourerna i länet.

Personcentrerade och nära arbetssätt
Utveckling till mer nära och öppna arbetssätt pågår på både lokal, regional och nationell nivå
och är en förutsättning för att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka
till fler. Fokus i utvecklingen är att ta tillvara på individens egen kraft för att uppnå trygghet
hos invånarna och samtidigt en kostnadseffektiv vård. Alla uppdrag som kan ska göras
närmare, tillsammans med eller av, invånaren själv. Nya arbetssätt ska utvecklas och stödjas
av den digitala utvecklingen.
En bra och nära relation mellan regionen och länets kommuner är utgångspunkten i
utvecklingen av nya, närmare arbetssätt. Samtidigt krävs samverkan över alla typer av
organisationsgränser för att skapa en så flexibel verksamhet som möjligt. Samverkan mellan
hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en tryggare
vårdsituation för patienter med stora behov och skapa trygghet för den enskilde invånaren i
den dagliga vården. Teamarbete mellan kommunernas och regionens hälso- och sjukvård ska
utvecklas så att patienter så långt det är möjligt och önskvärt ska kunna bo kvar hemma.
Patienter i den kommunala hemsjukvården ska erbjudas en fast vårdkontakt och fast
läkarkontakt som följer patienten genom alla steg i vården och som vid behov kan göra
hembesök. Under planperioden ska invånarna erbjudas större möjligheter till fast vårdkontakt
och uppdraget ska tydliggöras.
Arbetet med patientkontrakt fortsätter under planperioden. Arbetssättet innebär en
sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgskontakter som bland
annat ska kunna visualiseras digitalt via 1177.se. För en fungerande samordning mellan olika
vårdgivare ska vårdplanering och samordnade individuella planer (SIP) användas. Arbete
pågår inom bland annat psykiatrin för att förbättra arbetet med samordnad individuell plan,
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vårdplan och fast läkarkontakt. För patienter med kronisk psykisk sjukdom ska en fast
läkarkontakt finnas utsedd. Förutsättningar för att kunna mäta fast läkarkontakt för personer
med kroniska sjukdomar inom psykiatrin ska tas fram under 2021.
Nära vård utgår från varje patients individuella behov och situation. Ett person- och
familjecentrerat arbetssätt är en förutsättning för utveckling av mer nära arbetsformer. Personoch familjecentrerad vård innebär att vården utgår från individens behov, preferenser och
resurser. Genom att arbeta person- och familjecentrerat kan kraften hos människor tas tillvara.
Detta görs genom att lyssna till personens livsberättelse och ge hen och hens närstående stöd
att stärka det som är friskt samt tillvarata styrkor och förmågor.
Kunskap och kompetens i person- och familjecentrerat förhållningssätt behövs för att ge kraft
i utvecklingen av nära vård. Under planperioden ska varje medarbetare inom hälso- och
sjukvården ges denna kompetens via Kliniskt Träningscenter, KTC.

Digitalisering av hälso- och sjukvården
Digitalisering av hälso- och sjukvården ger möjligheter till effektivare och förbättrat arbetssätt
för våra medarbetare och utveckling av nya vårdprocesser där invånaren kan ta ett större
ansvar för sin vård och hälsa. Under coronapandemin har användandet av digitala verktyg
ökat och utvecklingen från mestadels fysisk till alltmer digital vård har påskyndats snabbare
än förväntat, mycket tack vare att både målbild och tekniska förutsättningar redan fanns på
plats.
Strategin för invånarens digitala vårdkontakter tillsammans med en digital målbild ligger till
grund för fortsatta 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.
När invånare och patienter interagerar med vården ska upplevelsen så långt det är möjligt vara
sömlös och tydlig, därför görs en stor del av utvecklingen tillsammans med landets övriga
regioner inom ramen för nationell samverkan, bland annat inom programmet Första linjens
digitala vård. Ytterligare samverkan sker inom den Sydöstra sjukvårdsregionen i enlighet med
den antagna målbilden för samverkansprogrammet eSpir samt Kundgrupp Cosmic.
För att uppnå en sammanhållen vårdkedja är en sammanhållen digital vårdmiljö en viktig del.
För detta behöver befintliga verktyg sammanlänkas och nya delar byggas in och utvecklas. En
sammanhållen digital vårdmiljö möjliggör för medarbetare att alltid ha tillgång till rätt
information på rätt plats i rätt tid. Effekten blir minskad administration, en mer effektiv
användning av vårdens resurser som ger mer tid till det personliga mötet med patienten.
Viktiga delar här är gemensam vårddokumentation och fler automatiska datauttag till
kvalitetsregister, taligenkänning och fortsatt utveckling av mobila arbetssätt. Fem av länets
kommuner använder i dag Cosmic och regionen arbetar för att hela länet ska ha en gemensam
plattform med genomsam informationsöverföring.
Användandet av Digitala vårdmöten har ökat stort under coronapandemin. Denna utveckling
ska tas tillvara och fortsätta att utvecklas för patienter och närstående men även för att
underlätta samordning med andra vårdaktörer. Från 2020 erbjuder samtliga enheter inom
Hälsoval digitala vårdmöten.
Folktandvården ska arbeta för att införa ny digital teknik såväl inom maskinell utrustning som
digitala tjänster. Exempel på detta är produktion av digitala utbildningar. Ökad digitalisering i
form av införande av digitala vårdmöten införs snarast för att öka tillgänglighet och att lösa
det som är möjligt digitalt.
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Införandet av nya tekniska lösningar innebär i sig ingen förbättring om inte arbetssätt och
processer samtidigt förändras och anpassas till nya möjligheter. Insatser ska göras för att öka
kunskapen hos medarbetare och invånare om digitala tjänster, hur de används och de
möjligheter de innebär för invånare och verksamhet. För att möjliggöra den digitala
utvecklingen ska medarbetarnas kompetens inom området stärkas och metodstöd för
implementering av nya arbetssätt erbjudas.
En ökad digitalisering ställer krav på en hög nivå av både tillgänglighet och säkerhet för den
digitala plattformen. Under kommande planperiod sker därför en modernisering av regionens
IT -infrastruktur.

Hälsa för barn och unga
Barn och deras föräldrar ska få stöd och hjälp för att stärka sin hälsa. Tidiga insatser inom
mödrahälsovård och barnhälsovård är viktiga för att bygga goda levnadsvanor och här behövs
samverkan med fler aktörer. Digitala arbetssätt och tjänster för föräldrar med frågor om barns
vård och hälsa ska särskilt utvecklas, till exempel inom mödrahälsovården.
Regionens och kommunernas verksamhet inom familjecentraler ska fortsätta att stärkas.
Region Kalmar län ska tillsammans med länets kommuner utveckla länets familjecentraler till
en verksamhet där man arbetar nära och med nya lösningar för att förbättra för barnen och
deras familjer.
Länets ungdomsmottagningar ska tillsammans med länets kommuner främja hälsa med fokus
på sexuell hälsa och rättigheter. En handlingsplan ska tas fram för att stärka
ungdomsmottagningarna i länet och ett särskilt fokus läggs på att införa digitala verktyg som
stöd till verksamheten. Under coronapandemin har digital mottagningsverksamhet testats som
nu ska utvärderas och ambitionen är att den ska bli en del av ordinarie utbud.
En god munhälsa grundläggs i tidiga åldrar och förebyggande insatser ska därför göras redan
under barnens första år. Detta görs till största delen inom folktandvården men ska under
kommande planperiod delvis göras på familjecentralerna i samverkan. För att ge alla
förskolebarn daglig tandborstning ska dialogen med länets kommuner intensifieras och
tandborstning i förskola ska införas i möjligaste mån på länets samtliga förskolor. Områden
med socioekonomisk utsatthet är särskilt prioriterade. Folkhälsokliniken ska utvidga sina
insatser och med hänsyn till rådande läge anpassas till samverkanspartners såsom kommun
och primärvård.
Barn och unga med psykisk ohälsa ska uppleva en tydlig väg in i vården. Barn- och
ungdomshälsan är första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa och barn- och
ungdomspsykiatrin står för vård och behandling på specialistnivå. Att tydliggöra patientens
väg genom vården är en viktig del i arbetet framåt. Det ska vara lätt för såväl
sjukvårdspersonal som för patienten, socialtjänsten, elevhälsan och ungdomsmottagningarna
att hitta rätt och få snabb kontakt. Samverkan mellan alla de instanser som på ett eller annat
sätt hanterar frågan är avgörande för att uppdraget ska lyckas och att patientgruppen får den
vård de behöver. Genom ett ökat samarbete med ungdomsmottagningar och elevhälsa stärks
patientens möjlighet än mer.
Primärvården är en naturlig väg in i vården. Samma princip ska kunna gälla även för barnoch unga. Barn- och ungdomshälsans uppdrag ska stärkas och tillgänglighet och geografisk
närhet för patienterna ska förbättras. Under planperioden ska en successiv utökning av första
linjen för psykisk hälsa för barn och unga göras. Inriktningen är en mer integrerad del av
primärvården, ökad tillgänglighet, geografisk närhet och enklare kontaktvägar. Särskilt viktigt
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är att nå ut till områden och patienter i socioekonomiskt svaga områden. Verksamheterna ska
tillsammans vidareutveckla arbetssätt för att ge vård på rätt nivå direkt.
En gemensam överenskommelse har tagits fram som rör samtliga verksamheter inom Region
Kalmar län och länets kommuner. Den lägger grunden för ett ökat samarbete mellan aktörer
som kan arbeta för hälsa hos länets barn och unga. För att tidigt kunna starta insatser ska
elevhälsan, socialtjänsten och Region Kalmar läns hälso- och sjukvård fortsätta det
långsiktiga arbetet för att tillsammans nå föräldrar och upptäcka barn och unga med psykisk
ohälsa i ett tidigt skede.
Tillgängligheten till psykiatrisk vård för barn- och ungdom ska stärkas och köerna kortas. I
budgetpropositionen föreslås en särskild satsning på att förbättra tillgängligheten till barn- och
ungdomspsykiatrin. Regionens insatser följer en handlingsplan 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. Det är av stor vikt att ta tillvara
den utveckling som skett under vårens kris. En standardiserad triagering är en viktig del i
arbetet för en ökad tillgänglighet och ett arbete är påbörjat med en modell för detta.

Stärkt cancervård
Arbetet fortsätter för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik. Målet för
överenskommelsen mellan SKR och staten är bland annat att korta väntetiderna och minska
de regionala skillnaderna. Tidig upptäckt samt rehabilitering är prioriterade områden.
För att cancer ska kunna botas är det viktigt att sjukdomen upptäcks i ett så tidigt skede som
möjligt. Förberedelser för screening för tjock- och ändtarmscancer fortsätter under
planperioden, införandet sker i samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. En förstudie för
organiserad prostatacancertestning har genomförts och en pilotstudie genomförs inom
sydöstra sjukvårdsregionen under 2021. Screening för livmoderhalscancer och mammografi
är avgiftsfri och insatser ska göras för att alla kvinnor ska genomgå dessa undersökningar.
Patienter med cancer ska uppleva större delaktighet under vårdförloppet och stöd under sin
rehabilitering. Regionens insatser utgår ifrån handlingsplanen för cancerrehabilitering.
Exempel på insatser är den digitala tjänsten Min vårdplan Cancer som är ett individualiserat
patientstöd digitalt stöd inom e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se som ska öka
patientens delaktighet och trygghet under behandlingen.
Antalet cancerfall ökar och Region Kalmar län behöver ha hög utrednings- och
behandlingskapacitet. Bland annat har teknik för genetiska analyser etablerats. Kapaciteten
för radiologiska undersökningar behöver säkerställas, vilket gäller särskilt MR-kapacitet. En
plan för hur Region Kalmar län kan bygga upp egen kapacitet när det gäller PET-CT ska tas
fram. Arbete pågår även för att förstärka kapaciteten för strålningsbehandling. En utökad
strålningskapacitet vid färdigställande av nya lokaler under 2026 får konsekvenser i
bemanning mm. Detta arbetas in i kommande Regionplaner.
Standardiserade vårdförlopp har förbättrat vårdflödena genom att patienter med välgrundad
misstanke om cancer prioriteras. Arbetssättet har permanentats och utvecklas i samverkan
med Regionalt cancercentrum Sydöst.

Missbruk och beroende
Region Kalmar län ska erbjuda en jämställd, jämlik och nära vård för alla invånare med
missbruk eller beroende i Kalmar län. Den enskildes behov ska tillgodoses genom
lättillgängliga, evidensbaserade, strukturerade och samordnade insatser. Särskilt fokus ska
läggas på tidig upptäckt av missbruk och beroende hos flickor.
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Regionen har tillsammans med länets kommuner ett gemensamt ansvar för behandling och
stöd till personer med missbruk eller beroende. Genom en sammanhållen vård och omsorg ska
varje enskild individ få rätt vård och omsorg i rätt tid och på rätt vårdnivå oavsett olika
aktörers organisation eller ansvarsområden.
Region Kalmar läns arbete om spelberoende och samsjuklighet syftar till att utveckla den
generella kunskapen inom regionen, sprida kunskap utanför regionen, stärka utbildningsnivån
samt att utvidga och strukturera sprutbytesprogrammet. Arbetet kring personer med
samsjuklighet ska vara samordnat, behovsanpassat och personcentrerat. Tillgång till de
medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatserna ska stärkas. Tidiga och
samtidiga insatser av flera aktörer till invånare med riskbruk, missbruk, beroende är viktiga
inte minst för de med en samtidig psykiatrisk problematik.
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har utformat en åtgärdsplan för att minska den
narkotikarelaterade dödligheten. Åtgärdsplanen är tydlig med att arbetet ska ske både
förebyggande och med skadebegränsande insatser, exempelvis sprutbytesprogram, utdelning
av Naloxon och utbildning om rätt agerande vid överdos. Sprututbytesprogrammet ska
utvidgas i länet.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram handlingsprogram för missbruksvården
med fokus på barn och unga i åldrarna 13-29 år. Handlingsplanen ska ligga till grund för
arbete inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan.

God, säker och jämlik vård
Region Kalmar län ska erbjuda en god och säker vård och arbeta systematiskt och
förebyggande med en nollvision när det gäller undvikbara vårdskador. Brister i
patientsäkerhet orsakar skador som innebär ett lidande för patienten, höga kostnader samt
bristande förtroende för hälso- och sjukvården.
Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 2020-2024 är central för de
kommande årens arbete för säker vård. Utvecklingen ska hantera såväl utmaningar i hälsooch sjukvården som den pågående utvecklingen och förändringen av hälso- och
sjukvårdssystemet. Arbetet fortsätter för ett systematiskt arbete och kunskaper i
patientsäkerhetsfrågor på alla nivåer. Insatserna inriktas på att stärka patientsäkerhetskulturen,
bygga långsiktiga strukturer samt säkra processer. Under planperioden ska en återkommande
utbildning i patientsäkerhet för chefer tas fram och målet är att även länets kommuner ska
kunna ta del av utbildningarna. För att bibehålla hög patientsäkerhet behöver både patient och
medarbetare vara delaktiga i arbetet. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag ska tas
omhand och vara underlag för förbättringar.
Nationellt pågår ett arbete med den högspecialiserade vården. Region Kalmar län samverkar i
arbetet med övriga regioner i den sydöstra sjukvårdsregionen för att invånarna ska kunna
erbjudas bästa möjliga högspecialiserade vård och att länets gemensamma universitetssjukhus
ska utgöra ett kompetensnav för sjukvårdsregionen.
Förlossningsvård, kvinnors hälsa och neonatalvård är prioriterade områden i enlighet med den
nationella överenskommelsen Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 20152022. Hälso- och sjukvårdens insatser ska vara person- och familjecentrerad och anpassas
efter kvinnans och familjens behov. Kompetenshöjning och utbildningssatsningar är centrala
för att utveckla alla delar i vårdkedjan.
Personer med kronisk sjukdom, där neurologiskt sjuka är en stor grupp och där samsjuklighet
är ofta förekommande, har ofta behov av samordnad och långsiktig rehabilitering. Utveckling
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av rehabiliteringskedjan ska ske där person- och familjecentrering och samverkan med
kommunerna, civilsamhället och inom den sydöstra sjukvårdsregionen är viktiga delar.
Region Kalmar län har anpassat systemet för kunskapsstyrning, i samverkan med övriga
regioner i sydöstra sjukvårdsregionen, till det nationellt etablerade systemet för
kunskapsstyrning. I systemet byggs samverkan och kopplingar för att regionerna ska stärka
varandra ytterligare i kvalitetsarbetet. Förutsättningar skapas också för att etablera nya, mer
effektiva former för samverkan med staten och med kommunal hälso- och sjukvård samt
socialtjänst. Uppföljning av vårdens resultat och hälsoutfall är en viktig bas för
kunskapsbaserad kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. En struktur för
kvalitetsuppföljning med bas i det gemensamma kunskapsstyrningsarbetet ska tas fram.
Samordnade och personcentrerade vårdförlopp ska utvecklas inom flera sjukdomsområden.
Flera vårdförlopp har börjat införas under 2020 och ytterligare tillkommer under
planperioden. Införandet kommer att kräva arbete och insatser inom alla berörda
verksamheter.
Vård- och insatsprogrammen inom ramen för psykisk hälsa är under utveckling. Arbetet ska
inriktas till att skapa tydliga, hållbara och långsiktiga strukturer för att införa och behålla
kompetens inom respektive vård- och insatsprogram. Inom psykiatrin är planen att sju
kliniska programområden ska inrättas under 2021. En struktur för kvalitetsuppföljning inom
dessa områden ska tas fram. Arbetet ska ligga i linje med behov av data till nationella
hälsodataregister och redovisningar av den specialistpsykiatriska vårdens utfall till exempel
vården i siffror och öppna jämförelser.
Försöket med självvald inläggning har visat på goda resultat. Ambitionen är nu att
permanenta och utveckla metoden samt på sikt utöka till ytterligare diagnosgrupper.
Patienter med akut vårdbehov ska få en snabb, god och säker vård. I budgetpropositionen görs
en satsning på förstärkt ambulansvård för att utveckla den prehospitala vården och för en väl
fungerande och sammanhängande vårdkedja. För att sjuktransporterna ska fungera effektivt
behöver även samordningen förbättras. För att förbättra transporterna till regionens
akutpsykiatriska mottagningar görs ett försök med akutpsykiatriskt mobilt team under 2020–
2021. Teamet ska bestå av vårdpersonal med erfarenhet av akutpsykiatri. Arbetssättet ska
utvärderas under planperioden.

Läkemedel
Ökad antibiotikaresistens hos bakterier utgör ett hot mot hälso- och sjukvården och är
samtidigt en patientsäkerhetsfråga. Förutom fungerande hygienrutiner är rationell
antibiotikaanvändning en av de viktigaste delarna i arbetet med att motverka
antibiotikaresistens. Arbetet innebär både förebyggande arbete samt uppföljning. Insatserna
inom slutenvården ska öka under planperioden liksom samverkan med länets kommuner.
Läkemedelsförsörjningen är en kritisk del av hälso- och sjukvården och vikten av att den är
robust har aktualiserats ytterligare i och med pågående pandemi. God kontroll över flöden är
nödvändigt för att regionen ska kunna arbeta klokt med beredskapsfrågan framåt. Nuvarande
avtal löper ut under våren 2022 och i samband med detta övergår läkemedelsförsörjningen i
egen regi med oförändrad kostnadsnivå. Arbetet pågår under 2021 och i nära dialog inom
sydöstra sjukvårdsregionen.
Region Kalmar län har kliniska apotekare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
psykiatrin. Apotekarstöd till primärvården ska genomföras som projekt i mindre skala och
därefter utvärderas.
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Forskning, utveckling och innovation
Klinisk och verksamhetsnära forskning av hög kvalitet bidrar till positiv utveckling av hälsooch sjukvården. Forskning och användningen av forskningsresultat ska ses som en naturlig
del av den kliniska verksamheten. Arbetet utgår från forskningsstrategin med handlingsplan i
ett långsiktigt utvecklings- och förbättringsarbete.
Ökat samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv utvecklar både hälso- och
sjukvården och näringslivet. Regionens innovationsarbete förutsätter utbyte av erfarenheter
och utrymme för att testa och lära inom och utom organisationen. Förbättringsförslag och
idéer till innovationer från regionens medarbetare och länets invånare ska uppmuntras och tas
tillvara på ett tydligt och strukturerat sätt i gemensam samverkan med länets
innovationsaktörer. Under planperioden ska den interna innovationsprocessen inom Region
Kalmar län tydliggöras.
Innovationsslussen, som ingår i det regionala innovationssystemet, kommer att utökas med en
testbäddsstruktur. Ett projekt ska förbättra möjligheten att möta förfrågningar om test av
produkter, tjänster och metoder samt bidra till att skapa en innovativ kultur i regionen.
Projektet kommer att pågå i tre år i samverkan med flera olika aktörer.
Life science är ett prioriterat område för regeringen och den nationella Life Science-strategin
är ett sätt att möta välfärdens utmaningar med samverkan, nya arbetssätt och fortsatta
satsningar på forskning och systeminnovation. En regional Life science-strategi har antagits
av Region Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län. Strategin visar på
vikten av att förstärka den gemensamma forskningsstödjande strukturen Forum Sydost. Under
planperioden kommer också integrationen mellan stödstrukturerna för forskning och
innovation inom Region Kalmar län att utvecklas.
Utveckling av den akademiska miljön och den kliniska forskningen är en viktig och
avgörande fråga för att Region Kalmar län i framtiden ska kunna erbjuda en hälso- och
sjukvård av högsta standard. För att utveckla den akademiska miljön krävs fler disputerade
medarbetare vars kompetens kan göra nytta i verksamheten och som kan bidra med fler
publikationer samt kliniska studier.
Den regionaliserade läkarutbildningen ökar det nära samarbetet med Linnéuniversitetet som
är en viktig partner i att rekrytera och anställa akademisk nyckelkompetens för
läkarutbildningen. Ett nytt regionalt ALF-avtal (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) ska
förhandlas med Region Östergötland, Region Jönköpings län och Linköpings universitet och
antas i början av 2021.
Ett tydligt fokusområde under kommande planperiod är att stödja bildandet av
universitetssjukvårdsenheter. Arbetet utgår från den universitetssjukvårdsstrategi som har
tagits fram i samarbete med Region Östergötland, Region Jönköpings län och Linköpings
Universitet för att tydligare definiera universitetssjukvårdsenheternas uppdrag och samverkan
mellan universitet och sjukvård.
Befintlig journaldata utgör en stor potential för forskning och utveckling. Ett fokus kommer
därför att vara att se över infrastrukturen för journaldata och hur man på ett kvalitets-, patient, juridiskt- och integritetssäkert samt resurseffektivt sätt kan använda sig av denna
information för att förbättra och effektivisera vården i framtiden.
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Mått
Målvärde

Region Kalmar läns
långsiktiga inriktning

Region Kalmar län ska arbeta
för att främja hälsa, förebygga
och behandla sjukdom

Mått
2021

Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk
7–9)

90 %

100 %

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

17 %

10 %

Andel invånare med fysisk aktivitet 150
min/vecka

65 %

80 %

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

15 %

10 %

Andel kariesfria 19-åringar

40%

45 %

54/1 000
inv. >80 år

50/1 000
inv. >80 år

Relativ femårsöverlevnad vid
cancersjukdom

60 %

65 %

Överlevnad tjugoåtta dagar efter
hjärtinfarkt

75 %

80 %

Andel vårdtillfällen där patienten har
fått en vårdskada (undvikbar skada)
(ska vara lågt)

3%

0%

Andel trycksår – sjukhusförvärvade

1%

0%

Vårdrelaterade infektioner (ska vara
lågt)

4%

0%

Patienter med oplanerad återinskrivning
inom 30 dagar (ska vara lågt)

8%

5%

Tillgänglighet – 1177-samtal som
besvaras inom 9 minuter

40 %

95 %

Kontakt med primärvården samma dag

97 %

100 %

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

85 %

100 %

Fast läkarkontakt i primärvården

85 %

85 %

Antal fallskador äldre (ska vara lågt)

Region Kalmar län ska
erbjuda Sveriges säkraste
hälso- och sjukvård

Långsiktigt
målvärde

(ska vara lågt)

Region Kalmar län ska
erbjuda Sveriges bästa
tillgänglighet
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Allmänna Kollektivtrafikens
självfinansieringsgrad ska
uppgå till 50 %

Andel digitala vårdmöten

5%

15 %

Förstabesök i den specialiserade hälsooch sjukvården inom 90 dagar (somatik
och psykiatri) – avser väntande

80 %

100 %

Operation/behandling inom 90 dagar i
den specialiserade hälso-och sjukvården
– avser väntande

80 %

100 %

Förstabesök inom 30 dagar till barnoch ungdomspsykiatrin – avser
väntande

72 %

80 %

Fördjupad utredning/ behandling inom
30 dagar vid barn- och
ungdomspsykiatrin – avser väntande

72 %

75 %

-

50 %

Allmänna kollektivtrafikens
självfinansieringsgrad

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.
* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.
* Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad- I dagsläget går det ej att föreslå något kortsiktigt målvärde för detta mått

Regionplan 2021–2023
Region Kalmar län
39(87)

Medarbetare: 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.
Region Kalmar län är en arbetsplats som präglas av ett öppet, engagerat och kunnigt
förhållningssätt. Här sätts människan och mötet mellan människor främst. Region Kalmar
läns ambition är att vara den bästa arbetsplatsen för de som arbetar här. För att lyckas med
det behövs lyhördhet för vad som kan förbättras och utifrån strategin ”Varje dag lite bättre –
kraften hos många” utvecklas till att bli varje medarbetares bästa arbetsplats.
Chefer och ledare har stor påverkan på organisationens attraktivitet. Med ett tydligt uppdrag
och goda förutsättningar leder chefer verksamhet och medarbetare i riktning mot vision och
mål. Genom engagerade och delaktiga medarbetare i en hälsosam, trygg och säker
arbetsmiljö kan Region Kalmar län göra skillnad för länets invånare.
Den pandemi som drabbade världen under våren 2020 får också påverkan på Region Kalmar
läns arbetssätt och prioriteringar. Det finns många lärdomar att dra och det återspeglar sig i
arbetet framåt inom områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap. Det handlar
till exempel om andra typer av pedagogiska upplägg för utbildningar med digitala inslag och
kompetensförstärkning inom arbetsmiljöområdet för chefer och ledare.
(Bild på Mål 3, 4, 5, 8, 10, 16 Agenda 2030)

Strategisk kompetensförsörjning
Personal- och kompetensförsörjning är ett högt prioriterat område och en utmaning för Region
Kalmar län. Ett ökat antal äldre invånare med stort behov av hälso- och sjukvård samt
generationsskifte inom landets vårdorganisationer innebär tillsammans stora utmaningar för
Sveriges välfärd. För en säkrad vård i framtiden krävs både ett omställningsarbete i
verksamheter och en samverkan mellan lärosäten, regioner och kommuner. Det nationella
vårdkompetensrådet tillsammans med regionalt vårdkompetensråd inom Sydöstra
sjukvårdsregionen bildar en viktig pusselbit i samverkan. Detta ihop med ett säkerställande av
att rekrytera och behålla rätt kompetens är avgörande för kompetensförsörjningen inom
vården.
Tillgången till rätt kompetens är en kritisk faktor och arbetet med utveckling och omställning
i så väl yrkesroller, arbetssätt som digitalisering ska fortsätta. Förmågan att behålla och
utveckla de medarbetare som redan finns i organisationen har betydelse för att kunna fortsätta
bedriva en god verksamhet för hela länets invånare. Region Kalmar läns personal- och
kompetensförsörjningsstrategi är vägledande i det arbetet.
Likabehandling och mångfald är i fokus i samhället i stort och kanske särskilt påtagligt för de
generationer som nu är unga på arbetsmarknaden. För Region Kalmar län är områdena viktiga
både ur perspektivet breddad kompetensförsörjning generellt och ur perspektivet att vara en
öppen och inkluderande arbetsplats. Etnisk och kulturell mångfald stärker Region Kalmar län
i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett långsiktigt samarbete har startat med
Linnéuniversitetet gällande likabehandling med ambitionen att skapa kunskap om vilka
metoder och åtgärder som är effektiva för att främja likabehandling. Kunskapen kommer
användas inom olika medarbetarfrågor såsom en ökad kunskap runt en jämlik och jämställd
rekrytering.
En långsiktigt avgörande faktor för att säkerställa framtida behov är god samverkan med
lärosäten. Samarbetet med Linnéuniversitet och Linköpings universitet fortsätter utvecklas för
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att säkerställa kompetensförsörjningen inom de utbildnings- och forskningsområden som
Regionen är i behov av. Det innebär att Region Kalmar län fortsätter med delfinansiering av
sjuksköterskeutbildningen genom ett nytt långsiktigt samarbetsavtal med Linnéuniversitetet
som startar 2021 och att läkarutbildningen, via Linköpings universitet, fördjupar samarbete
framåt med en stärkt akademisk utbildnings- och forskningsmiljö. Den decentraliserade
läkarutbildningen i samverkan med Linköpings universitet fortsätter sin utveckling enligt
plan. Inom andra professionsområden krävs också ett fördjupat arbete för att säkerställa rätt
kompetens. Ett arbete för att stärka kompetensförsörjningen av psykologer ska göras. Det
innebär en fördjupad bild av hur attraktionskraften stärks i organisationen och samverkan med
Linnéuniversitetet om praktikplatser. Tillsammans med Hälsohögskolan i Jönköping sker en
samverkan för att hitta möjligheter till utbildning av röntgensjuksköterskor.
För kompetensförsörjning av undersköterskor fortsätter Region Kalmar län att satsa och vara
en del av Vård- och omsorgscolleges arbete med att skapa en enhetlig utbildning för
undersköterskor. En ny programstruktur för Vård- och omsorgsprogrammet är beslutad av
regeringen och tillämpas från och med 1 juli 2021. Inför genomförandet av denna nationellt
sammanhållna utbildning kommer samverkan att ske mellan Vård- och omsorgscolleges
aktörer kring de utbildningsmoment som rör arbetslivet. Även utbildningen till medicinsk
sekreterare i Vimmerby och på Högalid fortsätter med antagning en gång per år.
En kompletterande och framgångsrik del av vårdens kompetensförsörjning är satsningen på
utlandsutbildad personal. Utvidgade möjligheter till svenskutbildning och praktik ska ge
bättre förutsättningar för yrken med legitimationskrav inom hälso-och
sjukvården. Utbildningsenheten inom Primärvården är ett bra exempel som behöver finnas för
framtiden. Behovet av språkpraktik, praktisk tjänstgöring och provtjänstgöring ökar och fler
platser ska säkerställas i hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Ett samarbete med europeiska
rekryterings- och matchningsnätverket Eures, European employment service via
Arbetsförmedlingen, har inletts och syftar till att rekrytera främst sjuksköterskor med
utbildning från EU samt läkare med specialistkompetens.
Minskat beroende av hyrbolag är fortsatt högt prioriterat. Region Kalmar län ska långsiktigt
och hållbart minska andelen inhyrd personal och insatser kommer att göras på alla nivåer i
organisationen. Region Kalmar län följer det nationella arbetet och samverkar med andra
regioner. Ett område som kommer att få stor betydelse för minskade hyrbolagskostnader är
den nationella upphandling som är påbörjad under 2020 och som Region Kalmar län kommer
att ansluta sig till. Lokalt kommer arbetet med organisation och bemanning att fortsätta
utvecklas inom varje verksamhet. Aktiviteter kopplade till Region Kalmar läns handlingsplan
för oberoende av hyrbolag ska genomföras och en tydlig uppföljning kommer att göras av
handlingsplanen. Exempel på aktiviteter i planen är utbildningsanställningar inom prioriterade
specialistområden som specialistsjuksköterska och barnmorska, fler AT- och ST-tjänster,
framtagande av karriärutvecklingsmodeller, tydligare struktur vid avrop av hyrbolagstjänster,
fortsatt utveckling av arbetsgivarvarumärket och utlandsrekrytering.

Utveckla och behålla medarbetare
Att medarbetarna har förståelse för verksamheten och känner sin del i ett större sammanhang
utgör grunden för verksamhetens och medarbetarens fortsatta utveckling. För att uppnå detta
är sambandet mellan medarbetarsamtal, individens prestation och verksamhetens mål viktig.
Med utgångspunkt i verksamheternas behov skapas möjligheter till kompetensutveckling som
breddar, höjer eller på annat sätt utvecklar medarbetare till rätt kompetens. För en större
tydlighet av de möjligheter som finns utvecklar därför Region Kalmar län
karriärutvecklingsmodeller som ger en bild av vilka karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
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som finns i organisationen. Medarbetarnas kompetens tillvaratas lättare och utvecklas genom
individuella utvecklingsplaner.
För nya medarbetare kan en bra start vara avgörande för den fortsatta karriären. Insatser
planeras därför i syfte att utveckla introduktionen så att den bidrar till att nya medarbetare får
en trygg start och förstår sin roll i organisationen. En kvalitetssäkrad introduktionsprocess
underlättar för rekryterande chef och bidrar till en jämställd och jämlik organisation. En
revidering och utveckling av introduktionsprogrammet specifikt för sjuksköterskor sker under
planperioden.
För Region Kalmar län är det viktigt att medarbetare har en bra balans i livet. Det är en
förutsättning för att trivas och må bra på arbetet. Heltidsarbete ska kunna kombineras med
familjeliv. Erbjudande om heltid och en grundläggande syn på att möjliggöra arbete och
föräldraskap är ett centralt förhållningssätt. Andelen medarbetare med heltid som grundtjänst
ligger idag på 87 procent, att jämföra med 2016 då andelen var under 80 procent. Ambitionen
är en fortsatt ökning. Likväl ska äldre medarbetare i större utsträckning ges förutsättningar att
efter pensionering fortsatt bidra med sin kompetens och stärka nya medarbetare, exempelvis
genom deltidsarbete. Vår grundprincip ska vara att inte avsluta anställningar vid en viss ålder,
utan istället ta fasta på medarbetarens bidrag till verksamhetens mål.
En målinriktad och långsiktig lönebildning är en angelägen fråga för en organisations
kompetensförsörjning. Region Kalmar län ska därför ha en medveten och jämställd
lönebildning där långsiktighet står i fokus. Lönesättningen är individuell och differentierad
och ska bidra till att nå verksamhetens uppsatta mål. Lönen ska stimulera till förbättringar av
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lönespridning som ett mått på
individuell lönesättning är därför viktigt att fokusera på. Region Kalmar län står samtidigt för
en saklig lönesättning och den årliga lönekartläggningen ska säkerställa att så sker. Den årligt
upprättad handlingsplanen utgör grunden för satsningar och de prioriteringar som krävs. Med
anledning av förändrad lagstiftning har löneskillnader mellan vissa grupper befunnits svåra att
förklara med sakliga skäl och Region Kalmar län har funnit att delar i detta därmed ska anses
vara osakliga löneskillnader. En större satsning startade 2020 och arbetet för jämställda löner
fortsätter in i 2021.
För vårdens medarbetare görs flera insatser och satsningar i utbildningsanställningar för
sjuksköterskor till specialistsjuksköterska fortsätter under 2021. Det är en viktig satsning som
säkerställer en god kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor. Prioriterade
utbildningsanställningar som löpt över flera år är barnmorskor, anestesi, intensivvård,
operation, distrikt, psykiatri, barn och ungdom, onkologi och ögon. Merparten av
sjuksköterskorna stannar kvar i Region Kalmar län efter genomförd specialistutbildning vilket
indikerar på en bra prioritering som bidrar både med att utveckla och behålla medarbetare.
Undersköterskornas yrkesutveckling kommer att få en allt mer avgörande betydelse för
vårdens kompetensförsörjning inte minst med tanke på en mer åldrande befolkning. En
kartläggning av behov och möjliga utvecklingsområden pågår, dels utifrån verksamheternas
specialisteringsbehov och dels för att stimulera medarbetare att stanna i Region Kalmar läns
verksamheter, trivas och utvecklas. En modell för karriärutveckling ses som ett viktigt
verktyg, där möjligheten till utbildningsanställning till specialistundersköterska ska utvecklas.
Goda möjligheter till forskning för medarbetare i Region Kalmar län är viktigt för en
akademisk miljö. Medarbetare som bedriver forskarstudier på deltid med klinisk förankring
bidrar i sitt kliniska arbete till ett vetenskapligt förhållningssätt. Aktivt forskande medarbetare
och forskningsstödjande ledarskap har en nyckelroll, och är drivkraften för framväxtens av
akademiska miljöer, skapande av evidens och integrering av den kliniska forskningen i
klinikens dagliga verksamhet. Genom engagemang, efterfrågan och stimulans kan
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forskningsaktiva medarbetare och deras kompetens tas tillvara vid fortbildning av nya
medarbetare och vid förbättrings- och utvärderingsarbete.
Det innebär att Region Kalmar län fortsätter med delfinansiering av
sjuksköterskeutbildningen genom ett nytt långsiktigt samarbetsavtal med Linnéuniversitetet
som startar 2021 och att läkarutbildningen, via Linköpings universitet, fördjupar samarbete
framåt med en stärkt akademisk utbildnings- och forskningsmiljö
Behovet av kompetens inom vården sträcker sig utanför Region Kalmar läns organisation och
en samverkan kring kompetensförsörjningsfrågorna inom länet är viktigt för framtiden. Dels
för att säkerställa länets framtida behov av vårdkompetens och dels för att möjliggöra nya
arbetsformer inom nära vård. Ett fördjupat samarbete med kommunerna ska därför inledas i
frågor rörande långsiktig kompetensförsörjning.
En översyn av Region Kalmar läns kliniska träningscentrums möjlighet att utvecklas till ett
länsövergripande kompetenscentrum ska fortsätta under planperioden. Ett sådant kompetenscentrum kan bidra till samverkan och gemensamma utbildningsinsatser med kommuner och
andra aktörer. Utbildningar i grundläggande och fördjupad förbättringskunskap, metodutbildningar samt hälsofrämjande utbildningar är exempel på områden som framgångsrikt kan
hållas via ett kompetenscentrum.

Attrahera och rekrytera medarbetare
Det strategiska arbetet med att stärka och utveckla Region Kalmar läns
arbetsgivarvarumärke spelar stor roll för att attrahera och rekrytera nya medarbetare - men
också för att behålla de medarbetare som redan finns i organisationen. Befintliga
medarbetare ska känna igen sig i hur Region Kalmar län visar upp sig som arbetsgivare. Det
är därför viktigt att Region Kalmar län agerar som en enhetlig arbetsgivare gentemot såväl
blivande som nuvarande medarbetare för att stärka medarbetare i sitt val av arbetsplats. Det
som är gemensamt, som förenar och bygger kulturen behöver lyftas än mer och
kommuniceras internt och externt.
För att länets skolungdomar ska få en god relation och uppfattning om hur det är att arbeta i
Region Kalmar län erbjuds praktikplatser och organiserade prova-på-aktiviteter. Ambitionen
är att Region Kalmar län, som länets största arbetsgivare, ska synas och agera på olika
utbildningsnivåer över hela länet.
Region Kalmar län fyller också en viktig funktion i den samlade bilden av länets attraktivitet
som plats att leva och arbeta i. Ett ökat samarbete med kommunerna som inletts genom
nätverket ”Tillsammans för fler till Kalmar län” ska verka för att stärka regionens
attraktivitet och kompetensförsörjning för regionens arbetsgivare. Inom ramen för
samarbetsavtalet med Linnéuniversitet och Region Kronoberg planeras också arbete för att
fler studenter ska stanna inom regionen, exempelvis förbereds ett traineeprogram
tillsammans med Sydsvenska handelskammaren.
Behovet av att rekrytera fler nyexaminerade sjuksköterskor gör att fler insatser riktas mot
denna yrkesgrupp, såsom ett traineeprogram med introduktion till yrket, ökad samverkan
mellan förvaltningarna för tätare kontakt med studenterna under utbildningen samt
erbjudande om anställning under somrar och parallellt med studierna.
Kompetensbaserad rekrytering har införts successivt i Region Kalmar län och tillämpas nu
full ut. Metoden ska fortsatt kvalitetssäkra regionens rekryteringar genom att tydliggöra
verksamhetens behov, förväntningar och krav på kommande medarbetare. Processen ska
präglas av saklighet, objektivitet och rättvisa.
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Det nationella införandet av Bastjänstgöring (BT) för läkare har som en konsekvens av
coronapandemin blivit uppskjutet till juli 2021. Det medför att möjligheten att anställa
personer till BT och personer med läkarexamen från EU eller tredje land sker som tidigast
hösten 2021.

En hälsofrämjande arbetsplats
En god arbetsmiljö och ett bra likabehandlingsarbete är grunden för medarbetares trivsel och
hälsa. Ett systematiskt arbetssätt som både ger en åtgärdsplan och uppföljningsrutin är
arbetsmiljölagens utgångspunkt. De åtgärder som krävs för en än bättre arbetsmiljö ska
genomföras och en uppföljning enligt den årliga rapporteringen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska ske. Målet är att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna.
Arbetsmiljöarbetet är av stor betydelse och att säkra upp kunskap inom detta område kommer
att ha stort fokus under 2021. Utbildningar kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet
kommer kontinuerligt att hållas för bland annat skyddsombud och chefer.
Hälsobokslutet 2020, handlingsplaner för medarbetarenkäten, den årliga sammanställningen
av regionens systematiska arbetsmiljöarbete har varit ett stöd i att identifiera vilka insatser
som behöver sättas in för att främja en god arbetsmiljö. Även handlingsplanen för
hälsofrämjande arbetsplatser ligger till grund för arbetet att förebygga sjukdom och främja
god hälsa bland medarbetarna. En viktig fråga är hur Region Kalmar län kan inspirera
medarbetare till ett hälsosamt liv. Region Kalmar län har sedan flera år hälsoinspiratörer och
en fortsatt utveckling och översyn av den arbetsmodellen är viktig. Därtill kommer Region
Kalmar läns ekonomiska bidrag till medarbetarnas friskvård, i form av friskvårdsbidrag. En
höjning av friskvårdsbidraget ska göras för att stimulera hälsa och rörelse även utanför
arbetet.
Region Kalmar län ska agera tidigt för att ge medarbetare stöd och rehabilitering vid sjukdom.
Statistik visar att kvinnors sjukfrånvaro är mer än dubbelt så hög som mäns, vilket medfört att
Region Kalmar län satt extra fokus på jämlikhet och kvinnors hälsa. En handlingsplan som
innefattar utbildningsinsatser, rehabiliteringsprocessen och chefens roll ur ett
jämställdhetsperspektiv genomförs utifrån målet att stärka kvinnors hälsa och sänka kvinnors
sjukfrånvaro.
Ett viktigt stöd i allt arbetsmiljöarbete så väl strategiskt som operativt är företagshälsovården.
Region Kalmar län ska tydliggöra hur och när ett stöd ska finnas. En utveckling har startat
under 2020 för att klargöra uppdrag, serviceutbud och funktion. Arbetet ska vara slutfört
under 2021 och kommer att slutligt redovisas i maj.
Medarbetar- och säkerhetsenkäten, som genomförs vartannat år, har genererat aktiviteter inom
varje förvaltning som ska följas upp med jämna mellanrum. Det är av vikt att hålla i arbetet
med att identifiera förbättringsområden.
Region Kalmar läns arbetsplatser ska präglas av likabehandling och ha nolltolerans mot
kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. I enlighet med länets
regionala strategi för jämställdhet och åtaganden i den europiska deklarationen om jämställdhet, CEMR, förväntas Region Kalmar län arbeta med likabehandling för medarbetare och
invånare. Region Kalmar län arbetar systematiskt med likabehandling och strävar efter att det
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Frågor kopplade till hot och våld för patienter, medarbetare och politiker samt
verksamheternas möjlighet att agera har stor betydelse, inte minst för arbetsmiljön. En
förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet är att det finns kunskap och information.
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De uppdaterade riktlinjer, arbetssätt och samarbeten som startade 2020 kommer därför att
fortsätta ses över och implementeras.

Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap
Region Kalmar läns chefer och ledare har avgörande betydelse för att Region Kalmar län ska
vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Med grunden i Region Kalmar läns chefs- och
ledarskapsstrategi är chef- och ledarskapet tydligt, professionellt och med vilja att driva
utveckling. Det skapar trygga medarbetare och en sund arbetsmiljö. Chefer och ledare är
förbättringsledare och kulturbärare och som ska verka för ett klimat som uppmuntrar och tar
tillvara på förbättringsidéer och innovativa lösningar som gynnar invånare och
samarbetspartners.
Region Kalmar läns chef- och ledarskapsstrategi ger förutsättningarna för vilka krav som
ställs på chef- och ledarskapet och vilka förutsättningar som ges, hur verksamheten ska ledas
mot visionen och för att nå uppsatta mål. I takt med att strategin implementeras och
konkretiseras tydliggörs chefsrollen alltmer. Med en reviderad chefsriktlinje,
uppdragsbeskrivningar, kravprofiler och god introduktion ökar möjligheterna för ett
utvecklande och hållbart chef- och ledarskap. Det är också viktigt att följa och analysera
utvecklingen av antalet medarbetare per chef för att säkerställa goda förutsättningar för ett
gott chef- och ledarskap. Region Kalmar län ska skapa möjligheter för att chefer kan ta ansvar
för sina medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet och trivsel. Riktvärdet är högst 35
medarbetare per chef, med målet att minska antalet till 25. Antalet utgår från varje
verksamhets förutsättningar och ska följas upp kontinuerligt.
Utifrån chef- och ledarskapsstrategin ska Region Kalmar län arbeta systematiskt med
chefsförsörjning genom kompetensbaserad rekrytering. Region Kalmar läns traineeprogram
fortsätter i syfte att bredda basen för chefsrekrytering och trygga framtida behov av chefer och
ledare. En ökad samordning mellan förvaltningarna kommer att ske inför urvalet av nya
deltagare till traineeprogrammet.
Chefer i Region Kalmar län erbjuds kontinuerlig ledarskapsutveckling, liksom utbildning i
chefskap och systemförståelse. Utbildning och utveckling kopplat till chefskapet behöver
särskilt stärkas, vilket har konstaterats tidigare, men har än tydligare visat sig viktigt under
coronapandemin. Ambitionen är att utveckla konceptet Gröna Kortet utifrån både innehåll och
pedagogiskt upplägg. Erfarenheterna under coronapademin av begränsade möjligheter att
träffas vid kurser och konferenser har skapat nya arbetssätt och alternativa sätt att mötas.
Utbildningar kommer i allt större utsträckning helt eller delvis hållas digitalt. För att stödja
och utveckla chefers och ledningsgruppers förmåga att möta digitalisering och omställning
kommer riktade utbildningsinsatser att genomföras, liksom fler möjligheter till nätverkande
och kollegialt utbyte.
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Mått
Region Kalmar läns
långsiktiga inriktning

Region Kalmar län ska vara
en attraktiv, utvecklande
och hälsosam arbetsplats

Målvärde
2021

Långsiktigt
målvärde

71

75

(indexvärde)

(indexvärde)

Sjukfrånvaron inom region Kalmar läns
alla verksamheter (ska vara lågt)

5%

4%

Hållbart medarbetarengagemang
(HME)- Motivation, ledarskap och
styrning

79

83

(indexvärde)

(indexvärde)

76

80

(indexvärde)

(indexvärde)

5,5 %

2%

Mått

Andel medarbetare som i
medarbetarenkäten uttrycker stolthet
över att arbeta i Region Kalmar län

Hållbart säkerhets engagemang (HSE)

Kostnader för bemanningsbolag i för
hållande till personalkostnader

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2022.
* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.
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Ekonomi: 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.
(Bild på Mål 5, 8, 9, 11, 12, 16 Agenda 2030)

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län ska ha goda resultat vad gäller
både verksamhet och ekonomi. För att säkra en hållbar ekonomi ur ett finansiellt perspektiv
krävs att Region Kalmar län har kostnadseffektiva verksamheter, hushållar med tillgängliga
resurser och har en framförhållning i sin ekonomi. En del i det ekonomiska ansvaret är att
säkra en god ekonomi på lång sikt då utgångspunkten är att varje generation ska klara
kostnaderna för det den beslutar om och konsumerar.
En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna beslut för att kunna möta förändringar. I
framtiden väntar ökade 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 konjunktursvängningar och ha en stark
handlingsfrihet är det viktigt att bygga upp reserver i form av eget kapital vilket kräver ett
positivt resultat över tid. Det ekonomiska resultatet ska också vara tillräckligt stort för att
klara pensionsutbetalningar, investeringar 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

Kostnadseffektiva verksamheter
Ett självklart krav är att Region Kalmar län förvaltar skattemedlen på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt för att bedriva hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.
Det innebär att nämnder och förvaltningar ska klara sin budget och inte förbruka mer än de
resurser som finns. Det kan åstadkommas genom ett aktivt arbete med nya eller förändrade
arbetssätt, stöd av digitalisering, rätt använd kompetens och förebyggande arbete. Viktiga
instrument i detta arbete är planering, samordning, uppföljning samt att agera vid avvikelser
med förbättringar och prioriteringar.
Tillgänglighet, medicinska resultat, patienterfarenheter och kostnader måste värderas i ett
sammanhang om hälso- och sjukvårdens effektivitet ska kunna bedömas. Region Kalmar län
ska därför fortsätta utveckla metoder som möjliggör kostnadsjämförelser och som stödjer en
processorienterad verksamhetsutveckling.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fortsatt arbeta enligt plan med fastställd modell för
verksamhetsplanering under 2020 och med fortsatt införande de kommande åren. Syftet är
bland annat att förtydliga och stärka kopplingen mellan ekonomi och verksamhetens mål för
produktion och kvalitet samt tydliggöra ansvaret för resursfördelningen.
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Samma sak gäller de externa finansieringsmöjligheterna som Region Kalmar län aktivt
bevakar för att förstärka den ordinarie verksamheten och prioriterade utvecklingsområden,
både i Region Kalmar län och i Kalmar som län.
En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både ekonomi och verksamhet är en
nödvändig förutsättning för att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Ekonomiska förutsättningar 2021–2023
Ekonomiskt utgångsläge
Ekonomin i Region Kalmar län har under lång tid varit stabil och klarat såväl investeringar
som att möta nya behov inom viktiga utvecklingsområden. Förutsättningarna inför 2020
handlade om att ta ytterligare steg inom flera prioriterade områden som nära vård,
hälsofrämjande insatser och tillgänglighet. Konjunkturen var på väg att försvagas och det
demografiska trycket var fortsatt högt och för att bibehålla en stabil ekonomi fick samtliga
förvaltningar och nämnder uppdrag att effektivisera alternativt minska budgetunderskott med
en procent årligen under planperioden.
Ingen kunde förutspå den nu pågående pandemin som snabbt fick stor påverkan på både
verksamhet och ekonomi. På kort tid minskade antalet arbetade timmar och arbetslösheten
ökade vilket påverkade skatteintäkterna kraftigt. Prognoserna för BNP gick från plus 1
procent till närmare -10 procent på kort tid.
Under året har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera ekonomiska åtgärdspaket
för att stödja kommuner och regioner såväl som övriga näringslivet. Det handlar om statligt
ekonomiskt stöd för merkostnader men också intäktsbortfall.
Vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som coronapandemin leder till
under 2021 och framåt är svårt att förutsäga. Sverige var redan innan pandemin på väg in i en
konjunkturavmattning, efter flera år av högkonjunktur med stark skatteunderlagstillväxt.
Skatteunderlaget bedöms framåt realt öka med låga nivåer och det innebär att den ekonomiska
utmaningen är stor, framförallt senare i planperioden.

Underlag för planering 2021–2023
Regionens ekonomiska förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov är i huvudsak
beroende av:
•
•
•
•
•

samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget
befolkningsutvecklingen i länet
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag
skattesats
patientavgifter och regelverk

Den samhällsekonomiska bedömningen inklusive utveckling av skatteunderlag och bidrag är
hämtade från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), EkonomiNytt som presenterades i
augusti 2020 samt Budgetpropositionen 2021.
Samhällsekonomin
SKR:s bedömning är att läget nu i början av hösten ser ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige
som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars,
april och maj. Andra kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning blev
större än SKR:s prognoser under våren. Bedömningen är att aktiviteten i den svenska
ekonomin förväntas stiga och att BNP från och med tredje kvartalet i år ska börja öka. Det är
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fortfarande osäkert vad gäller påverkan på konjunkturen och på skatteunderlaget med
anledning av covid-19.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring

2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

2,1

1,2

-4,9

1,7

3,8

3,8

Arbetade timmar*

1,8

-0,3

-5,5

1,6

2,3

1,6

Arbetslöshet nivå

6,3

6,8

8,9

9,3

8,3

8,1

Timlön

2,7

3,9

6,3

0,2

2,3

2,5

KPI

2,0

1,8

0,5

0,7

1,8

2,4

* Kalenderkorrigerad utveckling
Källa: EkonomiNytt, SKL aug 2020

Kalkylen pekar på en fortsatt ökad arbetslöshet under en längre tid. Hur antalet personer i
arbetskraften kommer att utvecklas är dock mycket osäkert; varför olika bedömningar av
andelen arbetslösa en tid kommer att kunna skilja sig mer än vanligt. Korttidspermitteringarna
specifikt, men även andra krisåtgärder, gör inkommande statistik svåranalyserad och försvårar
någon sedvanlig konjunkturbedömning.
De uppskjutna avtalsförhandlingarna utgör också en osäkerhetsfaktor för beräkningar av
lönesumman (och skatteunderlaget). Liksom tidigare antas i scenariot att lågkonjunkturen
består till 2023 dvs ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin fram till 2023.
I budgetpropositionen 2021 bedömer regeringen en snabbare återhämtning för BNP och
arbetsmarknaden, medan lågkonjunkturen dröjer sig kvar ända till 2023.
Skatteunderlagets utveckling
För 2020 beräknas skatteunderlagstillväxten öka lite över två procent, till följd av fortsatt
kraftig minskning av arbetade timmar. Att den inte blir ännu lägre förklaras av en mycket
kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt
arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. Utbetalning av permitteringslöner under 2020
påverkar också skatteunderlaget under 2020. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska
effekter av Covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten.
För 2021 är bedömningen att konjunkturåterhämtningen börjar under hösten och att antalet
arbetade timmar börjar öka. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020 trots
att inga permitteringslöner utbetalas nästa år. Skatteunderlaget dämpas samtidigt av att
indexeringen av pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara sociala
ersättningar minskar när ”coronaåtgärder” upphör 2021. Det resulterar i att
skatteunderlagstillväxten blir lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.
I SKR:s scenario för 2022 – 2023 innebär vägen till konjunkturell balans kraftig
konjunkturåterhämtning med stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett
skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig takt.
Tabell 2. Olika skatteprognoser
Procentuell förändring
SKR, augusti
ESV juni
SKR, april

2019
2,8
1,7
2,2

2020
2,4
1,2
0,9

2021
1,3
2,0
3,5

2022
3,9
4,5
3,7

2023
4,0
3,7
3,8

2019–2023
15,2
13,8
14,8
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Regeringen, april

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

20,0

Källa; Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL

Befolkningsutveckling
Den 8 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2020–2070 där den pågående
pandemin påverkar befolkningsframskrivningen. Prognosen visar en allt lägre ökningstakt
framöver och för Kalmar län uppgår den årliga befolkningsökningen till ca 0,1 procent att
jämföra med tidigare 0,4–0,5 procent. Befolkningsutvecklingen ligger till grund för SKR:s
skatteunderlagsprognoser.
Tabell 3. Befolkningsutveckling Kalmar län

Prognos SKR
Årlig förändring
Årlig procentuell förändring
Källa: SRL april 2020

2019-12-31
Verklig
245 466

2020
Prognos
245 967
501
0,2 %

2021
Prognos
246 332
365
0,1 %

2022
Prognos
246 558
226
0,1 %

2023
Prognos
246 710
152
0,1 %

Statsbidrag
Bidrag består i huvudsak av
•

Kommunalekonomisk utjämning

•

Generella statsbidrag

•

Riktade statsbidrag

Kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag

I propositionen Vårändringsbudget för 2020 föreslogs och aviserades att anslaget
för kommunalekonomisk utjämning skulle ökas med 12,5 Mdr som permanent tillskott från
och med 2021. Regionernas del uppgår till 3,75 Mdr.
I budgetpropositionen föreslås att anslaget ökas med ytterligare 10 Mdr 2021 och av dessa
beräknas 5 Mdr kvarstå på anslaget 2022. Regionernas del uppgår till 3 Mdr 2021 och 1,5
Mdr 2022. För bidrag som fördelas utifrån befolkningsandel uppgår regionens befolkning till
2,38 procent.
Regleringar för 2021 (förslag i budgetpropositionen 2021)
Konsekvenserna på kommunernas och regionernas skatteintäkter av nedanstående förslag
föreslås regleras genom höjningar respektive sänkningar av det generella statsbidraget.
Förhöjt grundavdrag för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks.
Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 beslutade riksdagen
om en utökad möjlighet att sätta av medel till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare
och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Detta påverkar
kommunsektorns skatteunderlag och kommunsektorns resultat för 2020 bedöms
minska med 1 miljard kronor. Kommunsektorn kompenseras för denna minskning.
Resultatet bedöms påverkas positivt under perioden 2021–2026, när avsättningarna
till periodiseringsfonderna återförs till beskattning. Över tid är förslaget neutralt för
kommunsektorn.
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Regeringen avser att under våren 2021 lämna förslag om en justerad beräkning av bilförmån,
för att uppnå likformighet i beskattningen av bilförmånen i förhållande till kontant lön.
Regeringen avser att lämna förslag om justerad åldersgräns för det förhöjda
grundavdraget, från 65 år till 66 år 2023 och till 67 år 2026. Detta ökar kommunsektorns
skatteinkomster.
Arbetsgivaravgiften preliminärt 2021
Arbetsgivaravgiften bedöms bli något lägre för 2021 då regeringen och samarbetspartierna
föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgiften under perioden april 2021 till mars 2023, för
ungdomar mellan 19–23 år. Det kalkylerade pålägget avseende avtalspensioner är 2020 är
14,90 procent och för 2021 föreslås en sänkning med 0,30 procent. Totalt beräknas
arbetsgivaravgiften till 46,00 procent 2021.
Statsbidrag läkemedelsförmånerna
I budgetpropositionen anges anslaget för läkemedelsförmånerna med mera för 2021 till
samma nivå som 2020. Nivån anges även oförändrad för 2022 samt 2023. Beloppen är inte
relevanta eftersom en överenskommelse om finansieringen för 2021 inte finns färdigställd. På
senare år har belopp fastställts främst utifrån den prognos för läkemedelskostnaderna som
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram. En sådan prognos beräknas finnas färdigställd i
slutet på oktober och förväntas utgöra grund för överenskommelse 2021. Eventuella
förändringar med anledning av förslagen i Läkemedelsutredningen kan komma att påverka
bidraget (SOU 2018:89). Utredningens förslag bereds för närvarande.
TLV ges i uppdrag att genomföra kostnadsdämpande åtgärder som kan säkra en långsiktig
hållbar läkemedelsfinansiering och en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel.
TLV har tidigare gjort bedömningen att det är möjligt att uppnå en besparing på mellan 400
och 800 Mkr under en period på 2–4 år. Regeringen avser vidare att starta en
försöksverksamhet för en miljöpremie i förmånssystemet.

Regionplan 2021–2023
Region Kalmar län
51(87)

Riktade statsbidrag

Nedan redovisas de riktade statsbidragen som presenterades i budgetpropositionen 2021 och
som ska resultera i överenskommelser mellan SKR och regeringen. Den totala nivån för 2021
och 2022 förstärks av det tillfälliga statsbidraget för uppskjuten vård och vårdens
tillgänglighet som har en direkt koppling till följderna av pandemiutbrottet under tidig vår
2020. Vissa statsbidrag fördelas utifrån befolkningsandel och vissa är prestationsbundna.
Kalmar läns befolkningsandel uppgår till 2,38 procent av rikets.
Regionens kostnader för att klara kraven i kommande överenskommelser ingår i de
framräknade ramarna, i kostnadsberäkningar kopplade till de handlingsplaner som arbetas
fram samt i den finansiella beredskapen.
Tabell 4. Riktade statsbidrag
Mkr
Uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet
Prestationsbundna insatser för att korta vårdköer
Nära vård
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Investering i hälso- och sjukvårdspersonal *
- återhämtningsbonus
Ambulanssjukvården förstärks
Cancervård
Psykiatri*
Kvinnors hälsa
Summa

2021
4 000
3 000
3 300
200
3 000
105
100
600
1 200
1 500
17 005

2022
4 000
3 000
3 300
200
1 000
350
100
600
1 200
1 500
15 250

2023
0
3 000
3 000
200
1 000
350
100
600
0
0
8 250

* gemensamt regioner och kommuner
Exklusive det tillfälliga statsbidraget för uppskjuten vård, baserat på länets befolkningsandel,
beräknas regionens intäkter av riktade statsbidrag preliminärt till 283 Mkr per år för 2021 och
2022. Innehåll och villkor i statsbidragen är inte klara och i budgetpropositionen aviseras
också att några större tidsbegränsade överenskommelser i sin nuvarande form upphör. Det
gäller psykisk hälsa och kvinnors hälsa.
Tabell 5. Regionens andel av riktade statsbidrag
Mkr
Prestationsbundna insatser för att korta vårdköer
Nära vård
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Investering i hälso- och sjukvårdspersonal *
- återhämtningsbonus
Ambulanssjukvården förstärks
Cancervård
Psykiatri*
Kvinnors hälsa
Summa

2021
71
79
5
45
2
2
14
29
36
283

2022
71
79
5
39
8
2
14
29
36
283

Under 2021 avsätts också ekonomiskt stöd enligt nedan
Mkr
Testning och smittspårning
Trafik
Kultur och fritid

2021
2 000
2 000
1 000
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Summa

5 000

Uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet
För att hälso- och sjukvården ska klara den nödvändiga återhämtningen och kunna hantera
den uppskjutna vården och den covid-19-relaterade vården som utbrottet av covid-19
inneburit avsätts 4 Mdr 2021. För 2022 beräknas 4 Mdr.
Prestationsbundna insatser för att korta vårdköer
För en vidareutvecklad kömiljard med syfte att korta köerna och minska väntetiderna i hälsooch sjukvården avsätts 3 Mdr för 2021. Inför 2021 återgår anslagets namn och ändamål
(Tillgänglighet) till dess ursprungliga utformning och benämningen blir därmed åter
Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna för 2021 och anslaget kvarstår 2022 och
2023.
Nära vård
I budgetpropositionen föreslås att ytterligare 300 Mkr tillförs området nära vård 2021 och
2022. Detta förstärker den nuvarande satsningen på området med 3 Mdr.
Statsbidraget uppgår till 3,3 Mdr 2021 och 2022 och därefter 3 Mdr årligen.
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Statsbidraget som uppgår till 300 Mkr pågår till 2023 men det är inte planerat någon ökning
under de kommande tre åren oaktat antal vårdförlopp som tas fram och beslutas.
Sjukskrivning och rehabilitering
Regeringen och SKR träffade i december 2019 en överenskommelse om En kvalitetssäker och
effektiv sjukskrivings- och rehabiliteringsprocess 2020. Överenskommelsen omfattar totalt
944 Mkr och utbetalas i början av2021. Därefter upphör överenskommelsen.
Barnhälsovård
Anslaget upphör som aviserades i Budgetpropositionen för 2018.
Investering i hälso- och sjukvårdspersonal
För 2021 föreslås att det fortsatt avsätts cirka 3 Mdr Anslaget föreslås minska med 2 Mdr år
2022. I budgetpropositionen aviseras en ny satsning för att främja ett hållbart arbetsliv och
förbättra arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården. För 2021 föreslås en
satsning på 105 Mkr för ändamålet. För 2022 och framåt beräknas 350 Mkr per år.
Ambulanssjukvård stärks
I budgetpropositionen föreslås en satsning på förstärkt ambulansvård för att utveckla den
prehospitala vården. Förslaget innebär en satsning med 100 Mkr från och med 2021.
Cancervård
Cancervården stärks genom en ökning med 100 Mkr från och med 2021. Totalt uppgår
statsbidraget för att stärka cancervården därmed till 600 Mkr per år 2021–2023.
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Psykiatri
Bidraget till psykiatri fortsätter 2021–2022 För 2023 beräknas anslaget minska.
Kvinnors hälsa
Statsbidraget för att stärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonotalvården avser en
långsiktig förstärkning av området och statsbidraget föreslås öka med 500 Mkr och omfatta
1,5 Mdr 2021 och 2022. År 2023 avslutas satsningen.
Testning och smittspårning 2021
För att fortsatt möjliggöra testning och smittspårning av covid-19 föreslås att 2 Mdr avsätts på
anslaget för 2021. Regionerna ska kunna testa alla som behöver testas. Anslaget upphör 2022.
Kultur och fritid
I budgetpropositionen aviseras stimulansmedel för att stödja omställning och återstart inom
kulturområdet om 1 Mdr för 2021.
Kollektivtrafik
Ett statsbidrag om 2 Mdr får under 2021 användas till kollektivtrafik som organiseras av
regionala kollektivtrafikmyndigheter. Det är en ersättning för minskade biljettintäkter till följd
av utbrottet av det nya coronaviruset. Fördelningen av ersättningen ska ske baserat på
biljettintäkternas storlek i respektive region.
Övriga statsbidrag

Näringsdepartementet beslutar årligen om regionala utvecklingsmedel, s.k. 1:1-medel och
medlen fördelas till aktörer i länet som bedriver regionala utvecklingsprojekt. I takt med att
nya statliga uppdrag tillkommer söks eller tilldelas finansiering för dessa. Till nuvarande
uppdrag med bredbandssamordning utgår också statliga medel.
Till folkhögskolorna bidrar staten med ordinarie statsbidrag till kärnverksamheten som
innehåller förstärkningsbidrag för deltagare med funktionsnedsättning samt bidrag för
språkligt stöd. Dessutom söker skolorna medel genom Specialpedagogiska skolmyndigheten
för riktade insatser till deltagare med särskilda behov.
Statsbidrag till regional kultur fördelas inom kultursamverkansmodellen. Regionen fattar
beslut om prioriteringar och fördelningen av statliga och regionala medel inom modellen. Det
har sin grund i den regionala kulturplanen ”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022”
som är framtagen i dialog med kommuner, regionala kulturverksamheter, kulturskapare och
civilsamhället.
Staten ger bidragsstöd till trafik på olönsamma järnvägsbanor och från 2021 upphör stödet för
Tjustbanan i sin helhet och endast Stångådalsbanans trafik är berättigad av stöd.

Skattesats
År 2021 fastställs skattesatsen till 11.86 per skattekrona

Förändringar i priser och avgifter
Ändring av patientavgift vid gruppbehandling/gruppbesök
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Patientavgiften avseende sjukvårdande behandling är 200 kr i Region Kalmar län, såväl för fysiska besök som
för distanskontakter som ersätter ett fysiskt besök. Från 2021 kommer även denna patientavgift även gälla för
gruppbehandling/gruppbesök.
Gruppbehandling/gruppbesök är besök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal,
exempelvis för gruppträning, rehabilitering, föreläsningar eller samtal inom livsstilsområdet. Gruppbesök som
behandling, ska ges till patienter där hälso- och sjukvårdens företrädare anser att detta är en lämplig
behandlingsform för patienten, men samtidigt skulle den behandling som ges under
gruppbehandling/gruppbesök också kunna ges under ett flertal andra typer av, för patienten enskilda besök
istället.

Digital vårdkontakt Folktandvården
Folktandvården utökar sin tillgänglighet med distanskontakt via video, telefon eller annan
teknik. En avgift om 200 kr för patienter från och med 24 års ålder debiteras under
förutsättning att vårdkontakten är överenskommen och ersätter ett fysiskt besök.
Kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen även för utländska medborgare utanför EU
Personer som tillfälligt vistas i Sverige och som inte omfattas av ovanstående kostnadsfrihet
enligt smittskyddslagen (2004:168) ska avgiftsbefrias för:
•

provtagning, vård och behandling av covid-19 på samma sätt som folkbokförda

•

läkemedel samt undersökning (inklusive provtagning, vård och behandling), som ges
enligt 7:1 samt 7:2 smittskyddslagen gällande STI-sjukdomarna klamydia, gonorré,
syfilis samt tuberkulos

•

undersökning (inklusive provtagning) av hiv samt hepatit B och C.

Vård och behandling av hiv, hepatit B och C ska inte ges avgiftsfritt generellt efter positivt
test. Behandlande läkare tar medicinsk ställning till avgiftsfri vård och behandling i det
enskilda fallet.
Kostnadsfri hepatitvaccination till riskgrupper
Hepatit B-vaccination kostnadsfritt ska erbjudas till samtliga riskgrupper som nämns i
Folkhälsomyndighetens ”Rekommendationer om vaccination mot hepatit B”, inklusive
personer inskrivna i LARO-verksamheten.
Postexpositionsprofylax (läkemedel som ges efter att en person utsatts för förmodad hepatit
B-smitta) rekommenderas till:
•
•

Nyfödda barn till mödrar som är HBsAg-positiva.
Personer som inte är immuna mot hepatit B och som antingen har utsatts för misstänkt
hepatit B-smittat blod genom t.ex. stick av blodigt föremål eller blod på slemhinnor,
eller som har haft sex med en person som kan ha smittsam hepatit B.

Kostnadsfri hepatit A-vaccination ska erbjudas till följande riskgrupper:
•
•
•
•

Patienter med kronisk hepatit B
MSM
Personer som injicerar droger, inklusive patienter inskrivna i sprututbytet eller i
LARO-verksamheten.
Personer med kronisk hepatit C
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Ändring i fakturering vid medicinskt utlåtande till Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen ändrade i februari 2020 upplägget för regionens fakturering av
medicinska utlåtanden, vilket får till följd att regionens avgift ska ändras. Tidigare taxa om
2 200 kr/intyg exkl. moms, ändrades till att Arbetsförmedlingen istället ersätter den faktiska
kostnaden som hälso- och sjukvården har haft för arbetet kopplat till det medicinska
utlåtandet. Arbetsförmedlingen ersätter även eventuell patientavgift.
Underlag för ersättning ska ange vad kostnaden består av, ex. tidsåtgång (utifrån Region
Kalmar läns beslutade timtaxa) och patientbesök. Tjänsten är momspliktig (25 %).
Uppräkning av timtaxa avseende intyg
Timtaxan för intyg har prisjusterats vid fyra tillfällen sedan 2004. Det senaste tillfället var
2018 då priset fastslogs till 240 kronor per påbörjad kvart. Från och med 2021 föreslås en
årlig justering av timtaxan med kvalitetsjusterat Landstingsprisindex (LPIK).
Priser för tandvård
Enligt tidigare beslut sker en genomsnittlig höjning av priser för tandvård med aktuellt
Landstingsprisindex (LPIK). Ett fåtal åtgärder tillkommer, se Prislista för allmän- och
specialisttandvård, gäller från och med den 15 januari 2021.
Priser Kalmar Länstrafik
Regionfullmäktige beslutar årligen om priser för Kalmar länstrafik. Priset för biljetter i
kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt 2,5 % vilket motsvarar genomsnittlig BTPI,
busstrafikprisindex, se Prislista Kalmar länstrafik.
I likhet med möjligheten att ta ut avgift för utebliven resa för särskilda persontransporter
införs sådan möjlighet även för utebliven resa med närtrafik.

Finansiella kostnader och intäkter inklusive
pensionsåtagande
Finansiella kostnader och intäkter inklusive pensionsåtagande
Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med beslutade placeringspolicy.
Verksamheten grundas på principerna långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och
avkastning. Avkastningen beräknas årligen till fyra procent. Enligt lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, marknadsvärderas finansiella instrument och resultat
redovisas i linje med börsens utveckling. Marknadsvärderingen får konsekvenser och kan ge
stora fluktuationer under året i takt med börsens svängningar.
Finansiella kostnader består av den årliga ränte- och basbeloppsuppräkningen av
pensionsskulden enligt regelverket RIPS19. Då det i den pensionsprognosen, som ligger till
grund för regionplanen, skett stora förändringar i prisbasbeloppet, påverkar det den finansiella
kostnaden. Den sjunker framförallt åren 2021 och 2022 för att sedan öka igen 2023.
Beräkning av pensionsåtagandet sker enligt blandmodellen och innebär att utbetalningar av
pensioner som intjänats före 1998 redovisas som kostnad och de beräknade framtida
utbetalningarna redovisas som ansvarsförbindelse. Pensioner som intjänats från och med 1998
redovisas däremot som en avsättning i balansräkningen. Region Kalmar läns
pensionsåtagande består därför av tre delar; pensioner som är bokförda som avsättning och till
största delen består av den förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda
ålderspensionen som bokförs som kortfristig skuld samt pensioner intjänade före 1998 och
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som redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionskostnaderna består av dagens intjänande av
pensioner, utbetalningar från ansvarsförbindelsen samt värdesäkring. Pensionsåtagandet
beräknas i enlighet med regelverket RIPS 19, där SKR beslutar årligen i juni, en
diskonteringsränta och andra antaganden vid beräkningen av pensionsskuldens storlek.
Under de senaste åren har kostnaderna för tjänstepensioner varit höga. Det beror främst på att
kostnaden för den förmånsbestämda pensionen som avser pensioner för höginkomsttagare har
ökat. Nivån på pensionskostnaderna ser nu ut att dämpas redan 2021. En förklaring till detta
är att inkomstbasbeloppet beräknas öka snabbare jämfört med tidigare prognoser. Ett ökat
inkomstbasbelopp ger högre inkomsttak och därmed färre och lägre förmånsbestämda
pensioner.
Statistik pekar mot att förväntade livslängder är högre än de antaganden som används i RIPS.
Ytterligare analysarbete krävs dock innan livslängdsantagandet kan ändras. Det arbetet pågår
och beräknas slutföras under 2021.

Antaganden för pris- och löneutveckling
I landstingsprisindex (LPIK) ger SKR sin bedömning av regionernas prisutveckling. Det
baseras på SKR:s ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av
samhällsekonomin. Prisindex är nedreviderad för hela perioden jämfört med den prognos som
presenterades i april. En förklaring är att aktiviteten i ekonomin förväntas vara något lägre.
Kostnaderna för tjänstepensioner ser också ut att dämpas redan 2021.
SKR:s bedömning inför 2021 är att LPIK exklusive läkemedel uppgår till 1,9 procent. Från
och med 2020 räknas ramarna för samtliga nämnder och förvaltningar upp med LPIK med
undantag för beställningstrafik, buss och tågtrafik som uppräknas med 2,5 procent.
Effektiviseringar
Det läggs ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent, genom minskad nettobudgetram
alternativt minskat budgetunderskott med 1 procent. Undantag från effektivisering är beställd
vård samt bidrag och stöd till kultur och organisationer.
I de fortsatta effektiviseringarna kommer bl a slutsatserna i rapporten ”En effektiv
administration” att tas tillvara. Det kommer även fortsatt att råda stor återhållsamhet avseende
administrativa tjänster och det kommer att arbetas fram principer för tillsättning av tjänster.
Därutöver kommer en större samordning av arbetsuppgifter att ske mellan förvaltningar. Det
kommer även att vara fokus på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det gäller till
exempel genomförande av utbildningar, digitalisering av olika processer, automatisering av
arbetsuppgifter mm. Arbetet med utveckling av nyckeltal, benchmarking och samverkan med
andra regioner kommer att fortsätta.
Läkemedel
Årligen görs en analys som ligger till grund för omfördelning mellan förvaltningarna inom
den totala budgetramen för läkemedel utifrån introduktion av nya läkemedel och beräknade
volym- och kostnadsförändringar. En särskild pott avsätts för finansiering av nya läkemedel
inom ramen för processen för Ordnat införande av nya läkemedel.
Bedömningen inför 2021 är att kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka med knappt 8
procent jämfört med 2020.
Regionsjukvård
Region Kalmar län har tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland en
överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen och vid
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Universitetssjukhuset i Linköping. Avtalsformen bygger på ett gemensamt ansvarstagande för
verksamheter som är av regional karaktär.
Avtalskonstruktionen bygger på en fast (65 %) respektive rörlig del (35 %) för att säkra
långsiktig finansiering samtidigt som kostnadskompensationen på kort sikt blir rimlig vid
förändrade volymer.
Avstämning sker årligen där hänsyn tas till volym i relation till kostnad för den senaste
treårsperioden. För 2021 beräknas kostnaden för köpt vård av Region Östergötland och
Regions Jönköpings län att öka med 18,4 Mkr. Samtidigt beräknas såld vård till motsvarande
regioner att öka med 7,2 Mkr.
Ersättning för allmäntandvård 3–23 år
Ersättningen för allmäntandvård inom ramen för ”Vårdval Tandvård” 3–23 år uppgår till en
fast del på 727 kronor per listad och en rörlig del på 0–970 kronor per listad med möjlighet till
extra ersättning enligt särskilda bestämmelser vid vissa vårdsituationer. Det utgår dessutom
särskild ersättning till Folktandvården för specifika uppdrag gällande; behandlingsansvar för
barn 0–2 år, sistahandsansvar för barn, ungdomar och unga vuxna 3–23 år, kollektiva
preventiva insatser, samt utbildningsinsatser för privata vårdgivare.
Avskrivningar och internränta
Internräntan, som följer rekommendationen från SKL, beräknas till 1,25 procent. Internräntan
används för beräkning av kapitaltjänstkostnader och påverkar bland annat den interna
hyresprissättningen. Vid beräkningen av avskrivningar har hänsyn tagits till beräknade
investeringar, fastställd investeringsplan samt modellen för komponentavskrivning.

Uppdrag och överenskommelser
Överenskommelse om finansiering från kommunerna regionbildning 2019–2024
Enligt överenskommelse kommer den fortsatta finansieringen från kommunerna ske via årliga
bidrag enligt tidigare fastställd modell för medlemsavgifter i Regionförbundet Kalmar län.
Bidraget är en del i grundfinansieringen av verksamheten och det är ovillkorat. Den årliga
uppräkningen baserar sig på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och statsbidrag
enligt gällande bidrags- och utjämningssystem.
Överenskommelsen gäller mellan 2019-01-01 – 2024-12-31 och parterna har en gemensam
ambition att överenskommelsen därefter förlängs med samma avtalslängd.
Folktandvårdens uppdrag
Uppdraget för Folktandvården framgår i den årliga överenskommelsen som även ligger till
grund för den ersättning som Folktandvården erhåller för sitt uppdrag.
Tandvård ska erbjudas samtliga som är bosatta i länet och målet är en god tandhälsa och en
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och
fortlöpande utvecklas och följas upp.
Folktandvården skall svara för avgiftsfri barn- och ungdomstandvård enligt LOV avseende
specialisttandvård, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa grupper,
tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling, tandvård för asylsökande samt övrig
tandvård för vuxna i den omfattning som bedöms lämplig. Folktandvården skall även
tillgodose behovet av akuttandvård till dem som vistas i länet.
Vårdval inom primärvård
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Inom primärvård finns två beslutade vårdval, Hälsoval och vårdval psykisk hälsa. En av
grundprinciperna i vårdval är att ersättningen till vårdenheterna följer patientens val av
utförare.
Hälsovalsuppdraget innebär att vårdenheterna ansvarar för grundläggande hälso- och sjukvård
inom området allmänmedicin för alla åldersgrupper. Vårdval psykisk hälsa innebär att
leverantören svarar för behandling inom området psykisk hälsa. Målgrupp för detta uppdrag
är patienter som är 18 år eller äldre och som har behov av primärvårdens insatser inom
området.
Vårdvalens uppdrag beslutas årligen av regionstyrelsen och ligger till grund för den ersättning
som utbetalas till vårdgivaren/leverantören.
Uppdragen ska främja en personcentrerad vård genom en välfungerande samverkan mellan de
olika aktörerna som kan vara inblandade i en patients behandling. Ersättningsmodellen stödjer
detta med hjälp av prestationsbaserade besöksersättningar för de besök som kräver en större
tidsåtgång, till exempel hembesök, vårdplanering mm. Primärvården har en utmaning när det
gäller vård i glesbygd och ersättningsmodellerna ska i möjligaste mån främja en jämlik vård
över länet.
Vårdenheten/leverantören ska ge planerad och oplanerad vård i form av utredning, diagnostik,
behandling, omvårdnad, rådgivning och uppföljning. Uppdraget innebär också att enheterna
ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
Ersättningsmodellen räknas upp årligen genom landstingsprisindex (LPIK) och uppräkningen
kan riktas mot olika delar i ersättningsmodellen beroende på vilka satsningar/prioriteringar
som beslutas.
Uppdragen följs upp genom en löpande uppföljning enligt en modell som är baserad på SKLs
så kallade basuppföljning för primärvården. Utöver detta sker en årlig fördjupad uppföljning
där samtliga vårdenheter revideras. Revisonen är baserad på ett analysunderlag och utförs i
dialog med respektive enhet. Ett syfte är att ge vårdenheterna/leverantörerna stöd i sitt
kvalitet- och förbättringsarbete.
Tabell 6. Verksamhetsförändringar och uppräkning avseende hälsovalsuppdraget
I Mkr

2021

Indexuppräkning (LPIK)
Utökning läkemedel

17,0
31,6

Ökad listning
Kvalitetsgranskning ST (SPUR)
Införande hälsosamtal
Summa

1,6
0,3
3,0
53,5

Vårdval inom tandvård
Inom tandvård finns ett beslutat vårdval kallat Vårdval Tandvård i Kalmar Län. En av
grundprinciperna i vårdval är att ersättningen till vårdenheterna följer patientens val.
Vårdvalet innebär att vårdenheterna ansvarar för att erbjuda länets barn, ungdomar och unga
vuxna, 3–23 år en regelbunden fullständig tandvård. Vårdvalets uppdrag beslutas årligen av
regionstyrelsen och ligger till grund för den ersättning som utbetalas till
vårdgivaren/leverantören.
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Uppdraget ska främja en personcentrerad vård genom en välfungerande samverkan mellan de
olika aktörerna som kan vara inblandade i en patients behandling. Ersättningsmodellen stödjer
detta med hjälp av en differentierad ersättningsmodell som styr ersättningen så att kliniker
med ett mer krävande patienter får extra stöttning.
Vården ska vara lika för alla, av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande
insatser. All behandling ska syfta till att avbryta pågående sjukdom och förhindra att ny
sjukdom uppkommer. Uppdraget innebär också att enheterna ska arbeta hälsofrämjande.
Ersättningen baseras på tidigare års kostnad med hänsyn tagen till landstingsprisindex (LPIK).
Uppräkningen kan riktas mot olika delar i ersättningsmodellen beroende på vilka
satsningar/prioriteringar som beslutas.
Uppdragen följs upp genom en löpande uppföljning och en årlig fördjupad uppföljning där
samtliga vårdenheter revideras. Revisonen är baserad på ett analysunderlag och utförs i dialog
med respektive enhet. Ett syfte är att ge vårdenheterna/leverantörerna stöd i sitt kvalitet- och
förbättringsarbete.
Regional kulturverksamhet och organisationsstöd
Under 2020 har regionala utvecklingsnämnden lämnat bidrag till regional kulturverksamhet
med motsvarande 85 Mkr. Av detta utgör regionbidrag 52 Mkr och resterande 33 Mkr utgörs
av ett statligt bidrag till regional kulturverksamhet.
I den regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde ingår även bidrag till studieförbund,
Smålands Idrottsförbund och SISU samt regionala ungdomsorganisationer som motsvarade
17 Mkr för 2020. Inför 2021 sker en uppräkning av bidragen för kultur- och organisationsstöd
med landstingsprisindex, LPIK exklusive läkemedel.
ALMI Företagspartner Kalmar län AB
Regionen finansierar ALMI Företagspartner Kalmar län AB till 49 % motsvarande 6,8 Mkr
för 2021. ALMI:s verksamhetsidé är att verka för ett dynamiskt näringsliv genom att
stimulera och stödja företag och företagare så att de satsar på tillväxt. Tillsammans med länets
kommuner bedriver ALMI olika projekt för bland annat affärsutveckling, innovationer och
generationsskiftesfrågor.
Kalmar Öland Airport AB
Region Kalmar län är sedan 1 april 2020 delägare i Kalmar Öland Airport AB. Ägandet syftar
till att stärka flygplatsens roll i den regionala utvecklingen, samt att ge flygplatsen en starkare
roll i utvecklingen mot ett hållbara resande. Flygtrafiken har påverkats kraftigt under
pandemin och det kommer att ta tid för verksamheten att komma upp i tidigare volymer. Det
är viktigt att följa utvecklingen av bolagets ekonomi och vilka åtgärder som genomförs för en
stabil ekonomiska utveckling.
Medlemsavgift Samordningsförbundet
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005. Förbundet som är ett kommunalförbund
där medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen i Kalmar län samt
länets 12 kommuner. Samordningsförbundets uppdrag består i finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet, för att om möjligt implementeras i egen organisation, dvs. skapa
förutsättningar så att samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den
enskilde invånaren i Kalmar län.
Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av statens medel till
förbundet. Försäkringskassan svarar för halva kostnaden, Regionen för en fjärdedel och
kommunerna tillsammans för en fjärdedel.
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Avgiften för Regionen uppgår för 2021 till 4,0 Mkr.
Resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen får kommuner och regioner reservera medel till en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter
över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är
negativt. RUR är frivillig att tillämpa och de kommuner och regioner som tänker göra det
måste besluta om hur reserven ska hanteras.
RUR gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskott under några år då
konjunkturen är stark eller vid andra tillfälliga överskott och för att sedan kunna använda
medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. En övre gräns för hur
stor RUR får vara säkerställer att dagens generation av skattebetalare inte överbeskattas.
Region Kalmar län tog beslut 2013 om en ”Riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv
(RUR)” för att medge införande av RUR.
Reservering till RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10
§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget kapital,
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
Region Kalmar län omfattas av alternativ 2 eftersom det egna kapitalet inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser inom överskådlig framtid kommer att vara
negativt. Reservering kan endast ske av resultat som överstiger Regionens finansiella mål.
Storleken på RUR maximeras till högst fem procent av skatteintäkter samt generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Region Kalmar län har gjort avsättningar vid tre tillfällen sedan 2013 och värdet uppgick till
145 Mkr i årsredovisningen 2019. Regionen uppfyller för närvarande inte villkoren för möjlig
reservering år 2020. Enligt balanskravsutredningen finns negativa resultat för år 2018 och
2019 att reglera enligt nedanstående tabell:

Tabell 7

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat
-varav från 2018
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom
tre år

2018
0,0
-91,9

2019
-91,9
-91,9
-11,1

-91,9

-103,0

Balanskravsresultatet för 2018 är återställt i föregående regionplan. Regleringen av 2019 års
balanskravsresultat på 11,1 Mkr görs i budget för 2021.
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Medel från RUR får enligt lagstiftningen disponeras för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar årligen när RUR kan
användas.
Medel från RUR kan användas om två kriterier är uppfyllda:
1. Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga rikets
genomsnittliga utveckling senaste tio åren.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett
nollresultat (eller så långt som reserven täcker).
Beslut om att reservera medel till RUR fattas i samband med årsbokslutet. Regionstyrelsen
lämnar i årsredovisningen förslag till Regionfullmäktige avseende avsättning och disponering
av RUR.
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Resultatbudget 2021–2023 (bilaga 1)
Resultatbudgeten visar nettokostnaderna för samtliga verksamheter och hur dessa finansieras
genom skatteintäkter och finansnetto. Summan av dessa poster utgör årets resultat för
respektive år under planperioden.
Budgeterat resultat för 2021–2023 uppgår till 208 Mkr, 178 Mkr och 96 Mkr vilket innebär att
det finansiella målet om att resultatet respektive år ska uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning nås för 2021 och 2022.
För 2021 och 2022 finns en finansiell beredskap som är kopplad till de tillfälliga
statsbidragen, för uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet samt bidrag för minskade
biljettintäkter till kollektivtrafiken 2021.
Återställningen av det negativa balanskravsresultatet på 11 Mkr påverkar inte det finansiella
och allt återställs år 2021.
Tabell 8. Resultatbudget
Resultatbudget, i Mkr
Ramar styrelse och nämnder
Ram regionsjukvård, läkemedel
Finasiell beredskap, tillfälligt ekonomiskt stöd
Indexuppräkning, effektiviseringar, finansiell resurs

2021
-6 242
-1 663
-125
-304
-8 334
-229
-41
-340
313
-8 631

2022
-6 305
-1 663
-70
-483
-8 521
-224
-41
-350
283
-8 853

2023
-6 320
-1 663
0
-670
-8 653
-224
-41
-360
283
-8 995

Finansiering
Skatter, utjämning och och generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiering

8 810
80
-51
8 839

9 013
80
-61
9 032

9 116
80
-106
9 090

Budgeterat resultat
Finansiellt mål 2 procent
Procent

208
174
2,4%

178
178
2,0%

95
182
1,0%

-11
197

178

95

Pensioner
Patientförsäkringar
Avskrivningar
Riktade statsbidrag
Verksamhetens nettokostnader

Återställning av negativt balanskravsresultat
Budgeterat resultat efter återställning av negativt balanskravsresultat
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Driftramar (bilaga 2)
Regionstyrelsen och nämndernas ramar för 2021 uppgår till 6 241,5 Mkr exklusive köpt vård,
läkemedel och avskrivningar.
Driftramarna per styrelse och nämnder är i fastvärde 2020 d.v.s. exklusive indexuppräkningar
och effektiviseringar.
Tabell 9 Driftramar per förvaltning och nämnder
i Mkr
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen, exklusive Hälsoval
Psykiatriförvaltningen
Folktandvården
IT-förvaltningen
Regionservice
Regionrevisionen
Centralt administrerad verksamhet
Förtroendevalda
Regiondirektörens stab
Beställd vård
Övrig centraladministrerad verksamhet*
Summa Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen
varav bildning
varav kultur

Summa Regionala utvecklingsnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Kalmar Länstrafik
Total
Ram köpt vård
Ram läkemedel
Finansiell beredskap
Indexuppräkning, effektivisering samt finansiell resurs**

2021
Budget

2022
Plan

2023
Plan

-2 912,4
-130,2
-441,1
-117,6
-294,7
-446,1
-4,4

-2 954,1
-130,2
-440,6
-117,6
-296,7
-456,4
-4,4

-2 964,1
-130,2
-440,6
-117,6
-296,7
-456,4
-4,4

-41,4
-171,2
-752,6
-148,5
-5 460,2

-41,4
-171,2
-755,6
-153,8
-5 522,0

-41,4
-171,2
-759,6
-156,3
-5 538,5

-153,9

-155,9

-155,9

-42,6
-68,9

-42,6
-68,9

-42,6
-68,9

-153,9

-155,9

-155,9

-627,4
-6 241,5

-627,4
-6 305,3

-625,9
-6 320,3

-628,9
-1 034,2
-125,0
-304,0
-8 333,6

-628,9
-1 034,2
-70,0
-482,6
-8 521,0

-628,9
-1 034,2
0,0
-669,6
-8 653,0

* i övrig centraladministrerad verksamhet ingår bl.a. vissa läkemedelskostnader,
arbetsgivarfinansierade utbildningar, fackliga företrädare, utomlandsvård, regionövergripande avtal
och avgifter

** I avvaktan på utredningen avseende första linjens psykiatri för barn och unga, som redovisas i
december, avsätts 5 Mkr under finansiell resurs.

Målet om god ekonomisk hushållning innebär bland annat att ekonomin ska vara i balans dvs.
utfall inom beslutade ekonomiska ramar. Det betyder att nämnder och förvaltningar i sina
verksamhetsplaner ska beskriva åtgärder för att uppfylla målet.
Verksamhetsplanerna redovisas i regionstyrelsen och nämnder. Uppföljning sker i
verksamhetsdialoger, månadsrapporter och verksamhetsberättelser, som ligger till grund för
uppföljning i delårsrapporter och årsredovisning.
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Verksamhets- och ramförändringar 2021–2023
Bakgrund
I Regionplan 2020–2022 beslutades om ramförstärkningar och verksamhetsförändringar inom
prioriterade områden med 187 Mkr för 2020, ytterligare 34 Mkr 2021 och 39 Mkr 2022.
Totalt en successiv ramökning med 260 Mkr från och med 2022.
Tabell 10. Sammanställning tidigare regionplan
i Mkr

2020

2021

2022

Stabila budgetförutsättningar
Nära vård och hälsofrämjande insatser
Stärkt tillgänglighet barn- och ungdomspsykiatrin
Digital omställning i hälso- och sjukvården
Regional utveckling - långsiktig struktur
Trafik
Goda arbetsvillkor
Summa

121,0
29,5
3,0
15,6
3,0
1,5
13,5
187,1

146,0
33,0
3,0
18,6
5,0
1,5
13,5
220,6

176,0
38,0
3,0
20,6
7,0
1,5
13,5
259,6

En stor del avser budgetramförstärkningar som inte innebär någon utökad verksamhet utan det
är en budgetreglering för kostnadsökningar som kan hänföras till tidigare volym- och
behovsförändringar. För hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter införandet av den nya
budgetmodellen för planering och uppföljning med en succesiv ramförstärkning. Modellen
förtydligar och stärker kopplingen mellan ekonomi och verksamhetens mål för produktion
och kvalitet. Tillsammans med ett fortsatt effektiviseringsarbete ska hälso- och
sjukvårdsförvaltningens möjligheter att nå en budget i balans stärkas.
Beslutade verksamhetsförändringar avsåg prioriterade områden såsom nära vård,
digitalomställning i hälsosjukvård, regional utveckling, trafik och goda arbetsvillkor.
Verksamhetsförändringar som påverkats av pandemin har till viss del förskjutits i tid.
Ram- och verksamhetsförändringar 2021–2023
Under våren och sommaren har en stor mängd planerade åtgärder blivit uppskjutna eller
inställda. Det innebär att hälso- och sjukvården en period framåt förväntas behöva
omhänderta många fler patienter än tidigare. Av dessa kommer vissa patienter ha större
vårdbehov på grund av försämrat hälsotillstånd som följd av uppskjutna vårdinsatser. Vidare
medför covid-19 att antalet patienter i behov av rehabiliteringsinsatser kan komma att öka.
Det finns därför ett behov av att följa och analysera utvecklingen av väntetider inom hälsooch sjukvården och skapa förutsättningar för att utöka kapaciteten där behoven uppstår.
Folktandvårdens planerade verksamhet har varit stängd under delar av året. För att öka
tillgängligheten så snabbt som möjligt och samtidigt förbättra munhälsan på lång sikt krävs en
omfördelning av resurserna till de patienter som är högst i riskgrupp samt ett förändrat
arbetssätt. Eftersom delar av den verksamhet som kommer att prioriteras är finansierad med
fast ersättning kommer det att innebära lägre intäkter och den ekonomiska effekten bedöms
uppgå till omkring 14 Mkr.
Biljettintäkterna i kollektivtrafiken är betydligt lägre än innan Corona pandemin. Resandet
och intäkterna har börjat att återhämta sig, men det är svårt att överblicka konsekvenserna för
2021. Bedömningen är att det kommer ta tid innan självfinansieringsgraden når målet om 50
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procent. För 2021 beräknas självfinansieringsgraden ändå nå 40–45 %, vilket innebär 20–40
Mkr i lägre intäkter.
För att stärka förutsättningarna för patienter att få vård i rimlig tid, samt att skapa en finansiell
beredskap för lägre biljettintäkter reserveras 125 Mkr 2021 och 70 Mkr 2022.
Nedan beskrivs ram- och verksamhetsförändringar för varje prioriterat område för planperioden.
Sammanfattningsvis uppgår förändringarna till 67,85 Mkr 2021, 93,85 Mkr 2022 och 104,85 Mkr från
och med 2023.
Tabell 11. Sammanställning regionplan 2021-2023
I Mkr
Stabila budgetförutsättningar
Nära vård och hälsofrämjande insatser
Digital omställning i hälso- och sjukvården
God och nära vård
Trafik
Regional utveckling
Goda arbetsvillkor
Övrigt
Summa

2021

2022

2023

3,00
2,00
18,50
5,90
12,20
2,25
23,00
1,00
67,85

15,00
2,00
21,00
7,10
12,20
2,25
23,00
11,30
93,85

25,00
2,00
23,50
7,10
10,70
2,25
23,00
11,30
104,85

Stabila budgetförutsättningar
2021

2022

2023

Regionplan 2021–2023
Införande ny budgetmodell hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

3 Mkr

15 Mkr

25 Mkr

Summa Regionplan 2021–2023

3 Mkr

15 Mkr

25 Mkr

Införandetakten av den nya budgetmodellen har ökat och i regionplanen avsätts ytterligare
budgetramförstärkning utöver tidigare beslut i regionplan 2020–2022. Det innebär att jämfört
med tidigare beslut avsätts ytterligare 3 Mkr 2021, 15 Mkr 2022 och 25 Mkr 2023.
Nära vård och hälsofrämjande insatser
2021

2022

2023

Hälsoval, listning samt SPUR-inspektioner

2 Mkr

2 Mkr

2 Mkr

Summa Regionplan 2021–2023

2 Mkr

2 Mkr

2 Mkr
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Tidigare beslut

Pandemins påverkan på hälso- och sjukvården under innevarande år innebar att flera
planerade och beslutade satsningar för 2020 har förskjutits i tid. Det gäller bland annat
utveckling med mer rörliga lösningar som mobila team och hembesök. Teamarbete mellan
kommun, primärvård och den öppna specialiserade vården ska fortsätta utvecklas så att
patienter kan få tillgång till avancerad vård i eget och särskilt boende på ett säkert sätt. Digital
teknik vid konsultationer och samordnade vård- och omsorgsplaneringar och egenvård ska
utvecklas. Inom ramen för Hälsoval genomförs ett erbjudande av riktade hälsosamtal från och
med september 2021.
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2021–2023
Ramen för Hälsoval och vårdval psykisk hälsa justeras årligen för förändrad listning.
Därutöver avsätts medel för extern kvalitetsgranskning av specialistläkarutbildningen s.k.
SPUR-granskning. Kostnaden beräknas till 0,3 Mkr årligen i fem år.

Digital omställning i hälso- och sjukvården
2021

2022

2023

Egenmonitorering

2 Mkr

2 Mkr

2 Mkr

Implementering och införande

1 Mkr

1 Mkr

1 Mkr

2,5 Mkr

5 Mkr

7,5 Mkr

13 Mkr
18,5 Mkr

13 Mkr
21 Mkr

13 Mkr
23,5 Mkr
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Gemensam digital infrastruktur
Infrastruktur IT
Summa Regionplan 2021–2023

Tidigare beslut

I regionplan 2020–2022 beslutades om ett successivt införande av digitala stöd för mobilt
arbetssätt såsom bildhantering, Cosmic Nova för mobilt arbetssätt och formulärtjänst mm. För
de delar som förskjutits i tid under pandemin beräknas införandetakten öka under
planperioden.
2021–2023
Regionens erbjudande till invånarna i form av digitala tjänster och digital vård ska öka. Det
gäller från första kontakt till möjligheter att själv ta ansvar för delar av sin vård och
behandling. Under kommande år implementeras egenmonitorering som erbjuds vid diagnoser
och patientgrupper som bedömts lämpliga.
För att möjliggöra verksamhetsutveckling med de nya digitala lösningarna avsätts en central
resurs på 1 Mkr från 2021.
För utveckling av den gemensamma digitala infrastrukturen, som ska bidra till nationella
lösningar och stöd till regioner och kommuners digitala utveckling avsätts 2,5 Mkr 2021, 5
Mkr 2022 och från och med 2023 7,5 Mkr.
Kostnadsökningar för IT-struktur avser avtal, support och volymförändringar, 13 Mkr från
2021.
God och säker vård
2021

2022

2023

Regionplan 2021–2023
Förstärkning av smittskydd och vårdhygien

2,0 Mkr

2,0 Mkr

2,0 Mkr

Strokevård logopeder

2,6 Mkr

2,6 Mkr

2,6 Mkr

Screening tarmcancer

0,5 Mkr

1,5 Mkr

1,5 Mkr

Sprututbyte

0,8 Mkr

1,0 Mkr

1,0 Mkr

Summa Regionplan 2021–2023

5,9 Mkr

7,1 Mkr

7,1 Mkr
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Förstärkning av Smittskydd och vårdhygien med bättre synergi och linjefunktion i
verksamheten. Resursförstärkningen sker i två steg och beräknas till 2 Mkr från 2021.
I syfte att öka patienternas möjlighet att ta del av logopedinsatser bland annat inom
strokevården utökas resursen med 2,6 Mkr.
Förberedelser för screening för tjock- och ändtarmscancer fortsätter under planperioden.
Införandet sker i samverkan inom den sydöstra sjukvårdsregionen. En förstudie har
genomförts och en pilotstudie inom Sydöstra sjukvårdsregionen genomförs under 2021.
Regionen ska följa beslut/rekommendationer från Socialstyrelsens nationella screeningråd.
Kostnader för gemensamt kansli i sydöstra sjukvårdsregionen från och med 2022 samt
kostnader för förberedelse inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen 2021.
Sprututbyte ska erbjudas i hela länet för en mer jämlik missbruksvård, en resurs motsvarande
0,8 Mkr 2021 och med 1 Mkr från 2022.
Trafik
2021

2022

1,5 Mkr

1,5 Mkr

Kostnadsökningar och minskade statsbidrag kollektivtrafik

10,7 Mkr

10,7 Mkr

10,7 Mkr

Summa Regionplan 2021–2023

12,2 Mkr

12,2 Mkr

10,7 Mkr

Regionplan 2021–2023
Utveckling biljettsystem

2023

I juni 2020 beslutade regionfullmäktige att avsätta 1,5 Mkr för 2021 och för 2022 avseende
utvecklingskostnader för färdigställande av biljettsystemet.
Från 2021 förändrar Trafikverket avgiftsstrukturen för debitering av banavgifter vilket ger
Kalmar länstrafik en kostnadsökning för banavgifter med 6,3 mkr.
I december 2020 övertas driften av Öresundståg av SJ AB Öresundståg. I anslutning till detta
övergår underhållet av fordonen en ny verkstad/depå i Hässleholm. Hyra från 2021 uppgår till
1,8 mkr.
Staten ger bidragsstöd till trafik på olönsamma järnvägsbanor och från 2021 upphör stödet för
Tjustbanan i sin helhet och endast Stångådalsbanans trafik är berättigad av stöd, totalt en
nettominskning med 2,6 Mkr.
Regional utveckling
2021

2022

2023

Regionplan 2021–2023
Kulturella och kreativa näringar

1,0 Mkr

1,0 Mkr

1,0 Mkr

Almi, särskild tillväxtsatsning

1,0 mkr

1,0 Mkr

1,0 Mkr

Kvinnojouren, utökat bidrag

0,25 Mkr

0,25 Mkr

0,25 Mkr

Summa Regionplan 2021–2023

2,25 Mkr

2,25 Mkr

2,25 Mkr

Förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar kommer att ses över och det avsätts 1
Mkr årligen för ändamålet.
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För att långsiktigt säkerställa den särskilda tillväxtsatsningen i ALMI:s verksamhet tillskjuts 1
Mkr. På så vis frigörs medel för satsningar på regional utveckling i länet.
Ett samarbete har inletts mellan Region Kalmar län och kvinnojouren framför allt rörande det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet och ramen för bidrag utökas med 250 tkr för
ändamålet.
Goda arbetsvillkor
2021

2022

2023

Regionplan 2021–2023
Jämställda löner mm

20 Mkr

20 Mkr

20 Mkr

Utökat friskvårdsbidrag

1 Mkr

1 Mkr

1 Mkr

Utbildningsanställningar

2 Mkr

2 Mkr

2 Mkr

23 Mkr

23 Mkr

23 Mkr

Summa Regionplan 2021–2023

Tidigare beslut

Utifrån den genomförda lönekartläggningen beslutade regionfullmäktige i juni att avsätta 20
Mkr inklusive sociala avgifter för 2020.
2021–2023
För 2021 avsätts ytterligare 20 Mkr avseende fortsatta beslut utifrån lönekartläggningen och
verksamhets- och löneanalysen.
En målinriktad och långsiktig lönebildning är en angelägen fråga för en organisations
kompetensförsörjning. Region Kalmar län ska därför ha en medveten och jämställd
lönebildning där långsiktighet står i fokus. Lönen ska stimulera till förbättringar av
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.
En förebyggande och hälsofrämjande fråga är hur Region Kalmar län kan inspirera
medarbetare till ett hälsosamt liv. En höjning av friskvårdsbidraget ska göras för att stimulera
hälsa och rörelse även utanför arbetet, en kostnadsökning med 1 Mkr från 2021.
Undersköterskornas yrkesutveckling kommer att få en allt mer avgörande betydelse för
vårdens kompetensförsörjning inte minst med tanke på en mer åldrande befolkning. En
kartläggning av behov och möjliga utvecklingsområden pågår, dels utifrån verksamheternas
specialisteringsbehov dels för att stimulera medarbetare att stanna i Region Kalmar läns
verksamheter, trivas och utvecklas. Möjligheten till utbildningsanställning kommer att utredas
och om möjligt påbörjas under 2021 för ändamålet avsätts 1 Mkr från 2021. För att säkerställa
fler platser för språkpraktik, praktisk tjänstgöring och provtjänstgöring i hälso- och
sjukvårdsverksamheterna avsätts 1 Mkr från 2021.
Övrigt
2021

2022

2023
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Avsättning klimatkompensation
Utbyte textilier

1,0 Mkr

1,0 Mkr
10,3 Mkr

1,0 Mkr
10,3 Mkr

Summa Regionplan 2021–2023

1,0 Mkr

11,3 Mkr

11,3 Mkr
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Regionstyrelsen beslutade 2017-10-31 om Strategi för klimatkompensation för flygresor.
Klimatkompensation skall tillämpas för flygresor inom Region Kalmar län i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser. Klimatkompensation utgör sedan tidigare 25 % (1,7 Mkr) av
kostnaden för Region Kalmar läns flygresor (2018), och ökar med tiden för att påskynda
omställningen till fossilfrihet. För 2021 utgör klimatkompensationen 40 % av kostnaden för
flygresor genomförda under 2019, vilket motsvarar en ökning av ytterligare 1 Mkr.
Under 2021 inleds ett utbyte av textilier som består av både personal- och patientkläder samt
bäddtextilier. Utbytet av hela textilstocken kommer att genomföras under tre år från och med
2022. Kostnaden beräknas till 10,3 Mkr per år under tre år, 2022–2024.

Kassaflödesanalys och balansbudget, (Bilaga 3 och 4)
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur likviditeten förändras under planperioden. Här redovisas inoch utbetalningar till skillnad från resultatbudgeten där intäkter och kostnader redovisas. De
likvida medlen beräknas minska under planperioden, vilket beror på ökade investeringsnivåer.
Balansbudget
Balansbudgeten visar regionens förväntade tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder
respektive år.
Anläggningstillgångarna består av aktier, långfristiga fordringar, inventarier och fastigheter.
Förändringen under perioden orsakas av nya investeringar samt beräknade avskrivningar.
Omsättningstillgångarna består av förråd, kortfristiga fordringar, placerade pensionsmedel
och likvida medel. Förutom förändringen av likvida medel påverkas omsättningstillgångarna
av avkastningen på pensionsmedel samt förändringar i skattefordringar på staten.
Förändringen av eget kapital motsvarar budgeterat resultat respektive år.
Avsättningen för pensioner ökar årligen till största delen beroende på värdesäkring och
nyintjänad förmånsbestämd ålderspension.
Långfristiga skulder avser erhållna investeringsbidrag som fördelas linjärt i likhet med
avskrivningstiden på aktuella objekt.
Kortfristiga skulder består bland annat av leverantörsskulder, semesterlöneskuld samt skuld
till personal för outtagen kompensationsledighet och för den avgiftsbestämda delen i
pensionsavtalet. Förändringarna under planperioden beror på beräknade nivåer för den
avgiftsbestämda delen.

Investeringar (Bilaga 5A och B)
Fastigheter (bilaga 5A)
Region Kalmar län planerar och genomför omfattande investeringar vad gäller både ny-, tilloch ombyggnationer. Det avser bland annat lokaler för specialistpsykiatri i Kalmar och
Västervik, neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus, strålbehandling vid Länssjukhuset
samt energi- och teknikinvesteringar enligt fastställda planer.
Det är väsentligt hur vårdens lokaler utformas för att få lokaler som bidrar till vårdens
effektivitet. Ur ett patientperspektiv ska vårdens lokaler utformas utifrån evidensbaserade
studier och forskningsresultat. Ur ett medarbetarperspektiv ska miljöerna vara stödjande och
funktionella utifrån såväl multidisciplinära som vårdprofessionella arbetssätt. En högre grad
av integration mellan vårdforskning och utbildning ställer krav på olika typer av mötesplatser,
vilket gagnar utveckling av nya samarbetsformer.
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Byggnaderna planeras och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga de måste vara
flexibla och förändringsbara för att kunna möta framtida okända krav. Det ska finnas
möjlighet att använda byggnaden för olika funktioner utifrån byggnadens fysiska
förutsättningar, möjlighet att förändra lokalen samt att kunna expandera och minska utifrån
verksamhetens behov.
Den stora volym av lokalförändringsbehov som framförs, tillsammans med de objekt som är i
planerings- och byggskede, kräver kvalificerade resurser i en omfattning som är problematisk
att rekrytera såväl som att köpa i en bristyrkesbransch. Region Kalmar läns byggnader och
verksamheter ställer större krav på kompetens än vad som är standard för andra
fastighetsägare i regionen.
Fastigheter
Samtliga kalkyler anges i 2020 års prisnivå.
Investeringsutgifter för byggnationer för de kommande tre åren uppgår till 2,18 Mdkr
inklusive konstnärlig utsmyckning (6,5 Mkr) och verksamhetsutrustning (86,7 Mkr).
Samtliga behovsanalyser och förstudier genomför Regionservice i samarbete med berörda
förvaltningar.
Länsövergripande specialistpsykiatri
Byggnation av lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i
Kalmar beräknas vara klar till årsskiftet 2021/2022. Den totala investeringsramen uppgår till
999,8 Mkr.
Genomförandebeslut avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid
Västerviks sjukhus fattades under våren 2020. Projektet genomförs i två etapper med
investeringsramar på totalt 1 341 Mkr.
Onkologi och strålbehandling, Länssjukhuset, Kalmar
Efter genomförd fördjupad förstudie och inledande programarbete har omfattningen utökats
och underlaget för inriktningsbeslut uppdaterats avseende ny-, om- och tillbyggnad för
onkologi och strålbehandling samt förberedande av lokaler för PET-CT. Moderna lokaler ska
skapas som förbättrar kvalitén i omhändertagandet av patienter med cancer och som
möjliggör en volymökning både på kort och lång sikt, så att alla patientgrupper kan erbjudas
adekvat behandling inom rimlig tid. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 414,7 Mkr.
Länsgemensamt regionarkiv och regionövergripande serverhall, Kalmar
Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende
nybyggnation av lokaler för länsgemensamt regionarkiv och regionövergripande serverhall.
Nya lokaler innebär en säker och redundant placering av ny serverhall i förhållande till
befintliga. Robustheten och störningståligheten i IT-systemen förbättras och IT-driften
framtidssäkras. Ett regionarkiv möjliggör att en ökad säkerhet och effektivitet i arkiv- och
journalhanteringen kan uppnås liksom en samordning av kompetens och forskning.
Investeringsram enligt förstudien uppgår till 200,6 Mkr.
MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang, Oskarshamns sjukhus
Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende till- och
ombyggnad av lokaler för samordnad kafeteria och restaurang, medicinteknisk avdelning,
mammografiscreening samt radiologi, utökning av en MR-kamera och flytt av befintlig
kamera. Funktionella lokaler skapas som uppfyller vårdens behov, förbättrar kapaciteten och
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minskar väntetider för MR-undersökningar. Investeringsram enligt förstudien uppgår till
148,4 Mkr.
Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Västerviks sjukhus
Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende
ombyggnad av Klinisk kemi och transfusionsmedicin. Moderna lokaler skapas som stödjer
effektiva laboratorieprocesser och främjar god arbetsmiljö samt förbättrar kvaliteten avseende
svarstider av analyser, för att i slutänden ge patienterna ett ännu bättre omhändertagande.
Investeringsram enligt förstudien uppgår till 69,6 Mkr.
Automationsbana Klinisk kemi, Länssjukhuset, Kalmar
Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende ombyggnad
för automationsbana vid Klinisk kemi. Lokalerna anpassas för preanalytisk
laboratorieutrustning med automatisk provrörsregistrering, automationsbana och postanalytisk
kylförvaring, vilket är en del i modern laboratorieverksamhet och borgar för en patientsäker
analys med hög kvalité. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 13,9 Mkr.
Rehabiliteringsbassäng, Västerviks sjukhus
Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut tagits fram avseende ombyggnad
av rehabiliteringsbassängen för att möjliggöra att slussa över habiliteringens patienter till
befintlig bassäng vid Västerviks sjukhus och avveckla bassängen på Skeppargården.
Investeringsram enligt förstudien uppgår till 30,1 Mkr.
Administrativa lokaler, kvarteret Lärlingen, Kalmar
Efter genomförd förstudie har underlag för inriktnings- och genomförandebeslut tagits fram
avseende yttre ombyggnation av Regionhuset inom kvarteret Lärlingen. Byggnaden har
2018–2020 genomgått en total inre ombyggnad anpassad för den nya verksamheten. En
översyn har gjorts av byggnadens glastak och utvändiga fasader och flera brister har
identifierats, som nu behöver åtgärdas. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 18,5 Mkr.
Tekniska reinvesteringar
Sjukhusbyggnader innehåller verksamheter med snabb utveckling, både medicinskt och
tekniskt. Det innebär att lokaler och teknisk försörjning måste uppgraderas ofta och utformas
med generalitet och flexibilitet, allt för att säkerställa hög tillgänglighet, ökad redundans samt
en optimerad ekonomisk driftkostnad sett ur livscykel- och hållbarhetsperspektiv.
En väl fungerande teknisk infrastruktur är en förutsättning för att kunna bedriva en säker och
effektiv vård. Genom kontinuerlig reinvestering inom varje planperiod kan vårdens
försörjningsbehov säkras samtidigt som rekommendationer enligt MSB (myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) uppnås på ett önskvärt sätt. Investeringsramen under
planperioden uppgår till 73 Mkr.
Energiplan
Energiplanen beskriver Region Kalmar läns plan för att uppfylla lagkrav på
energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförande av energieffektiviserande åtgärder
pågår och kommer fortsätta under planperioden 2021–2023. Investeringsramen under
planperioden uppgår till 37 Mkr.
Externa lokaler, hälsocentraler
Programarbete avseende nybyggnation av hälsocentral i Gamleby pågår. En avsiktsförklaring
har tecknats med Tjustfastigheter AB som är byggherre och hyresvärd. Preliminär inflyttning
är under 2023/2024.
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Tomt för byggnation i egen regi av hälsocentral i Norrlidens centrum, Kalmar, har inte kunnat
lokaliseras. Förstudie avseende möjliga hyresalternativ pågår.
Programarbete avseende nybyggnation för hälsocentral och distriktsrehabilitering i Mönsterås
ska påbörjas. Detaljplanearbete för att skapa erforderlig byggrätt pågår liksom diskussioner
med Mönsterås kommun om villkor för markförvärv.
Behovsanalyser och förstudier
Sjukhusens lokalstrategiska planer har ett tidsperspektiv om ca 30–40 år och är en
sammanställning av aktuella verksamheters uppskattade framtida behov med logistiska krav
samt befintliga byggnaders möjligheter att tillgodose responderande lokalbehov. Det samlade
greppet över behov och disponering av tomt och byggnader visar hur planering och
genomförande av ny-, om- och tillbyggnader kan ske på ett systematiskt sätt inom respektive
fastighet.
Lokalstrategiplan Västerviks sjukhus
Den lokalstrategiska planen ska ta ett långsiktigt samlat grepp över behov och disponering av
tomt och byggnader och vara ett underlag vid framtida planering för att på ett systematiskt
sätt kunna genomföra ny-, om- och tillbyggnader. Ännu icke påbörjade uppdrag ska ingå i
sjukhusets lokalstrategiplan såsom exempelvis magnetkameror, specialisttandvård och
produktionskök.
Övriga aktuella förstudier
Nedan redovisas ett antal övriga objekt med hög prioritet, där fortsatt process kommer pågå
under planperioden.
•
•
•
•
•
•

Ny-, om- och tillbyggnad för radiologen, Länssjukhuset i Kalmar
Ombyggnad för arbetsterapin och fysioterapi, Länssjukhuset i Kalmar
MFN-Mobilt fastighetsnät, Oskarshamns och Västerviks sjukhus
Kliniskt träningscenter KTC, läkarutbildningen, länssjukhuset
Om- och tillbyggnad av centralförråd inklusive lokaler för sterilt gods, Länssjukhuset i
Kalmar
Rivning av hus 08, 40 och 45, Länssjukhuset i Kalmar

Konstnärlig utsmyckning
Vid nybyggnation eller större ombyggnationer av egna eller hyrda lokaler har landstinget
ansvar för att lokalerna utsmyckas. För egenägda lokaler reserveras 1% av byggkostnaden för
konstnärlig utsmyckning, vilket ska finnas med i beslutsunderlaget. Vid förhyrning eller
större ombyggnation av förhyrda lokaler anslås medel efter särskilt beslut och ingår i
beslutsunderlaget. Investeringsramen för konstnärlig utsmyckning beräknas under
planperioden uppgå till totalt 6,5 Mkr.
Utredningar/uppdrag

Behandlingsbad Kalmar
Landstingsstyrelsen beslutade den 6 december 2017 att landstinget, i samverkan med Kalmar
kommun, ska utreda möjligheterna för en ny rehabiliteringsbassäng i samband med
nybyggnation av ny simhall i Kalmar. En avsiktsförklaring tecknades med Kalmar kommun
under 2020. Gemensam upphandling ska ske genom konkurrenspräglad dialog, där avsikten
är att en extern aktör ska bygga och äga anläggningen
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Lokal för ambulanssjukvården, Emmaboda
En avsiktsförklaring avseende förhyrning av lokaler för ambulanssjukvården har tecknats år
2020 med Emmaboda kommun. Ambulanslokalen blir en del i en blåljuscentral tillsammans
med lokaler för räddningstjänst och polis. Projektering pågår.
Teknisk kommunikation
En kartläggning av samtliga larm avseende internkommunikation inom Region Kalmar län
pågår.
Målet är att öka säkerheten såväl avseende allmän- som patientsäkerhet och förenkla för
sjukvårdande verksamheten. Kartläggningen visar på behovet att klargöra det funktionella
systemansvaret och ansvar för förvaltning för att få likvärdighet och därmed säkerställa
säkerhet över tid. Arbete pågår att prioritera vilka tekniska system som är angelägna att byta
ut och att ta fram rutiner för framtida förvaltning samt underlag som beskriver ekonomiska
konsekvenser.
Fysisk tillgänglighet
Gällande regler för tillgänglighet grundar sig i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Det som enligt lag ska gälla i Sverige för fysisk tillgänglighet i
lokaler och utemiljö föreskrivs i Plan- och bygglagen och i Plan- och byggförordningen
(Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd). Dessutom ingår tillgänglighet i
diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen från och med 2015. Slutligen ställer
även Arbetsmiljölagen vissa krav på tillgänglighet i arbetsmiljöer.
Region Kalmar län var tidiga med att inventera och vidta åtgärder enligt Lagen om enkelt
avhjälpta hinder. En del brister kvarstår eftersom kraven höjts och förändring skett i
bedömning av vilka åtgärder som anses som ”rimliga och enkelt avhjälpta”.
För att ytterligare förbättra tillgängligheten för våra medborgare och anställda med
funktionsnedsättning har en ny inventering genomförts och en åtgärdsplan har tagits fram.
Under planperioden kommer identifierade brister att åtgärdas. Investeringsramen för fysisk
tillgänglighet beräknas under planperioden uppgå till totalt 18 Mkr.

Inventarier (bilaga 5 B)
Investeringsutgifter för inventarier uppgår till 583,6 Mkr under planperioden. I budgeten ingår
årliga anslag för återinvestering när det gäller röntgen- och laboratorieutrustning, ambulanser,
övrig medicinteknisk utrustning, tekniska hjälpmedel, IT-utrustning samt förvaltningarnas
anslag för ospecificerade inventarier och utrustning.
För större investeringar vad gäller röntgen- och laboratorieutrustning tar hälso- och
sjukvården fram långsiktiga planer för åter- och nyinvestering.
Upphandling ny automationsbana som ingår i laborationsplanen pågår.
För Centraltvätteriet planeras investeringar i nya maskiner under 2021–2023 med totalt 7,2
Mkr.
I psykiatriförvaltningens ram för investering ingår ett s.k. bråklarm med 2,6 Mkr 2021.
Beslut om tilläggsavtal till underhållsavtal för vårdinformationssystemet COSMIC
Beslut har fattats om en gemensam utvecklingsplan 2019–2023 inom kundgrupp COSMIC (8
åtta regioner och en privat aktör). Utvecklingen kommer att ske inom fyra fokusområden,
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patientens väg, vårdens stöd, gemensam verksamhetsutveckling och plattform för innovation.
Investeringen beräknas för kundgrupp COSMIC till 500 Mkr 2019–2023. För Region Kalmar
län innebär det en investering på 50 Mkr under samma period. Under 2021 påbörjas arbetet
med fortsatt utvecklingsplan efter 2023.
Bredbandsutbyggnad
En regional investeringsmodell har arbetats fram för att påskynda utbyggnaden av bredband.
Arbetet med investeringsmodellen sker bland annat genom att ta fram regionala prioriteringar
i dialog med kommuner och andra intressenter. Dessa prioriteringar kommer sedan ligga till
grund för regionens kommande investeringar. Den regionala finansieringsmodellen utgår från
betydelsen av att kunna växla upp den regionala investeringen. Förutom nätbyggarens
investering kommer det aktivt arbetas för att komplettera projektens finansiering med andra
insatser.
För investeringar i bredbandsutbyggnad avsätts totalt 50 Mkr under planperioden.

Mått
Region Kalmar läns
långsiktiga inriktning

God ekonomisk hushållning

Mått

Respektive årsresultat ska uppgå till
minst 2 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.
Investeringar ska finansieras utan extern
upplåning

Målvärde
2021

Långsiktigt
målvärde

2%

2%

Ja

Ja
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Uppdrag
•

Utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet

•

Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena

•

Redovisa ett upplägg till ett forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga
aktörer och fackliga organisationer

•

Redovisa en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården

•

Redovisa en överenskommelse om samverkan med Linköpings universitet

•

Utreda möjligheterna till utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö

•

Utreda möjligheterna att tillsammans med länets kommuner förenkla och effektivisera
administrationen kring särskilda persontransporter för särskolans verksamhet

•

Redovisa en strategi för Kulturella kreativa näringar

•

Redovisa en långsiktig plan för införandet av PET CT

•

Redovisa en plan för införandet av egenmonitorering

•

Utreda behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer

•

Redovisa en plan för hur Kliniskt träningscentrum (KTC) ska utvecklas till Region
Kalmar läns kompetenscentrum

Uppdrag beslutade i tidigare regionplan med redovisning under 2021-2023
•

19/12 - Utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan

•

20/06 Redovisa ett förslag till modell för hälsovårdsprogram för äldre

•

20/07 Redovisa en uppdaterad strategi för Varje dag lite bättre - kraften hos många

•

20/09 Redovisa en plan med åtgärder med anledning av uppföljningen av Region
Kalmar läns företagshälsovård
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Bilagor
Bilaga 1 Resultatbudget, i MKR
2021
Budget

2022
Plan

2023
Plan

-2 912,4
-130,2
-441,1
-117,6
-294,7
-446,1
-4,4

-2 954,1
-130,2
-440,6
-117,6
-296,7
-456,4
-4,4

-2 964,1
-130,2
-440,6
-117,6
-296,7
-456,4
-4,4

-171,2
-41,4
-752,6
-148,5
-5 460,2

-171,2
-41,4
-755,6
-153,8
-5 522,0

-171,2
-41,4
-759,6
-156,3
-5 538,5

-153,9
-42,6
-68,9
-153,9

-155,9
-42,6
-68,9
-155,9

-155,9
-42,6
-68,9
-155,9

Kalmar Länstrafik
Summa

-627,4
-6 241,5

-627,4
-6 305,3

-625,9
-6 320,3

Köpt vård
Läkemedel
Indexuppräkningar, effektiviseringar mm
Finansiell beredskap
Finansiell resurs
Summa

-628,9
-1 034,2
-294,0
-125,0
-10,0
-8 333,6

-628,9
-1 034,2
-471,6
-70,0
-11,0
-8 521,0

-628,9
-1 034,2
-662,6
0,0
-7,0
-8 653,0

Riktade statsbidrag
Pensionsutbetalningar
Patientförsäkring
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

313,0
-229,0
-41,0
-340,0
-8 630,6

283,0
-224,0
-41,0
-350,0
-8 853,0

283,0
-224,0
-41,0
-360,0
-8 995,0

6 095,0
1 795,0
825,0
95,0

6 290,0
1 803,0
825,0
95,0

6 497,0
1 794,0
825,0
0

1,5
78,0

1,5
78,0

1,5
78,0

-51,0
8 838,5

-61,0
9 031,5

-106,0
9 089,5

207,9

178,5

94,5

i Mkr
Regionstyrelsen
Hälso och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen
Folktandvården
IT-förvaltningen
Regionservice
Regionrevisionen
Centralt adm verksamhet
Regiondirektörens stab
Förtroendevalda
Beställd vård
Övrig centraladministrerad verksamhet
Summa
Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen
varav bildning
varav kultur
Summa
Kollektivtrafiknämnden

Skatteintäkter och finansnetto
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Statsbidrag läkemedel
Generella bidrag
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Avkastning pensionsmedel
Finansiella kostnader
Värdesäkring pensionsskulden
Summa skatteintäkter och finansnetto
Summa resultat
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Bilaga 2 Driftramar i TKR
Driftramar per styrelse/nämnd är i fastvärde dvs exklusive indexuppräkningar
2021

2022

2023

5 460 236

5 522 036

5 538 536

2 878 506

2 878 506

2 878 506

25 000

55 000

55 000

3 000
2 000
2 600
500
800
2 912 406

15 000
2 000
2 600

25 000
2 000
2 600

1 000
2 954 106

1 000
2 964 106

130 211
130 211

130 211
130 211

130 211
130 211

439 642

439 642

439 642

1 000

1 000

1 000

441 142

440 642

440 642

Utgångsläge

117 610

117 610

117 610

Ram efter förändringar

117 610

117 610

117 610

278 684

278 684

278 684

3 000

5 000

5 000

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utgångsläge
Förändringar Regionplan 2020-2022
Budgetförstärkning ny budgetmodell
Förändringar Regionplan 2021-2023
Budgetförstärkning ny budgetmodell
Smittskydd och vårdhygien
Strokevård logopeder
Screening tarmcancer
Sprututbyte
Ram efter förändringar

Primärvårdsförvaltningen exklusive Hälsoval
Utgångsläge
Ram efter förändringar

Psykiatriförvaltningen
Utgångsläge
Förändringar Regionplan 2019-2021
RTMs
Förändringar Regionplan 2020-2022
Mobilt akutteam
Ram efter förändringar

500

Folktandvården

IT-förvaltningen
Utgångsläge
Förändringar Regionplan 2020-2022
Införande digitalt stöd i hälso- och sjukvården för mobilt arbetssätt
Förändringar Regionplan 2021-2023
Infrastruktur, lagring, säkerhet mm
Ram efter förändringar

13 000

13 000

13 000

294 684

296 684

296 684

446 097

446 097

446 097

446 097

10 300
456 397

10 300
456 397

Regionservice
Utgångsläge
Förändringar Regionplan 2021-2023
Utbyte textilier
Ram efter förändringar

Regionplan 2021–2023
Region Kalmar län
78(87)

Fortsättning bilaga 2, i TKR
2021

2022

2023

4 421
4 421

4 421
4 421

4 421
4 421

171 159
171 159

171 159
171 159

171 159
171 159

41 407
41 407

41 407
41 407

41 407
41 407

750 583

750 583

750 583

0

3 000

7 000

2 000
752 583

2 000
755 583

2 000
759 583

115 715

115 715

115 715

2 000

2 000

2 000

300

600

600

Regionrevisionen
Utgångsläge
Ram efter förändringar
Centraladministrerad verksamhet

Regiondirektörens stab
Utgångsläge
Ram efter förändringar

Förtroendevalda
Utgångsläge
Ram efter förändringar

Beställd vård
Utgångsläge
Förändringar Regionplan 2020-2022
Hälsosamtal-förskjutning 1 år pga pandemin
Förändringar Regionplan 2021-2023
Listning, kvalitetsgranskning mm
Ram efter förändringar

Övrig verksamhet
Utgångsläge
Förändringar Landstingplan 2015-2017
Läkarutbildning
Förändringar2019-2021
Kombinationstjänster
Förändringar Regionplan 2020-2022
Hemmonitorering

1 000

2 000

2 000

Förändringar Regionplan 2021-2023
Screening tarmcancer
Genomförande och implementering av digitala lösningar
Gemensam digital infrastruktur
Klimatkompensation enligt fastställd modell
Jämställda löner
Ökat friskvårdsbidrag
Utbildningsanställningar
Ram efter förändringar

3 000
2 500
1 000
20 000
1 000
2 000
148 515

1 500
3 000
5 000
1 000
20 000
1 000
2 000
153 815

1 500
3 000
7 500
1 000
20 000
1 000
2 000
156 315

Regional utvecklingsnämnd

149 688

149 688

149 688

Regional utvecklingsförvaltning

149 688
42 630
68 927

149 688
42 630
68 927

149 688
42 630
68 927

2 000

4 000

4 000

1 000
1 000
250
153 938

1 000
1 000
250
155 938

1 000
1 000
250
155 938

Kollektivtrafiknämnd

615 157

615 157

615 157

Kalmar Länstrafik

615 157

615 157

615 157

varav bildningsverksamhet
varav kulturverksamhet
Förändringar Regionplan 2020-2022
Långsiktig struktur för regional utveckling
Förändringar Regionplan 2021-2023
Kultur, arrangörsföreningar
Almi
Kvinnojouren, utökat bidrag
Ram efter förändringar

Förändringar Regionplan 2021-2023

Utveckling biljettsystem enl beslut RF
Kostnadsökningar och minskat statsbidrag
Ram efter förändringar

1 500

1 500

10 700
627 357

10 700
627 357

10 700
625 857
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Bilaga 3 Kassaflödesbudget
Mkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
+ ej likviditetspåverkande avskrivningar
+ ej likviditetspåverkande avsättningar
+/- justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet
Ökn(+)/minskn(-) av långfristiga skulder
Ökn(-)/minskn(+) av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
Förändring likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

219,2
320,0
236,3
215,5
991,0

207,9
340,0
198,3
-156,8
589,4

178,5
350,0
258,4
-121,7
665,2

94,5
360,0
250,7
-71,9
633,3

-25,0
-544,0
-162,0
-89,8
-820,8

-15,0
-762,4
-167,9
-10,0
-955,3

-15,0
-713,7
-160,3
-20,0
-909,0

-15,0
-707,4
-160,3
-20,0
-902,7

-365,9
538,0

-243,9
294,1

-269,5
24,6

0,2
-1,7
-1,5
168,7
903,9

Bilaga 4, Balansbudget
Prognos

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

Anläggningstillgångar

3 901,5

4 516,7

5 075,8

5 618,5

Omsättningstillgångar

3 664,3

3 376,4

3 210,6

3 019,1

SUMMA TILLGÅNGAR

7 565,8

7 893,2

8 286,3

8 637,6

3 108,7

Mkr
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2 627,8

2 835,7

3 014,1

Därav årets resultat

219,2

207,9

178,5

94,5

Därav resultatutjämningsreserv

145,1

145,1

145,1

145,1

Därav övrigt eget kapital

2 263,5

2 482,7

2 690,6

2 869,0

Avsättningar och skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

4 938,0

5 057,5

5 272,2

5 528,9

7 565,8

7 893,2

8 286,3

8 637,6
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Bilaga 5 A Investeringsbudget fastigheter i TKR
Investeringsobjekt
fördelade på byggnader B, inventarier/utrustning I,
och konstnärlig utsmyckning K

B
Beslutad
I
budgetram
K Fast värde 2020

Beslutad
budgetram
Löp värde

Utgifter
tom 2020

varav
2020

2021

2022

2023

Länsjukhuset Kalmar
Specialistpsykiatri
- nybyggnad hus 36

B

948 651,6

966 041,5

663 891,6

259 995,7

246 093,5

- konstnärlig utsmyckning

K

8 728,0

8 799,4

5 161,3

3 934,3

3 638,0

- verksamhetsutrustning

I

42 446,9

43 956,3

2 768,9

2 559,1

4 681,8

- om- och tillbyggnad hus 15

B

97 716,7

104 667,9

- konstnärlig utsmyckning

K

912,2

948,7

- verksamhetsutrustning

I

15 050,3

15 786,1

Onkologi och strålbehandling
- ny-, om- och tillbyggnad
- konstnärlig utsmyckning
- verksamhetsutrustning

B
K
I

391 800,0
3 000,0
19 900,0

421 086,8
3 345,5
22 068,2

B

10 418,4

10 839,3

Specialistpsykiatri
- nybyggnad, etapp 1, hus 02
- konstnärlig utsmyckning

B
K

1 215 700,0
8 400,0

1 313 096,9
9 076,4

62 700,0
190,7

18 422,7

- verksamhetsutrustning

I

35 000,0

37 885,4

3 551,9

3 000,0

- ombyggnad, etapp 2, hus 19

B

73 130,0

84 430,5

- konstnärlig utsmyckning

K

612,0

675,7

- verksamhetsutrustning

I

8 160,0

9 009,5

- ombyggnad hus 07

B

26 350,0

26 748,4

5 104,8

- konstnärlig utsmyckning

K

254,9

260,3

- verksamhetsutrustning

I

5 814,0

5 916,4

B
K
I

47 071,0
461,0
6 018,0

- ombyggnad för HC, hus 01

B

- verksamhetsutrustning

I

Renovering av behandlingsbad

49 705,1

6 351,3

36 505,6

Neonatal
520,2

38 203,2
291,8

6 275,0

6 125,0

38 836,5

61 435,6

75 292,1

4 161,6

Oskarshamns sjukhus
Renovering av behandlingsbad hus 12

10 839,3

Västerviks sjukhus

186 126,6

245 534,4

334 278,0

3 000,0

16 909,7

4 733,8

714,0

714,0

2 705,4

2 497,0

49 210,7
475,0
6 198,7

2 987,0

2 987,0

21 730,9
235,1
3 121,2

21 432,2
239,8
3 077,5

3 060,5

9 355,5

9 449,7

3 355,5

3 123,3

6 094,2

450,0

459,0

B

9 484,7

9 666,1

412,5

183,8

9 253,6

Familjecentral
- ombyggnation hus 02
- konstnärlig utsmyckning
- verksamhetsutrustning

B
K
I

22 145,0
219,3
1 938,0

22 765,7
224,1
1 976,8

800,0

800,0

7 491,9
224,1
1 976,8

10 229,0

4 244,8

Ambulansstation Virserum
- nybyggnation
- verksamhetsutrustning

B
I

15 268,9
510,0

15 750,8
530,6

1 466,9

1 442,0

11 176,2

3 107,7
530,6

Hälsocentral, rehab och folktandvård Högsby
- nybyggnation
- konstnärlig utsmyckning
- verksamhetsutrustning

B
K
I

80 374,4
795,6
3 468,0

83 617,0
827,7
3 608,1

2 074,4

2 040,0

39 577,0

40 055,4
827,7
3 608,1

B

6 949,5

7 009,2

2 249,5

2 015,6

2 991,0

1 768,7

Neonatal
260,3

Medicinavdelning 4 och 6
- ombyggnad hus 20
- konstnärlig utsmyckning
- verksamhetsutrustning
Stora Trädgårdsgatan, Västervik
459,0

Vimmerby

Cykelparkering, länets sjukhus
- ny- och ombyggnad
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1 910,2

Fortsättning Bilaga 5 A Investeringsbudget fastigheter i TKR
Investeringsobjekt
fördelade på byggnader B, inventarier/utrustning I,
och konstnärlig utsmyckning K

B
Beslutad
I
budgetram
K Fast värde 2020

Beslutad
budgetram
Löp värde

Utgifter
tom 2020

varav
2020

2021

2022

2023

Fysisk tillgänglighet

B

30 900,0

32 899,9

1 040,0

1 040,0

6 962,5

5 899,1

5 306,0

Gemensamt
Teknikinvesteringar
Energiplan 2012-2020 etapp 1- 3
Reinvesteringar planerat underhåll
Ospecificerade fastighetsförbättringar

B
B
B
B

210 139,4
52 530,0
162 225,0
15 000,0

232 938,9
53 399,7
168 800,4
15 918,0

49 639,4
16 530,0

49 639,4
16 530,0

24 765,6
15 210,5
49 428,3
5 410,0

24 553,4
14 856,9
51 057,6
5 202,0

23 346,4
6 802,3
52 078,4
5 306,0

Länsgemensamt regionarkiv och regionövergripande serverhall
- nybyggnad hus 47
- verksamhetsutrustning

B
I

132 600,0
68 000,0

142 251,9
73 401,8

6 762,6

57 835,4
10 081,4

Klinisk kemi
- Ombyggnad för automationsbana hus 19
- verksamhetsutrustning

B
I

13 200,0
700,0

13 911,2
728,3

3 090,0

10 821,2
728,3

B
K
I

137 500,0
1 100,0
9 800,0

145 831,0
1 180,1
10 396,7

5 100,0

41 616,0
104,0
3 121,2

50 407,0
318,4
4 244,8

Kliniks kemi och transfusionsmedicin
- ombyggnad hus 11
- konstnärlig utsmyckning
- verksamhetsutrustning

B
K
I

65 500,0
160,0
3 900,0

70 132,8
168,5
4 057,6

5 356,0

37 131,5
62,4
4 057,6

27 645,3
106,1

Rehabbassäng
- ombyggnation hus 16
- verksamhetsutrustning

B
I

29 300,0
800,0

30 373,7
816,0

23 690,0
816,0

6 683,7

Regionhuset
Ombyggnad Lärlingen 6

B

18 500,0

19 055,0

19 055,0

Förhyrda lokaler, konstnärlig utsmyckning
Hälsocentral Gamleby
Familjecentral Oskarshamn

K
K

318,3
153,0

337,8
156,1

156,1

4 068 879,7

4 313 163,3

Länsjukhuset Kalmar

Oskarshamns sjukhus
MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang
- Till- och ombyggnad hus 01
- konstnärlig utsmyckning
- verksamhetsutrustning
Västerviks sjukhus

337,8

830 913,4

377 551,9

762 362,7

713 727,1

707 447,2
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Bilaga 5 B Investeringsbudget – Inventarier samt bidrag till infrastruktur
Budget 2020

Inventarier

Anslag
Löp värde

Fördelning av utgift - fast värde
Total
utgift

2021

2022

2023

Specificerad utrustning
- Röntgenplan

91 530

90 000

30 000

30 000

30 000

- Laboratorieplan DC

60 003

59 000

23 000

18 000

18 000

33 561

33 000

11 000

11 000

11 000

91 530

90 000

30 000

30 000

30 000

125 091

123 000

41 000

41 000

41 000

45 765

45 000

15 000

15 000

15 000

33 561

33 000

11 000

11 000

11 000

7 322

7 200

2 400

2 400

2 400

488 363

480 200

163 400

158 400

Ospecificerade inventarier
- Psykiatriförvaltningen
- Primärvårdsförvaltningen
- Regional utvecklingsförvaltning
- Folktandvården

4 577
1 831
6 407
23 493

4 500
1 800
6 300
23 100

4 000
600
2 100
6 100

1 500
600
2 100
6 000

1 500
600
2 100
6 000

- Centraladministrerad verksamhet
- Regionsservice
Summa för ospecificerade inventarier

3 132
14 848
54 287

3 080
14 600
53 380

1 400
5 300
19 500

1 400
5 300
16 900

1 400
5 300
16 900

542 651

533 580

182 900

175 300

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Ambulanser
- Övrig medicinteknisk utrustning
- IT-förvaltningen
- IT-utrustning
- Cosmic tilläggsavtal, utveckling
- Regionsservice
- Tekniska hjälpmedel
- Centraltvätteri, Västervik
Summa för specificerad utrustning

Summa totalt för inventarier m m

Bidrag till infrastruktur

Summa total

158 400

175 300

50 000

50 000

10 000

20 000

20 000

592 651

583 580

192 900

195 300

195 300
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Bilaga 6, Ekonomiskt partistöd 2021
Klar mitten av okt
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Bilaga 7 – Styrmodell för Region Kalmar län
Regionplanen är regionens viktigaste styrdokument och anger färdriktningen på såväl kort
som lång sikt. I regionplanen länkas de övergripande strategiska målen samman med den
operativa verksamheten.
Styrmodell
Region Kalmar läns styrmodell består av en vision, en strategi samt fem övergripande
strategiska mål. Målstyrningen sker enligt modellen Balanserat styrkort där mål, mått och
aktiviteter processas fram inom fyra målområden, invånare och kund, verksamhet,
medarbetare och ekonomi. Övergripande mål blir styrande, tydliggjorda och kommunicerade
och följs upp på alla nivåer i organisationen. Ansvaret för förankring av
målstyrningsprocessen följer linjeorganisationen.
Målen formuleras så att de beskriver vad som ska uppnås. Målen mäts av med mått med
tillhörande målvärde som möjliggör uppföljning och analys av mål. Målvärdena för
regionfullmäktiges mått anges i kortsiktiga och långsiktiga målvärden. Syftet är att tydligare
kunna följa Region Kalmar läns måluppfyllnad och målsättning om bättre resultat. Baserat på
Regionplanen upprättas verksamhetsplaner/styrkort för förvaltningarna, sjukhus/diagnostiskt
centrum, förvaltningsområde, basenheter och enheter.
Region Kalmar läns politiska organisation
Region Kalmar läns politiska organisation är uppdelad på ett regionfullmäktige, en
regionstyrelse som tillika är driftsnämnd för hälso- och sjukvård, två ytterligare driftsnämnder
(Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden), patientnämnd, en
samverkansnämnd samt ett antal utskott och beredningar, se bilaga 1.1. Förvaltningen speglar
den politiska organisationen med en regionstab och förvaltningar kopplade till regionstyrelsen
eller berörd nämnd, se bilaga 1.2.
Ansvar och befogenheter
Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kalmar läns angelägenheter
och har uppsikt över övriga två driftsnämnders verksamhet. Nämnderna ansvarar för att
verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet med Regionfullmäktiges mål
samt anvisningar från regionstyrelse. Nämnderna ansvarar också för att efter regionstyrelsens
anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde.
Budgetprocess och verksamhetsuppföljning
Region Kalmar läns budgetprocess som inkluderar processen för investeringar ska
kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att
förstå och ska utgå från en analys av omvärld, behov, ekonomi och verksamhet.
Regionplanen med tillhörande verksamhetsplaner:
•
•
•
•
•

ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
ger en tydlig bild av vart vi ska och
vad som krävs för att nå uppsatta mål
översätter regionfullmäktiges mål i konkreta handlingsplaner
styr så att vi använder våra resurser rätt

Struktur för Region Kalmar läns budgetprocess
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Regionplanen beslutas i Regionfullmäktige i november för de kommande tre åren och den är
utgångspunkt för förvaltningarna inom Regionstyrelsen och respektive nämnds årliga
verksamhetsplaner.
Förvaltningarna inom Regionstyrelsen och respektive nämnd upprättar därefter årliga
verksamhetsplaner och detaljbudgetar och som redovisas i respektive styrelse/nämnd/utskott i
januari för innevarande budgetår. I verksamhetsplanerna bryts regionfullmäktiges
övergripande mål ned i verksamhetsmål och aktiviteter som verksamheten ska uppnå under
året.
Regionstyrelsens och nämndernas verksamhet skall bedrivas inom befintlig budgetram. Inom
driftramen har nämnderna rätt att prioritera för att nå uppsatta resultatmål. Den budgeterade
driftsramen ska hållas.
Struktur för Region Kalmar läns verksamhetsuppföljning
Månadsrapporter
Regionstyrelsen och nämnderna upprättar kortfattade ekonomiska månadsrapporter i enlighet
med upprättad plan för uppföljning. Nämndernas månadsrapporter överlämnas till
regionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande.
Delårsrapporter
Regionstyrelsen och nämnder upprättar två delårsrapporter under året.
Delårsrapporten för april månad innehåller en uppföljning av verksamhetsplaner. Nämndernas
delårsrapporter överlämnas till regionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande.
Regionstyrelsens delårsrapport per april ger en övergripande och samlad uppföljning av
regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. De nedbrutna målen och måtten i
regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner följs upp i upprättade delårsrapporter.
Delårsrapporten per augusti månad innehåller samma information som ovan. Regionstyrelsens
övergripande delårsrapport kompletteras med följande information:
•
•
•
•

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under rapportperioden eller efter
dennas slut.
Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån
målen om god ekonomisk hushållning.
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till budget som fastställts.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Delårsrapporten för augusti redovisas till Regionfullmäktige.
Avvikelser
Innan styrelsen tar ställning till månadsrapporter och delårsrapporter skall avvikelser i
förhållande till budget och mål skriftligen förklaras. Detta är ett led i regionstyrelsens
uppsiktsplikt.
I de fall månadsrapporten eller delårsrapporten visar på prognostiserat underskott eller
avvikelser i förhållande till budget ska åtgärder vidtas för att nå ett budgeterat resultat.
Årsredovisning
Regionstyrelsen och nämnderna upprättar årsredovisningar utifrån de anvisningar som
regionstyrelsen lämnar och enligt vad som anges i lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
Regionstyrelsens övergripande årsredovisningen ska innehålla följande:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över verksamhetens utveckling
Region Kalmar läns organisation
Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas verksamheter
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

Årsredovisningen redovisas till regionfullmäktige
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