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Inledning
Förutsättningarna för hela samhället har i grunden förändrats 

i och med pandemin och mycket av det som tidigare tagits 

för givet är inte längre självklart. Länets invånare, kommuner-

na, näringslivet och övrigt civilsamhälle har vid många tillfäl-

len under året befunnit sig i ett utmanande läge. Men pan-

demins effekter har även inneburit en positiv utveckling inom 

vissa områden. Samverkan har fortsatt stärkts på olika nivåer 

och vikten av att kunna tänka nytt och ställa om har blivit än 

tydligare. Det har funnits ett stort engagemang och en kraft i 

att tillsammans arbeta brett för att vaccinera invånarna i länet, 

både inom och utom egen organisation och arbetet fortsätter. 

 Hanteringen av uppskjuten vård och planeringen för det 

fortsatta uppdraget avseende vaccinationer, provtagning och 

smittspårning behöver fortsätta. Det är också utgångspunkter 

som kommer påverka arbetet de kommande åren. Föränd-

ringsarbetet inom Region Kalmar län har drivit på tempot i 

omställning och utveckling, inte minst digitalt. Det arbetet 

behöver bli än mer långsiktigt. En annan viktig uppgift är att 

se till att klara av att ha beredskap för nya utbrott samtidigt 

som aktiviteter och insatser ökar i verksamheten. Många 

medarbetare har varit hårt belastade under en längre tid och 

det finns behov av återhämtning för såväl system som för 

medarbetare. Det behöver balanseras med att omhänderta 

aktuellt vårdbehov. 

 Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- 

och sjukvården på flera decennier med syfte att skapa en god 

och nära vård. Utveckling med ett person- och familjecentre-

rat förhållningssätt där invånarens egen kraft används kom-

mer att vara en nyckelfaktor för att kunna erbjuda en jämlik 

och jämställd hälso- och sjukvård, som både bättre motsvarar 

invånarnas behov och är kostnadseffektiv. En del av de nya 

lärdomarna handlar också om att kombinationen av det digi-

tala och fysiska utbudet behöver utvecklas ytterligare. Inrikt-

ningen är också att flytta fokus från sjukdom och behandling 

till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vården ska ge 

ökad delaktighet, vara individanpassad samt bedrivas söm-

löst nära invånarna. Hälsofrämjande arbete och prevention är 

en viktig pusselbit för att möta de framtida utmaningarna och 

samtidigt ett centralt och globalt mål i Agenda 2030. 

 Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets 

utveckling och en motor i det övergripande hållbarhetsarbe-

tet i hela länet, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 

Hållbarhet och innovationsförmåga ska bidra till tillväxt såväl 

i länet som i egen verksamhet. Det handlar dels om att ta ett 

större grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan och 

att öka takten i att effektivisera användning av naturresurser. 

Vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är avgörande för 

regionens utveckling. För att trygga människors hälsa och de 

gröna näringarna är det viktigt att skydda råvatten i samhälls-

planeringen och hushålla med de begränsade vattenresurserna.   

 Det finns även ett behov av att bygga en ökad krisbered-

skap och robusthet för att stå emot eventuella hot mot vår 

säkerhet och självständighet tillsammans med andra aktörer. 

Regionen behöver skapa säkra kritiska försörjningssystem 

inom exempelvis livsmedel, skyddsutrustning, läkemedel 

men också för el, IT, vatten eller för bränder. Arbete med kon-

tinuitetsplanering kommer därför vara en viktig uppgift för att 

bättre kunna hantera kriser, men även för att bevara förmågan 

inom det civila försvaret.

 Arbetskraft- och kompetensförsörjning är ett högt priorite-

rat område och en utmaning. Det kommer att innebära både 

omställningsarbete i den egna verksamheten, liksom ökad 

samverkan med lärosäten, lärcentra, andra regioner och kom-

muner. Nya lärdomar och erfarenheter kommer att återspegla 

sig i arbetet inom samtliga områden som rör chef- och med-

arbetarskapet. Pandemin har tydliggjort kunskapsområden 

som behöver prioriteras utifrån kompetensutveckling och 

utbildningssatsningar. Arbetet med att sammankoppla ar-

betsmarknadsregioner kommer att vara viktigt för regionens 

fortsatta utveckling.

 Det finns tendenser till trendbrott, som kan komma att rita 

om den ekonomiska geografin i grunden. Tillgången till arbe-

te inom pendlingsavstånd påverkar normalt bostadsmarkna-

den. När relationen mellan bostad och arbetsplats förändras 

påverkas även stad- och landperspektivet, vilket kommer att 

påverka länets behov av välfärdstjänster. 

 Den globala spridningen av covid-19 har gett stora avtryck 

i den samhällsekonomiska utvecklingen och de två senaste 

åren kommer att gå till historien som de år då hela världs-

ekonomin påverkades på ett helt unikt sätt. Beslut om olika 

bidrag har tagits löpande och regionens resultat för år 2020 

och enligt senaste prognosen för 2021 har påverkats av dessa 

tillfälliga intäktsförstärkningar. Prognoser framåt indikerar en 

ökad tillväxt och ökade skatteintäkter under år 2022, men 

denna uppgång ska ses i ljuset av det betydligt sämre ut-

gångsläget som pandemin resulterat i. Sett över tid kommer 

ekonomiska tillväxten alltid att understiga kostnadsökningar 

och fortsatt arbete för en kostnadseffektivitet är därför viktig n
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2 Vision, värdegrund och mål 

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för lä-

nets 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 er-

bjuder regional utveckling, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 

utbildning samt förutsättningar för kulturliv. Tillsammans med 

länets kommuner, lärosäten, näringsliv och civilsamhället vill vi 

skapa de bästa förutsättningarna för invånare, näringsliv 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 lig-

ger 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, objek-

tivitet, 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 ni-

våer och i alla verksamheter. Öppet, engagerat och kunnigt – 

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

våra handlingar?  

Varje dag lite bättre – Kraften hos många! 

Region Kalmar läns övergripande strategi för kvalitet och 

utveckling ligger till grund för att skapa en gemensam kvali-

tetskultur och en lärande organisation. Strategin Varje dag lite 

bättre – kraften hos många! bygger på kraften i allas engage-

mang och insatser.

I en lärande organisation är både de små förbättringarna och 

de större kliven betydelsefulla. Förbättringar i vardagen är ofta 

steget till något större. Verksamheten förbättras kontinuerligt 

och metodiskt. Detta görs genom att mäta och utvärdera re-

sultat, identifiera förbättringsområden, sätta mål, genomföra 

förbättringar, följa upp och ge feedback för lärande. 

 Fokus i förbättringsarbetet är alltid att öka värdet för dem 

vi är till för. Därför involveras invånare, patienter, närstående, 

resenärer samt företag och organisationer i förbättringsarbe-

ten. Det är den tänkta målgruppens behov som styr utveck-

lingen och det är där vi mäter om vi lyckas.

 Förbättringsarbete handlar till stor del om medarbetarnas 

engagemang och insatser. Alla medarbetare i regionen har 

två uppdrag – att utföra dagens arbete och att arbeta med 

förbättringar inför morgondagen. Chefen är förbättringsledare 

och kulturbärare genom att verka för ett klimat som uppmunt-

rar och tar vara på idéer och innovativa lösningar som gynnar 

invånare och samarbetspartners.

Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv”.  

I allt vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt.
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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 Kalmar läns policy 

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, kollektiv-

trafik, utbildning och bildning. Vi fungerar som en samlande 

och pådrivande kraft för länets näringsliv, 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 byg-

ger 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 häl-

sofrämjande perspektivet präglar både våra möten med invå-

nare 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 mänskli-

ga rättigheterna och präglas av att alla människor är lika myck-

et 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 be-

handlas likvärdigt oavsett personliga egenskaper, bostadsort, 

ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, 

etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidenti-

tet eller könsuttryck. Region Kalmar läns verksamhet ska vara 

känd, tillgänglig och anpassad för barn. Barn och unga ska kän-

na delaktighet och ha inflytande. 

 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 genom-

syrar 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 invol-

vera, stötta och motivera medarbetarna är en av våra chefers 

viktigaste uppgifter. Ett innovativt klimat ska uppmuntra och 

ta vara på förbättringsidéer och innovationer från medarbetare 

för att gynna invånare, patienter och medarbetare.

 Region Kalmar län verkar för hållbar utveckling och tar långt-

gående ansvar när det gäller miljö, etik och ekonomi. Vi tar ini-

tiativ och verkar för att långsiktigt förebygga ohälsa och minska 

påverkan på människa och miljö. De 17 globala hållbarhetsmå-

len 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 förutsättning-

ar. Utvecklingsarbetet präglas av ett systematiskt och förebyg-

gande arbetssätt med tydliga mål och uppföljning. Kvaliteten 

säkras genom att vi fortlöpande identifierar, dokumenterar, 

visualisera och förbättrar våra processer. Ansvar och befogen-

heter är definierade och dokumenterade. Information liksom 

kvalitets- och säkerhetsarbetet utgår från gemensamma etis-

ka 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 förutsätt-

ningar för en god arbetsmiljö och ett effektivt arbete. Medar-

betarna tar ansvar för sin egen, arbetsgruppens och verksam-

hetens 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 sär-

behandling och verka för en hälsosam arbetssituation når vi ett 

hälsofrämjande och hållbart arbetsliv  n



Region Kalmar län som 
organisation ska ta ett 
långtgående ansvar för 
hållbar utveckling, både 
när det gäller miljömäs-
sig, ekonomisk och 
social hållbarhet. 

Agenda 2030 och de 17 
hållbarhetsmålen genom-
syrar regionplanen och de 
mest relevanta målen har 
lyfts inom respektive 
målområde.
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Mål 
Regionplan 2022–2024 är det övergripande styrdokument som 

omsätter Region Kalmar läns vision, värdegrund och övergri-

pande strategi till långsiktiga mål inom fyra målområden: Invå-

nare och kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Målen 

formuleras så att de beskriver vad som ska uppnås och mäts 

av med mått med tillhörande målvärde som möjliggör upp-

följning och analys av mål enligt modellen balanserad styrning.

 Regionplanen är vägledande för förvaltningar och nämn-

ders verksamhetsplaner/styrkort med mål, mått och aktivite-

ter. Baserat på detta upprättas verksamhetsplaner/styrkort för 

sjukhus/diagnostiskt centrum, förvaltningsområde, basenheter 

och enheter. Uppföljning sker i två delårsrapporter, årsredovis-

ning, periodrapporter och i samband med verksamhetsdialo-

ger. Samtliga förvaltningar skriver verksamhetsberättelser som 

ligger till grund för delårsrapport och årsredovisning. Vid en 

utvärdering av god ekonomisk hushållning ska regionens samt-

liga mål och målsättningar vägas samman och en kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av både ekonomi och verksamhet 

är en nödvändig förutsättning för att leva upp till kravet på god 

ekonomisk hushållning.

 Målvärdena för regionfullmäktiges mått anges i ett kort-

siktigt och ett långsiktigt målvärde. Det kortsiktiga målvärdet 

avser målsättningen för ett år framåt (och två år framåt för de 

mått där resultatet presenteras vartannat år). 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. Utfal-

let för flertalet av måtten har påverkats av pandemins effekter 

på Region Kalmar läns verksamhet. Med anledning av det har 

målnivåerna i vissa fall förändrats för att bättre spegla aktuellt 

läge och fortsatta analyser kommer att behöva göras för att 

följa utvecklingen framåt. 

Nöjda invånare och samarbetspartners (Invånare och kund)

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemö-

tande och god tillgänglighet. Människor, organisationer och 

näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 

både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kal-

mar läns verksamhet. 

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 hälsofräm-

jande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvår-

den 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 er-

bjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön 

ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med en-

gagerade 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 hand-

lingsfrihet. 
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Mål 

Hur Globala målen – Agenda 2030    RUS   Regionplan   Verksamhetsplan hållbarhet hänger ihop - Från globala mål till 

hållbarhet i den dagliga verksamheten. 

Agenda 2030

Regionplan | 2020-2022
ANTAGEN AV REGIONFULLMÄKTIGE DEN 19-20 NOVEMBER 2018

Box 601, 391 26 Kalmar  n  Telefon 0480 - 840 00  n   regionkalmar.se

Regional utvecklingsstrategi 
(RUS)

Regionplan Verksamhetsplaner
Handlingsplaner
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Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Invånare och kund
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Nöjda invånare och samarbetspartners 

Hälsa och välbefinnande

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

invånare. För att skapa ett socialt hållbart samhälle, upprätthål-

la hälsa, goda levnadsvanor och minska skillnader i hälsa krävs 

strukturerade insatser samt aktiv och långsiktig samverkan mel-

lan olika samhällsaktörer inom exempelvis arbetsmarknad, ut-

bildning, fritid, boende och miljö, både i och utanför länet. 

 Coronapandemin kan på sikt innebära en försämrad folk-

hälsa utifrån olika påfrestningar och förändringar på samhäl-

let. Undersökningen Hälsa på lika villkor genomförs nationellt 

och regionalt under 2021. I kunskapsunderlaget ses resultat av 

utvecklingen och insatser ska anpassas därefter. Arbetet följer 

Verksamhetsplan för hållbarhet 2021–2023, som ger en hel-

hetsbild över allt hållbarhetsarbete; socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt. 

 Hälsan i befolkningen följs även inom olika samverkansfor-

mer. Strategi för hälsa innebär att länets skola, socialtjänst, 

vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård i samverkan med 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordnar sitt arbete. 

Strategin innehåller gemensamma mål fram till 2022. I fokus 

är barn och unga, äldre, insatser mot missbruk och beroende 

och främja psykisk hälsa. Målen beslutas i styrdokumentet för 

länsgemensam ledning i samverkan och följs upp. Det syftar 

till att skapa brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete i 

linje med omställningen till nära vård och omsorg, och för väl-

fungerande och behovsanpassade välfärdstjänster. Pandemin 

har ytterligare aktualiserat vikten av en god hälsa och ett fung-

erande samspel mellan olika aktörer. Det är viktigt att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande på regional och lokal nivå.  

Arbetet med att utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, 

mäta och följa upp resultaten för att främja hälsa ska fortsätta. 

 Invånarnas behov ska mötas på bästa sätt, kompetensmäs-

sigt och geografiskt. Region Kalmar län ska ge förutsättningar 

och inspiration till egenkraft och använda digitaliseringens och 

e-hälsans möjligheter. Detta i syfte för att underlätta för indivi-

den att känna delaktighet och självständighet för motivation till 

en hållbar och hälsosam livsstil. Den självskattade hälsan i länet 

är god, men det finns skillnader mellan kön och olika socioeko-

nomiska grupper. Kommunerna har olika förutsättningar och 

utmaningar och det är viktigt att utvecklingsarbetet tar hänsyn 

till olikheterna och anpassar insatserna. En pilot pågår i Högsby 

för att utveckla regionens arbetssätt som ska leda till en hållbar 

utveckling tillsammans med andra aktörer. Resultatet av pro-

jektet ska utvärderas för vidare insatser.  

 Utbildning är en viktig skyddsfaktor för hälsa och välbefin-

nande. Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, eta-

blering 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 ung-

domar, särskilt pojkar, grundskolan utan behörighet till gym-

nasiet. Ett initiativ pågår tillsammans med kommunerna för att 

öka andelen godkända elever.  

 Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet är grund-

läggande för en god hälsa under hela livet medan motsatsen 

kan leda till psykisk ohälsa, övervikt och fetma samt sjukdomar. 

Övervikt och fetma ökar inom alla åldersgrupper i länet.   

 Arbetet för att öka länsinvånarnas fysiska aktivitet och mins-

ka stillasittandet samt stödja till goda kostvanor i samverkan 

med länets kommuner och ideella organisationer ska fortsätta.

 Hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan. Hälso- 

och sjukvården ska ha ett brett förhållningssätt till psykisk häl-

sa och både initiera och delta i olika hälsofrämjande insatser. 

Primärvården har ett särskilt ansvar då man arbetar utifrån en 

helhetssyn på människors hälsa och då verksamheten befinner 

sig nära patienterna. Suicidprevention är fortsatt prioriterat och 

insatser ska göras för att öka kunskapen om suicidnära perso-

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. 



Nöjda invånare och samarbetspartners 

ner och för att uppmärksamma och upptäcka dessa personer. 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska mötas tidigt, på deras 

villkor och utifrån deras behov.

 Arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 

könsstympning ska utvecklas och ingå i en gemensam hand-

lingsplan för jämställdhet från 2022. Särskilt fokus ska läggas 

på att motverka mäns våld mot kvinnor och arbetet mot köns-

stympning. Samarbetet med andra aktörer, såsom kvinnojour-

erna är en viktig del i detta arbete. 

 Alkohol och andra droger, tobaksbruk samt spel är ett hot 

mot en god hälsa både för den enskilda individen och perso-

ner i hens omgivning. Regionen arbetar för ett tobaksfritt län 

2025 och är en del av opinionsbildningsprojektet Tobacco end-

game - rökfritt Sverige 2025. Strategin är att sprida kunskap om 

risker med tobak och ge stöd till personer som vill sluta. Ar-

betet för att påverka unga att inte börja med tobak som drivs 

tillsammans med länets kommuner ska utvecklas. Arbetet sker 

idag enligt metoden Tobaksfri Duo på högstadiet och Tobaks-

fri utmaning på gymnasienivå. Tobaksfri utmaning ska under 

planperioden implementeras i hela länet. För att nå målet om 

ett tobaksfritt län 2025 behöver arbetet intensifieras och fler 

insatser ska komplettera det nuvarande arbetet. 

 För munhälsan är sjukdomsförebyggande åtgärder på både 

individuell och befolkningsnivå avgörande. På individnivå är 

det särskilt viktigt att vårdprogrammen följs. Tandvårdens folk-

hälsoklinik ska öka insatserna inom kommun och primärvård. 

 Region Kalmar län ska fortsätta att arbeta för ett hälsosamt 

åldrande genom proaktiva och förebyggande insatser. God 

samverkan är en förutsättning eftersom insatser ofta sker av 

både hälso- och sjukvård och kommunal omsorg. Regionen 

gör flera insatser idag och utreder hur dessa ska sammanfö-

ras till ett hälsovårdsprogram för äldre. Psykisk hälsa hos länets 

äldre invånare är särskilt prioriterat och arbete sker i samverkan 

med länets kommuner.

 En större andel personer med funktionsnedsättning skattar 

sin hälsa som dålig. Region Kalmar län ska förebygga ohälsa 

hos personer med funktionsnedsättning och dessa personer 

ska vara delaktiga och ha inflytande. Regionen ska ha god sam-

lad kunskap om personer med olika funktionsnedsättningars 

särskilda behov. Utvecklingsarbete pågår bland annat utifrån 

överenskommelsen med länets kommuner om psykisk funk-

tionsnedsättning.  

 Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller screening 

följs. Screening för tjock- och ändtarmscancer kommer att infö-

ras under planperioden och införandet sker i samverkan inom 

sydöstra sjukvårdsregionen. Även organiserad testning för pro-

statacancer ska införas.

 I samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen ska en plan tas 

fram för att utrota livmoderhalscancer. Kombinerad vaccination 

och screening för kvinnor födda 1994-1998 planeras inom ra-

men för en forskningsstudie med start 2022. Antalet kvinnor 

som genomför livmoderhalsscreening ska öka. Självprovtag-

ning erbjuds idag kvinnor som uteblivit från sin cellprovsunder-

sökning och frågan bevakas inför eventuell breddning.

 Rehabilitering är en viktig del i att främja hälsa. Patienten 

ska själv ha möjlighet att vara delaktig och ges inflytande i sin 

rehabilitering. Region Kalmar län arbetar med tidiga och struk-

turerade insatser i samband med sjukskrivning. Arbetsmetoder 

för tidiga insatser och ett enhetligt arbetssätt ska fortsätta att 

utvecklas och spridas i hela länet. Patienter med cancer ska 

uppleva större delaktighet under sin rehabilitering. Exempel 

på insatser är den digitala tjänsten Min vårdplan Cancer som 

är ett individualiserat patientstöd inom ramen för 1177.se. 

Bra bemötande och delaktighet 

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

na sig sedda och få ett bra och professionellt bemötande. 

Bemötande är av stor betydelse i mötet med länets invånare, 

civilsamhälle, organisationer, kommuner och näringsliv. Region 

Kalmar län ska skapa förutsättningar för och inspirera till goda 

fysiska och digitala möten, inom den egna organisationen 

samt inom och utanför vårt län. 

 Bra bemötande inom hälso- och sjukvården handlar även 

om kvalitet, att bygga tillit och att stärka patientens delaktig-

het. Varje möte är unikt och ska anpassas efter patientens be-

hov och förutsättningar. Värdegrunds- och bemötandearbetet 

pågår i alla verksamheter och ska fortsätta att utvecklas utifrån 

invånarnas upplevelse. 

 Region Kalmar län ska vara en lärande organisation där in-

vånare, patienter, närstående och medarbetare tillsammans 

utvecklar verksamheten och därigenom ökar värdet för länets 

invånare. Region Kalmar län ska vidareutveckla invånarnas möj-

lighet att vara delaktiga genom arbetet som utgår från strate-

gin för invånare- patient- och närståendemedverkan. Invånare 
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som medverkar för att förbättra verksamheten ska få stöd för 

att kunna göra en bra insats.

 Region Kalmar län ska involvera invånare, civilsamhälle, nä-

ringsliv och länets kommuner i ett levande dialogarbete om ut-

vecklingen av länet. Arbetet ska ske på ett sätt som stärker län-

sinvånarnas tilltro till det demokratiska systemet. Demokratiska 

fri- och rättigheter samt övertygelsen om alla människors lika 

värde är viktiga områden. Dialog med invånarna ska föras på 

alla nivåer för att öppna upp för invånarna i beslutsprocesser. 

Under planperioden ska detta arbete stärkas och ett förslag tas 

fram för hur medborgardialoger kan genomföras. 

 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. 

 Civilsamhället bidrar till ökad social sammanhållning, ge-

menskap och mångfald. Region Kalmar läns stöd till civilsam-

hället ska främja ett tryggt liv i en god miljö och ge förutsätt-

ningar för hälsa och välbefinnande. Stödet ska utgöra grund 

för dialog mellan civilsamhället och regionen. 

God tillgänglighet 

Tillgängligheten ska vara god till regionens alla verksamheter. 

Region Kalmar län ska ha Sveriges bästa tillgänglighet och in-

vånarna ska uppleva 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. Det ska vara enkelt att få 

kontakt med hälso- och sjukvården i länet. Invånaren ska upple-

va att det går snabbt att få en bedömning och att det tar rimlig 

tid att få behandling. 

 Tillgängligheten har flera aspekter, som geografisk närhet, 

gott bemötande, öppettider samt möjligheter till digital kon-

takt. Viktiga delar i arbetet är utvecklingen av nära vård och 

ökad digitalisering, där invånarens behov och delaktighet är i 

fokus. En aspekt på tillgänglighet handlar om att invånaren ska 

känna sig trygg med att veta vad nästa steg är vid en utred-

ning eller behandling. Det kan också handla om att patienten 

känner sig trygg med att samordningen av olika vårdkontakter 

fungerar. Patientkontrakt, fast vårdkontakt samt personcentre-

rade och sammanhållna vårdförlopp är viktiga delar i detta. För 

patienter med många vårdkontakter är det viktigt med sam-

ordning och möjligheten att själv vara delaktig i sin vård.

Stärkt samverkan 

Vikten av samverkan har blivit än mer tydlig under coronapan-

demin. 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 nivå-

er. Under pandemin har nya samarbetspartners hittat varandra 

och nya samarbetsytor öppnats. Relationerna med länets kom-

muner 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 Folkhäl-

somyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och Försvarsmakten har 

varit nödvändig. 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 tyd-

ligt 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 fort-

satt 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 förutsättning-

en för att skapa tillväxt och en hållbar utveckling i hela länet. 

Regionen ska ha fortsatt närhet till kommunerna, länsstyrelsen, 

näringslivets företrädare, Linnéuniversitetet, Linköpings univer-

sitet och andra samverkande lärosäten, lärcentra och regionala 

aktörer. 

 Regionen har tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län 

instiftat ett Agenda 2030-råd i syfte att kraftsamla länets alla 

kommuner i arbetet med att få bättre kunskap, uppdaterad 

lägesbild om utmaningar och möjligheter med de regionala 

målen för Agenda 2030.  

 Samverkan är även viktig med grannlänen, men också inom 

olika geografiska och tematiska områden, till exempel Region-

samverkan Sydsverige, inom strukturfondsarbetet och Forum 

sydost. Inom Regionsamverkan Sydsverige sker gemensamt 

arbete för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige inom 

bland annat infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och regional 

utveckling. Inom besöksnäringen pågår ett samarbete tillsam-

mans med Region Östergötland för att bli den familjevänligas-

te besöksregionen i Sverige.

 Region Kalmar län har ett nära samarbete med Region Jön-

köpings län och Region Östergötland inom den Sydöstra sjuk-

vårdsregionen. Samarbetet är en viktig plattform för utveckling 

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

talisering, hälsofrämjande insatser, samupphandlingar, hållbar 

utveckling och kompetensförsörjning. Samverkan i Sydöstra 
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sjukvårdsregionen har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens God 

vård, och uttrycks i ett antal löften till länets invånare. 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, häl-

so- och sjukvård och näringsliv ska intensifieras för att verksam-

hetsnära forskning ska fortsätta utvecklas. Sedan många år sker 

samarbeten för ökad innovationsförmåga och stärkt entrepre-

nörskap. Regionen har ett samverkansavtal med Linnéuniversi-

tet och under planperioden ska det revideras. 

 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 samar-

beten, med fokus på Östersjöregionen och EU. I Östersjöregi-

onen är samarbetet inom Euroregion Baltic fortsatt prioriterat. 

Smålands-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel har som 

uppgift att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. 

 Inom det nationella uppdraget regional exportsamverkan 

(RES) har regionen en fortsatt viktig roll att stödja regionala 

näringslivet med exportmöjligheter och ökad exportmognad 

för bättre konkurrenskraft. Det arbetet sker bland annat till-

sammans med Almi och Business Sweden i avsikt att fördjupa 

samverkan mellan regionala aktörer för ökad internationalise-

ring av näringslivet. Regionen ska också arbeta för att förbättra 

möjligheterna att exportera biogas. 

 En överenskommelse har tecknats mellan Region Kalmar län 

och Idéburna nätverket Kalmar län i syfte att stärka samverkan 

mellan civilsamhället och regionen. Dialog kommer att ske vid 

två tillfällen per år utifrån en gemensam satt agenda  n
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Långsiktig inriktning och mått

Länets invånare ska uppleva god livskvalitet på 
lika villkor

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

Region Kalmar läns långsiktiga inriktning                              Mått                           Målvärde 2022      Långiktigt målvärde

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.
* 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

80 %

95 %

85 %

80 %

80 %
 

60 %

 95 %

90 %

95 %

75 %

94 %

81 %

70 %
 (telefon)

74 % 
(webben)

70 %
 (1177s e-tjänster)

68 %

55 %

87 % (PV*)
93 % (Som ÖV*)
93 % (Som SV*)
85 % (Psyk ÖV*)
76 % (Psyk SV*)

85 %

95 %

Självskattad hälsa hos invånarna

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

Invånarnas förtroende för hälso- 
och sjukvården i sin helhet

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

Invånarnas uppfattning om att 
vården ges på lika villkor

Invånarnas nöjdhet med Kalmar 
läns trafik

Patienternas helhetsintryck av 
vården

Andel resenärer som är nöjda 
med senaste resan med Kalmar 
länstrafik

Studerandes upplevelse och 
nöjdhet med utbildningen på 
folkhögskola 



Hållbar utveckling 
i hela länet

Verksamhet
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 Hållbar utveckling i hela länet

Region Kalmar län har i uppdrag att utveckla och stärka arbe-

tet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. 

Syftet är att integrera hållbarhet i regionens styr- och lednings-

dokument och strukturer samt åstadkomma en långsiktig för-

flyttning till hållbar utveckling som helhet inom det regionala 

tillväxtarbetet. Insatserna pågår till och med våren 2023 enligt 

en särskild projektplan inom områdena; landsbygdsutveckling, 

digital omställning, samsyn i det regionala ledarskapet och fi-

nansiering via regionala utvecklingsmedel. 

 Som ett steg i att kunna följa Kalmar läns befolkningstillväxt, 

bostadsbyggande, arbetslöshet och företagande ska kun-

skapsunderlaget kompletteras med ett tematist tillägg.  

 Under 2021 antogs en ny nationell strategi för hållbar ut-

veckling 2021–2030. De två viktigaste förändringarna är håll-

barhetsperspektivet; miljöproblem och klimatförändringar, de-

mografiska förändringar och ökande klyftor inom Sverige och 

EU. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ger riktningen för 

hur Kalmar län ska fortsätta att utvecklas. För att alla länets ak-

törer ska kraftsamla mot ett gemensamt mål finns den gemen-

samt beslutade målbilden Klimat att växa i. Strategin innehåller 

fyra prioriterade utvecklingsområden: delaktighet, hälsa och 

välbefinnande, god miljö för barn och unga, hållbar samhälls-

planering samt stärkt konkurrenskraft. I den regionala utveck-

lingsstrategin finns också tre områden: kompetensförsörjning, 

digital omställning och internationalisering som påverkar på ett 

bredare plan. 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 RUS 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 orga-

nisationer kan växa på ett hållbart sätt. Region Kalmar län har 

ansvar för att ta fram strategin, samordna genomförande, följa 

upp och utvärdera. Arbetet med att uppdatera strategin ska 

vara klart 2022. 

 Verktyg som är viktiga för att genomföra RUS är struktur-

fondsmedel, regionala och sociala fonden. Ny programperiod 

för strukturfonderna är 2021–2027. Arbetet med framtagandet 

av de nya programmen är något försenat. Möjligheten att söka 

medel förväntas komma igång under 2022. Budget för regio-

nala fonden förväntas ligga på samma nivå som tidigare men 

för sociala fonden, ESF+, som ska bidra till att stärka individers 

position på arbetsmarknaden samt kompetensförsörjning, 

finns det risk för en halverad budget. Detta innebär behov av 

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

förmåga och konkurrenskraft ska bidra till hållbar tillväxt och utveckling både i länet och i den 

egna verksamheten.  
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 Hållbar utveckling i hela länet
att hitta kompletterade finansiering till insatser som syftar till 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

Kompetensförsörjning i Kalmar län  

Kompetensförsörjning är avgörande för länets långsiktiga till-

växt och utveckling. För att länet ska utvecklas krävs tillgång till 

rätt kompetens och utbud av utbildningar som stämmer över-

ens med arbetsmarknadens behov. Utmaningar är bland annat 

hur kunskaps¬innehållet, och därigenom konkurrenskraften, 

inom näringslivet kan ökas. Behovet av livslångt lärande ökar 

vilket gör att omställning till andra yrken och spets- och vida-

reutbildningar behövs. Länets folhögskolor och lärcentra är 

viktiga aktörer i arbetet för ett livslångt lärande. Folkhögskolor-

na har ett fortsatt uppdrag att ta fram yrkesutbildningar inom 

bristyrken samt planera för fler uppdragsutbildningar. Tillgång 

till utbildning i livets alla faser är avgörande för såväl samhälls-

utvecklingen som för den enskildes möjligheter att skapa sig 

ett gott liv. 

 Region Kalmar län har ett övergripande ansvar och nationellt 

uppdrag, där handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 

utgör grunden för långsiktiga insatser för att matcha länets be-

hov av utbildning och kompetens med flera aktörer. Prioriterat 

är arbetet med att utveckla och öka attraktiviteten för yrkes-

utbildningar, öka möjligheterna till distansbaserad utbildning 

och få studenter att stanna kvar i länet. Läkarutbildningen, via 

Linköpings universitet bidrar till en stärkt akademisk utbild-

nings- och forskningsmiljö i länet. Samarbetet med Linnéuni-

versitet och Linköpings universitet fortsätter för att säkerställa 

kompetensförsörjning inom de utbildnings- och forskningsom-

råden som länet är i behov av. 

 Regionen samarbetar med Linnéuniversitetet, Region Kro-

noberg, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och 

Sydsvenska handelskammaren för att få fler studenter att stan-

na kvar i regionen efter avslutad utbildning. Via nya traineepro-

grammet ”Smart start” möjliggörs totalt 20–25 traineeplatser 

på olika företag två gånger per år. Genom ett ökat samarbete 

med kommunerna via nätverket ”Tillsammans för fler till Kal-

mar län”, bidrar regionen till att stärka kompetens¬försörjning-

en för länets arbetsgivare och den samlade bilden av länets 

attraktivitet som plats. 

 För att klara utmaningen med invånare som står utanför ar-

betsmarknaden att etablera sig krävs bland annat validering, 

ett verktyg för att synliggöra, tillvarata och säkerställa kompe-

tens. Regionen ingår i ett nationellt projekt som samordnas av 

Myndigheten för yrkeshögskolan. Syftet är att utveckla syste-

met på nationell och regional nivå. 

Folkhögskolor

Region Kalmar läns folkhögskolor är både en del av länets 

kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning, 

integration och som utbildningsaktör för det professionella kul-

turlivet. Genom en bredd av utbildningar bidrar de till att mo-

tivera till vidare studier och att fler personer kommer i arbete.

 Behovet av kompletterande utbildning är stort i länet. Folk-

högskolorna ska prioritera utbildningar för personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden och planera för fler yrkesutbild-

ningar och distansutbildningar. Genom att stärka nätverket 

med yrkeshögskoleanordnare i länet utökas möjligheterna till 

att få fler YH-utbildningar beviljade till länet. 

 Yrkesutbildningar inom bristyrken ska fortsätta att utveck-

las. Samordning mellan regionen, folkhögskolorna och länets 

kommuner är viktig, liksom stärkt samverkan med kommuner 

där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningsnivån. 

I dag genomförs uppdragsutbildningar till medicinska sekrete-

rare och svenska i vården. En undersköterskeutbildning riktad 

till kommunal verksamhet har startats. 

 Insatser för integration av utrikesfödda ska utvecklas för att 

få fler i arbete. Allmänna kurser med olika inriktningar som 

ger behörighet till högre studier och svenska för sjukvårdsut-

bildade erbjuds. Under planperioden ska kurserna fortsätta 

att utvecklas med en bredd för bättre ingång till det svens-

ka samhället. Regionen arbetar även med kommunerna och 

Länsstyrelsen 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 

näringslivet. 

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

Region Kalmar län ska arbeta för ökad konkurrens- och utveck-

lingskraft 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 forsk-

ningen i regionen. Arbetet med att stärka kvinnors företagan-

de och företagande för invånare med utländsk bakgrund ska 

prioriteras. 

 Som ett led att stärka näringslivets konkurrenskraft ska lång-

siktiga och robusta strukturer och miljöer utvecklas. Dessa ska 

både ha kompetens att stödja företagen och att attrahera na-

tionella och internationella utvecklingskapital. Dess strukturer 

ska bygga på långsiktig finansiering. EU:s strukturfondspro-

gram är ett viktigt verktyg för att finansiera regional utveckling. 

Regionen har bland annat beviljats EU-medel för att ge stöd till 

företag i länet med anledning av pandemin. Samverkan mellan 

kommuner och lokala aktörer är fortsatt viktig för en jämnare 

fördelning av stödet. 

 Strategin för smart specialisering ska ligga till grund för att 

utveckla innovationsmiljöer i samverkan med lärosäten, kom-

muner, näringsliv och andra aktörer. Prioriterade områden är 

bioekonomi som gröna näringar och naturturism, e-hälsa och 
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industriell omställning och att föra samman olika aktörer inom 

dessa områden. eHealth Arena, Smart Housing, regionalt inku-

batorssystem samt Livsmedelsutveckling sydost är några insat-

ser som omfattas av projektmedel. 

 Industrins betydelse för länet ska beaktas och arbetet med 

smart industri ska fortsätta. För att stärka förutsättningarna för 

länets industrier, att bygga kapacitet och skapa en mer lönsam 

och hållbar produktion har ett industriforum etablerats med 

representanter från industrin, offentliga aktörer och fackliga 

organisationer. 

 Att profilera Kalmar län inom e-hälsa är en långsiktig sats-

ning som involverar många aktörer. eHealth Arena, som pågått 

som projekt sedan 2019, har här stor betydelse för utveckling-

en framåt. eHealth Arena ska utgöra en gemensam samver-

kans-, kompetens- och utvecklingsarena för företag, akademi 

och offentliga aktörer. eHealth Arena ska bidra till förnyelse och 

ökad tillväxt i näringslivet inom e-hälsoområdet samt bidra till 

att öka användandet av digitaliseringens och e-hälsans möj-

ligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god 

och jämlik hälsa och välfärd. Under 2022 redovisas uppdraget 

om en långsiktig samverkansstruktur och organisationsform för 

eHealth Arena. 

 Ett arbete är genomfört med att se över regionens innova-

tionsprocess för e-hälsa då det är en viktig förutsättning för 

såväl innovation och tillväxt i näringslivet för att stimulera inn-

ovationer och skapa tydliga processer för vad som gäller vid 

enskilda initiativ. 

 Under 2022 redovisas uppdraget om ett långsiktigt regionalt 

inkubatorssystem. Inriktningen är en långsiktig samverkans-

struktur i länet tillsammans med kommuner och universitet i 

syfte att stötta och stimulera tillkomsten av nya innovativa före-

tag i länet. 

 Mindre företag i Kalmar län har ett lägre intresse att börja ex-

portera. Ett arbete med fokus på att påverka attityder och visa 

på goda exempel ska göras för att sänka företagens trösklar 

för internationalisering och det ska ske utifrån en redan eta-

blerad samverkan i länet. Detta arbete spelar en viktig roll i att 

stötta små och medelstora företag som vill etablera sig på nya 

marknader utanför Sverige och genomföra affärer med företag 

eller organisationer internationellt. Almi Företagspartner AB, 

Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Sveriges 

export- och investeringsråd (Business Sweden) ingår i samver-

kansarbetet med regionen.

 Besöksnäringen är stark inom Kalmar län och länet är det 

största besökslänet utanför de tre storstadsregionerna som-

martid. En strategi för besöksnäringen tas fram under planperi-

oden för riktningen om hur Region Kalmar län och kommuner-

na tillsammans ska arbeta för att utveckla besöksnäringen. 

 Ett samarbete pågår tillsammans med Region Östergötland 

och projektet Team Östergötland inom fokusområdena inves-

teringsfrämjande, kompetensutveckling och rekrytering. Regi-

on Kalmar län verkar för att bli den familjevänligaste besöksre-

gionen i Sverige med fokus på kommunerna i norra länet. 

 Arbetet med att etablera ett Matens hus fortsätter inom 

ramen för handlingsprogrammet för länets livsmedelsstrategi 

och syftar till att öka intresset och marknaden för mat från lä-

net och bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion. 

Samarbetsaktörerna är utsedda och en genomförandeplan ska 

presenteras under 2022.

En levande landsbygd

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

den för länets basnäringar, de gröna näringarna och besöksnä-

ringarna. Hela länet ska ha tillgång till en god samhällsservice 

fungerande kommersiell service, infrastruktur och bredband, 

för att näringarna ska kunna utvecklas och behålla sin konkur-

renskraft. Ambitionen är att utvecklingskraften ska stärkas och 

att de socioekonomiska klyftorna ska minska. Ett viktigt delmål 

är likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och 

välfärd. Skogen i länet är viktig för klimatomställningen och att 

hålla landsbygden levande och konkurrenskraftig. Den bidrar 

till att stimulera utveckling av landsbygden och företagen som 

finns där.

 I arbetet med landsbygdsutveckling är det lokala engage-

manget och drivkrafterna avgörande. Regionens roll är att 

stimulera och uppmuntra engagemang genom att stödja lo-

kala initiativ, bidra till kunskapsspridning. Behovet finns av att 

utveckla nya effektiva samhällstjänster. Dagligvarubutiker och 

bemannade drivmedelsstationer fungerar ofta som service-

punkter som ett nav även för andra serviceslag, som ombud 

för till exempel post- och pakettjänster, betaltjänster och apo-

tek samt ibland även viss offentlig service. Samverkan med ci-

vilsamhällets organisationer i servicepunkter kan bidra till att 

även sociala och kulturella mötesplatser skapas. 

 Attraktiva boendemiljöer och tillgång till besöksmål är en 

viktig del i landsbygdsutvecklingen där natur- och kulturmiljöer 

kan bidra. Ett länsgemensamt arbete har genomförts tillsam-

mans med länsstyrelsen för att bidra till att utveckla kulturmiljö-

erna och resulterat i en gemensam plattform för utveckling av 

kulturarv i Kalmar län. 

Infrastruktur och kommunikationer 

Vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och bredbandsutbyggnad 

utgör grundfundament i samhällsbygget. Det möjliggör trans-

porter av människor och gods, och digital kommunikation, vil-

ket knyter samman länet och sammanbinder Kalmar län med 

andra län, Sverige och resten av världen. 

 Utvecklingen av infrastrukturen och kommunikationer be-

höver ske i nära dialog mellan regioner, kommuner och stat-

liga aktörer. Medel till den statliga infrastrukturen beslutas på 

nationell nivå. I den nationella planen lyfts behovet av upp-

rustning och höjning av standard för E22, Kust till kustbanan,  



Stångådalsbanan och Tjustbanan både inom och utanför lä-

nets gränser. 

 Genom Regionsamverkan Sydsverige sker strategisk sam-

verkan och prioriteringar i dialog med statliga aktörer, där 

handlingsprogrammet för infrastruktur sätter en långsiktig ag-

enda för den regionala transportplanens större prioriteringar 

och medfinansieringsobjekt. Den gemensamma ambitionen 

är att knyta samman Sydsveriges samtliga tillväxtmotorer för 

större arbetsmarknadsregioner, skapa tillgänglighet för högre 

studier och en hållbar tillväxt. 

 Godstrafiken och länets hamnar, liksom välutvecklade logis-

tik- och godstransportsystem, spelar en avgörande roll för ar-

betstillfällen och ekonomisk utveckling. Flygförbindelsen med 

Stockholm och internationell hub i Europa är fortsatt viktig för 

näringslivets internationalisering, offentliga myndigheter, be-

söksnäringen och för regionens utveckling i stort. Skärgårdstra-

fiken är en del av en fungerande infrastruktur och möjligheter-

na att, i samarbete med kommunerna, utveckla skärgårdslivet 

avseende service och tillgänglighet ska utredas.

 Arbetet med att få till nationella investeringar på Stångådal- 

och Tjustbanan är särskilt prioriterat och Region Kalmar län 

arbetar tillsammans med kommunerna längs stråket för att på-

verka statliga investeringar. Regionen har fattat beslut att ställa 

sig positiv till att ingå i medfinansieringsavtal med Trafikverket. 

Långsiktigt påverkansarbete är fortsatt viktigt i syfte att få stat-

liga resurser till investeringar i infrastruktur till Kalmar län inför 

kommande planperiod. Ytterligare utredningar behövs för att 

stärka beslutsunderlaget och därmed flytta fram tågbanornas 

positioner också inför nästkommande nationella infrastruktur-

plan.

 En fortsatt utveckling av de starka kollektivtrafikstråken förut-

sätter en modernisering av tågbanorna, färdigställande av E22 

och utveckling av BRT-struktur (Bus Rapid Transit) längs E22. 

En utredning har även studerat förutsättningarna för BRT på 

sträckorna Västervik-Nässjö-Jönköping och Oskarshamn-Hög-

sby-Växjö. Tillsammans med länets kommuner och Trafikverket 

arbetar regionen för att få till stånd BRT-stationer och Mönster-

ås kommun ingår i en första pilot som ska utvärderas. Vägar, 

inom prioriterade regionala stråk, behöver också få höjd has-

tighets- och säkerhetsstandard.

 För att möta satsningen med ett hållbart och smart resan-

de ska regionen tillsammans med kommunerna och Trafikver-

ket arbeta för att knyta ihop kollektiva transportsystemen 

med bilen och cykeln. Det ska finnas såväl ekonomiska som 

praktiska incitament att ställa bilen till förmån för ett kollektivt 

resande, exempelvis genom upplysta samordningsparkering-

ar som erbjuder laddstolpar. Ett arbete pågår även med att ta 

fram en uppdatering av cykelstrategin. Förutsättningarna, att 

få fler invånare att ställa bilen till förmån för cykeln, kan både 

påverka folkhälsan positivt och samtidigt minska klimatpåver-

kan.

Digital infrastruktur

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. 

 Inom programperioden EU, 2021–2027 har programmet 

kallat Ett digitalt Europa inrättats. Detta kommer få stor på-

verkan på arbetet med den digitala omställningen inom både 

offentliga organisationer, näringsliv och samhället i stort. 

 Arbetet med Digital agenda Kalmar län, som är en långsik-

tig strategi, ligger i linje med den nationella digitaliseringsstra-

tegins mål om kompetens, trygghet, innovation, ledning och 

infrastruktur. Syftet är att tillvarata digitaliseringens möjligheter 

på bästa sätt för Kalmar län. Insatserna för att nå målen har 

fokus på ökad digital delaktighet hos länets invånare och digi-

tal kompetensutveckling inom näringsliv och offentlig sektor. 

Fokus ligger även på att stödja företagen i deras arbete med 

digital omställning. En annan del handlar om invånarnas möj-

lighet till insyn och delaktighet i sin hälsa. 

 Enligt bredbandsstrategin är målet att alla hushåll i Kalmar 

län ska ha tillgång till en hastighet på minst 1 Gbit/s år 2025. 

Genom Regionsamverkan Sydsverige har ett avtal tecknats för 

att påskynda utbyggnaden av bredband. Resultatet, i form av 

utbyggnad av nya anslutningar, kommer under 2023. Arbetet 

med att genomföra investeringsmodellen sker från beslutade 

och regionala prioriteringar i dialog med kommuner och andra 

intressenter. Prioriteringen är nödvändig för att regionen ska 

kunna ta del av det statliga investeringsstödet för bredband 

och parallell finansiering inom EU-programmen. 

 Vid revideringen av Digital agenda Kalmar län ska regionens 

påverkansarbete ske mot bakgrund av programmet Ett digi-

talt Europa, nationella bredbandspengar, initiativ via SKR och 

Inera och Regionsamverkan Sydsverige. Regionala och lokala 

insatser som till exempel att minska det digitala utanförskapet 

i Kalmar län ska genomföras. Region Kalmar län ska arbeta för 

att fortsättningsvis ligga i framkant vad gäller digitala kommu-

nikationer.

Kollektivtrafik 

En väl utbyggd kollektivtrafik utvecklar länet genom pendling 

till arbete, studier och fritidsaktiviteter och ska vara ett hållbart, 

attraktivt och tryggt alternativ för resande. Utöver den allmän-

na kollektivtrafiken ansvarar regionen också för de särskilda 

persontransporterna: färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. 

 Sedan pandemiutbrottet för drygt ett år sedan har allmän-

heten uppmanats att undvika trängsel. Viktiga delar i detta har 

varit att i största möjliga utsträckning arbeta hemifrån och för 
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kollektivtrafikresenärer att i första hand använda andra färdme-

del såsom att gå, cykla eller åka med egen bil. Det har innebur-

it ett stopp för kollektivtrafikens trendmässigt växande andel 

av resandet, som i stället minskat drastiskt. Insatser görs för att 

möta nya och förändrade resebeteenden och därmed öka kol-

lektivtrafikens marknadsandel. Ett arbete har inletts både regi-

onalt och nationellt för att göra en återstart av kollektivtrafiken. 

Återstarten innehåller både kampanjer om kollektivtrafiken 

och dess nytta och som välkomnar tillbaka resenärerna. 

 Kollektivtrafiken i de storregionala stråken ska fortsätta att 

utvecklas. I södra länet behöver Krösatågstrafiken Kalmar - Em-

maboda förlängas till Växjö. I norr behöver kopplingarna till 

Region Östergötland och Region Jönköpings län stärkas. 

 Genom utökade samarbetsformer med flygplatsen i Kalmar 

ska kollektivtrafiken bidra med strukturer som gynnar koppling 

mellan flyg, tåg, buss. Flera stora utmaningar som kräver nytän-

kande och innovativa lösningar väntas, där till exempel själv-

körande fordon kan vara nästa stora steg. Samtidigt fortsätter 

samordningen mellan olika transportslag, allmän kollektivtrafik 

och särskilda persontransporter att utvecklas. För att uppnå en 

hållbar och fungerande helhet behövs kollektivtrafiken också 

kombineras med bil och cykel. 

 I samarbete med Blekinge och Kronoberg pågår en dialog 

kring hur tågtrafiken kan utvecklas för att skapa större arbets-

marknader mellan Kalmar – Växjö – Karlskrona. Den samman-

hållande länken är Kust till Kustbanan och tågtrafiken med 

grundläggande trafik genom Öresundstågens trafikupplägg.  

Länens gemensamma utredning visar att ett kompletterande 

pendeltågtrafiksystem med Krösatågen ger störst nytta för in-

vånarna. För att skapa effektiva strukturer för de båda tågsyste-

men behövs dubbelspår mellan Alvesta och Växjö tillsammans 

med fler mötesspår mellan Växjö och Kalmar.

 För att även uppnå en robust och effektiv trafik mellan till-

växtmotorerna Kalmar och Linköping och för pendlare längs 

banan ska regionen arbeta tillsammans med Östergötland och 

Trafikverket för utveckling av trafik och infrastruktur på Stångå-

dals- och Tjustbanan. 

 Det nya trafikavtalet för Kustpilen och Krösatågssystemet 

börjar gälla i december 2021. Två tågsystem har samordnats 

vilket gör trafik och drift enklare och effektivare. I samband 
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med inköp av de nya fossilbränslefria fordonen finns behov av 

att tågdepån i Kalmar anpassas med en viss tillbyggnad. 

 Närtrafiken är en del av den allmänna kollektivtrafiken i Kal-

mar län och är öppen för alla. Trafiken är anropsstyrd och sam-

ordnas med såväl linjetrafik som särskilda persontransporter. 

Närtrafiken och målorterna i närtrafiken är viktiga pusselbitar 

för en levande landsbygd. 

 En nationell utredning kring en ny lagstiftning gällande sär-

skilda persontransporter kan på sikt komma att innebära för-

ändringar i regionens uppdrag. Under planperioden ska regi-

onen, tillsammans med kommunerna, undersöka möjligheten 

till en effektivisering och en ökad fordonsoptimering för resor 

till/från särskolans verksamhet. 

 I det löpande förbättringsarbetet har nuvarande biljett- och 

betalsystem utvärderats för att möta framtida anpassningar 

inom både tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Initialt visar 

en utredning att Skånetrafikens biljett- och betalsystem, som 

utvecklats med Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken, istället 

möter Region Kalmar läns krav på en framtidsäkrad och effek-

tivare lösning. Genom samverkan kan fokus på digitala upple-

velsen för resenären och utvecklingen stärkas.  Zonstrukturen 

och prismodellen behöver därför ses över.

 Ett nytt EU-direktiv ställer krav på miljövänligare och energi-

effektivare fordon i kollektivtrafiken och från januari 2022 gäller 

därför att en tredjedel av bussarna i stadstrafiken ska drivas 

med eldrift. Utifrån regionala målet att uppnå en fossilbränsle-

fri region 2030 är biogas som drivmedel viktigt. Detta behöver 

beaktas inför nästa trafikavtal som träder i kraft under 2027.

MiIjö och hållbar utveckling  

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

barhetsarbetet i hela länet. Arbetet utgår från Agenda 2030 

och de 17 globala hållbarhetsmålen. I den reviderade regio-

nala utvecklingsstrategin, RUS kommer kopplingen till Agenda 

2030 att förtydligas.

 Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region år 2030 enligt 

No-Oil-begreppet. 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 fossilbränslefri region till-

sammans med länsstyrelsen inom ramen för Klimatsamverkan 

Kalmar län och handlingsplanen för fossilbränselfri region ska 

uppdateras under planperioden. Ett nytt uppdrag kopplat till 

handlingsplan för fossilbränslefri region 2030 krävs för att se 

över hur länets väg mot fossilbränslefrihet ska ske. Omvärlds-

analys över bränsle, fordon på marknaden och utbyggnad av 

infrastruktur såväl nationellt som regionalt behöver göras för 

att vägleda arbetet framåt. Utveckling inom området är stän-

digt pågående och måste bevakas för att kunna kravställa rätt 

vid upphandling.

Arbetet med energieffektivitet och en ny energiplan 2030 

ska tas fram. Regionens serviceresor och 90 procent av tjäns-

tefordonen blev fossilbränslefria 2020. Nu fokuseras arbetet 

mot fossilfrihet på ambulanser, budbilar och godstransporter. 

Omställningen till ett mer hållbart resande inom verksamheten 

fortsätter med klimatkliv och investeringar i infrastruktur för el-

fordon. 

 För att klimatkompensationen fortsatt ska bidra till en om-

ställning och reducering av verksamhetens koldioxidutsläpp så 

bibehålles nivån för 2021. Utbyggnad av 60-talet laddpunkter 

vid sjukhusen i Kalmar och Västervik behöver genomföras un-

der planperioden för att möta omställningsbehovet. 

 Insatser ska göras för att långsiktigt säkerställa länets och 

sydöstra Sveriges tillgång på vatten av bra kvalitet och minska 

belastningen på Östersjön. Nya arbetsmetoder, ny teknik, sam-

verkan på lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar 

i arbetet. Arbetet med att minska vattenförbrukningen i egen 

verksamhet fortsätter. 

 Enligt regionens klimatstrategi är målet att nå 80 procent re-

duktion av koldioxidutsläppen från 2012 till 2040. Målsättning-

en omfattar koldioxidutsläppen från kollektivtrafik, ambulans, 

tjänsteresor, lustgas, köldmedium, avfall och energi. Under 

planperioden ska strategi och målsättning ses över för ökade 

kunskaper och inkludera relevanta indirekta utsläpp inom kli-

matmålet. Klimatutmaningen är brådskande och mer behöver 

göras. 

 Vid ny- och ombyggnation ska arbetet med energieffekti-

visering och klimatanpassning fortsätta. Regionen avser att 

öka det egna byggandet i trä, vilket är ett sätt att minska kol-

dioxidutsläppen jämfört med traditionellt byggande. Biologisk 

mångfald är både en global och regional utmaning för ett rikt 

växt och djurliv, men även för livsmedelsproduktion. 

Under planperioden ska gröna strukturer öka genom exempel-

vis sedumtak. Andelen gröna strukturer ska mätas och följas 

upp. En plan för hållbart byggande ska tas fram som imple-

menterar klimatanpassning, biologisk mångfald i befintlig 

byggprocess. Arbetet med hållbara upphandlingar, där eko-

nomi, miljö och sociala aspekter beaktas, ska ske enligt en sys-

tematisk modell för prioritering av upphandlingar, kravställning 

och uppföljning av krav. Under planperioden ska resurseffek-

tiva och giftfria flöden av produkter prioriteras och fysiska le-

verantörsuppföljningar ska genomföras på plats. Arbetet med 

att minska engångsprodukter mot flergångsprodukter ska fort-

sätta för både en robusthet och minskad sårbarhet i verksam-

heten. Upphandlingar av varor, tjänster och byggprojekt ska 

omfatta relevanta hållbarhetskrav och säkerhetskrav. 

 Regionens interna hållbarhetsarbete utgår från verksamhets- 

planen, där de lokala hållbarhetsombuden är viktiga ambas-

sadörer i arbetet med Agenda 2030. Uppföljning av verksam-

hetsplan hållbarhet ska fortsätta utvecklas mot hållbarhetsre-



26 R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  R E G I O N P L A N  2 0 2 2 - 2 0 2 4

dovisningsprinciperna i GRI (Global Reporting Initiative).

 Fortsatt samverkan med fokus på hållbar användning av för-

brukningsmaterial inom sydöstra sjukvårdsregionen sker med 

mål att minska sårbarheten och klimatpåverkan. Läkemedel 

ska förskrivas, omhändertas och återvinnas på ett ansvarsfullt 

sätt och arbetet för att bromsa spridning av antibiotikaresisten-

ta bakterier fortsätter. Regionen fortsätter arbeta förebyggan-

de för att minska och fasa ut kemiska ämnen i varor och pro-

dukter som har negativ påverkan på miljö eller hälsa. Arbetet 

sker i enlighet med kemikaliestrategin och genom det löpande 

arbetet med riskbedömningar.

 Region Kalmar län ska påskynda omställningen för en mer 

cirkulär ekonomi genom att bland annat öka cirkulära materi-

alflöden i verksamheten. Arbetet med att öka andelen återvin-

ningsbart avfall och reducera andelen brännbart avfall genom 

analyser och införande av matavfallssortering i alla verksamhe-

ter fortsätter. Hälsosam och klimatsmart kost serveras på sjuk-

hus och folkhögskolor och andelen ekologiska och närprodu-

cerade livsmedel ska öka. Den långsiktiga inriktningen är att 

inköp görs så närproducerat som möjligt. I de fall det inte är 

möjligt är huvudinriktningen svenskt och ekologiskt. Arbetet 

med att identifiera och genomföra åtgärder för minskat mats-

vinn fortsätter. Det pågår ett arbete kring mätning och uppfölj-

ning av ursprung för livsmedel för att i regionplan 2023-2025 

sätta målsättning på volymen närproducerad mat. Målsätt-

ningen är att allt inköpt kött, mjölk och ägg ska vara producerat 

i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.  

Kultur i hela länet 

Kultur bidrar till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveck-

ling och har också ett egenvärde som ska värnas. Kulturverk-

samheterna har betydelse för attraktionskraft och identitet, 

människors hälsa och välbefinnande och för en socialt hållbar 

utveckling. Kulturen har ett ansvar att medverka till ett jämställt 

och jämlikt utbud i både innehåll och tilltal. Digitala upplevel-

ser och nya arbetssätt har utvecklats under pandemin, vilket 

långsiktigt tillgängliggör kultur och där nya grupper nås, på 

nya sätt.

 Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige sker gemen-

samma satsningar inom bild och form, dans samt kulturella och 

kreativa näringar. 

 Region Kalmar län ingår i kultursamverkansmodellen där re-

gional kulturplan tas fram med länets kommuner och civilsam-

hället. Planen beskriver regionens mål och är ett underlag för 

statliga medel. Genom regionens prioriteringar ska invånarna 

få ett varierat kulturutbud. Den regionala mångfalden ska främ-

jas och kulturskapare i hela länet ska kunna utveckla sitt konst-

närskap. En strategi för kulturella kreativa näringar har tagits 

fram för att bland annat öka tillväxten och olika verksamheters 

värde, men också få ihop kultur- näringslivs- och besöksnäring 

för att utveckla sektorn.

 Regionen arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till of-

fentligt finansierad kultur. För att öka den regionala kulturens 

närvaro i hela länet ska samverkan mellan regional kultur, kom-

muner, folkbildning samt föreningar stödjas och nya arbets-

sätt utvecklas. Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft 

genom samverkan med kommuner, föreningar och studieför-

bund. Den kulturella infrastrukturen i länet med arrangörsför-

eningar och mottagare av kultur ska stärkas.

 För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla samma möj-

ligheter 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 regi-

onala kulturplanen som revideras under 2021–2022. 

 Tillgången till kultur ska vara likvärdig för alla barn och unga 

oavsett var i länet de bor. Samverkan ska öka mellan regional 

kultur, länets skolor och utbildningar på alla stadier. Utgångs-

punkten för Region Kalmar läns arbete med skola och kultur är 

skolkulturstrategin Relevant. Utifrån Relevant har alla tolv kom-

muner en plan för samverkan. 

 Skolkulturgarantin för skolelever är under revidering. Detta 

är en modell för samverkan med kommunerna som erbjuder 

skolklasser möjligheter att besöka regional eller kommunal 

kulturverksamhet genom kulturresor med Kalmar länstrafik. 

Regionen ger också en kulturgaranti till vuxna deltagare på re-

gionens folkhögskolor.

 Kultur att växa i - kulturplan Kalmar län 2022, som ska revide-

ras under planperioden, lyfter kulturella och kreativa näringar, 

som ett prioriterat område. Utvecklingen av stödet ska fort-

sätta mot bakgrund av att kulturverksamheter och kultureve-

nemang är starkt bidragande till att Kalmar län är det största 

besökslänet utanför storstadsregionerna sommartid. 

 Region Kalmar län ska stärka det filmkulturella området och 

den rörliga bildens ställning genom ytterligare fokus på utveck-

ling av filmproduktion och ung kommunikation.

 Kultur för god hälsa omfattar även kunskap och insikt om 

värdet av miljöer som främjar hälsa för personal, patienter, bo-

ende 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

 Regionala biblioteksverksamheten har ett samordnande an-

svar i Digital agenda Kalmar län med ökad digital kompetens 

och delaktighet, bland annat genom projektet digital coach, 

stärka och utveckla folkbiblioteken och med läsfrämjande in-

satser för barn och unga. Förslag till mål och riktlinjer för ar-

betet med minoriteter ska tas fram för att uppnå kraven i den 

nationella minoritetslagstiftningen  n 
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Långsiktig inriktning och mått

Region Kalmar läns långsiktiga inriktning                              Mått                           Målvärde 2022      Långiktigt målvärde

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.
* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.

Region Kalmar län ska bidra till en hållbar och 
hälsofrämjande miljö

Region Kalmar län ska bidra till hållbar tillväxt
i hela länet

Allmänna Kollektivtrafikens själv-finansieringsgrad 
ska uppgå till 50 %.

Mängden koldioxidutsläpp inom region 
Kalmar läns verksamhet (ska vara lågt)

Tillgång till, eller absolut närhet, till 
bredband (100 Mbit/s) för hushållen

Förvärvsfrekvens

Andel elever med gymnasieexamen 
inom 4 år

Andel studerande som uppnår grund-
läggande behörighet på folkhögskolor-
nas allmänna kurser 

Allmänna kollektivtrafikens självfinan-
sieringsgrad

0 ton 

100 %

81 %

100 %

75 %

50 %

5500 ton

93 %

80 %

75 %

68 %

45 %

     





Sveriges bästa 
kvalitet, tillgänglighet 
och säkerhet 

 

Verksamhet
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Sveriges bästa kvalitet, 
tillgänglighet och säkerhet  

Personcentrerade och nära arbetssätt 

Hälso- och sjukvården ska fortsätta omställningen och inten-

sifiera utvecklingen av personcentrerade och nära arbetssätt. 

Fokus ska vara att ta vara på individens egenkraft för att uppnå 

trygghet hos invånarna, ökad hälsa och samtidigt en kostnads-

effektiv vård. Ett effektivt och strukturerat folkhälsoarbete samt 

ökad digitalisering behövs för att stödja utvecklingen. 

 Den svenska hälso- och sjukvården har de senaste decen-

nierna gjort stora framsteg. I dag lever befolkningen längre, 

mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har istället 

blivit kroniska tillstånd. Samtidigt innebär den demografiska 

utvecklingen stora utmaningar framöver, både vad gäller eko-

nomi och personalförsörjning. En utveckling mot Nära vård är 

en av lösningarna för att hantera detta, där nya personcentre-

rade vårdtjänster växer fram, såväl fysiska som digitala. Det är 

många som behöver jobba tillsammans regionen, länets kom-

muner, civilsamhället och inte minst invånarna som ska ta del 

av tjänsterna. Nära vård handlar i hög grad om att utveckla och 

förnya vårdens tjänster och därmed om förändrade arbetssätt 

i vården. Här är digitaliseringen och användningen av välfärds-

teknik viktiga möjliggörare. Genom digital teknik kan vården 

komma närmare och människors självständighet öka. En fort-

satt utveckling av processorienterat arbets- och förhållnings-

sätt och en mer personcentrerad vård är viktiga utgångspunk-

ter. Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas genom högre 

kvalitet och förbättrat resursutnyttjande samtidigt som invåna-

rens och medarbetares behov och förväntningar kan mötas på 

nya sätt.

 All hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande och sjuk-

domsförebyggande perspektiv. Det innebär att patientens tillit 

till sin egen förmåga att hantera sin hälsa och livskvalitet samt 

eventuella sjukdom ska stärkas. Ett person- och familjecentre-

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



31R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  R E G I O N P L A N  2 0 2 2 - 2 0 2 4

Sveriges bästa kvalitet, 
tillgänglighet och säkerhet  

rat arbetssätt är basen i utvecklingen mot nära vård. Arbetssät-

tet innebär att vården utgår från individens behov, preferenser 

och resurser. Genom att arbeta person- och familjecentrerat, 

lyssna till personens livsberättelse, anhörigas delaktighet och 

ta tillvara styrkor och förmågor, kan människors egenkraft tas 

tillvara. Kunskap i person- och familjecentrerat förhållningssätt 

behövs i utvecklingen av hälso- och sjukvården och under pl-

anperioden ska medarbetare inom hälso- och sjukvården ges 

denna kompetens. Regionen behöver även stärka stödet till 

länets kommuner och ska erbjuda ett strukturerat kompetens-

stöd inom hälso- och sjukvårdsfrågor, till exempel inom de-

mensvård, vårdhygien eller geriatrik. Som en del i utvecklingen 

mot en mer nära vård redovisa hur ett medicinskt kompetens-

stöd till den kommunala hälso- och sjukvården kan utformas.

 En god och nära relation med länets kommuner är en förut-

sättning för omställningen. Pandemin har understrukit betydel-

sen av ett systemperspektiv på vården, där alla delar är inklu-

derade, även den kommunala vård- och omsorgen. Pandemin 

har krävt tätare samverkan och stor flexibilitet både inom den 

egna organisationen samt med länets kommuner och andra 

aktörer. Omställningen har inneburit utvecklingskliv som nu ska 

tas tillvara och utvecklas ytterligare. Regionen och länets kom-

muner behöver en gemensam målbild som kompass och en 

långsiktig färdplan för omställningen från dagens system till en 

modern hälso- och sjukvård med primärvården som bas. Under 

planperioden ska därför en gemensam målbild för nära vård 

tas fram tillsammans med länets kommuner. 

 Hälsovalsenheternas förutsättningar för att utgöra kärnan i 

den nära vården ska stärkas och arbetssätten vara hållbara, sta-

bila och långsiktiga. Förebyggande insatser ska erbjudas både 

utifrån befolkningens behov och utifrån patienters individuella 

behov och förutsättningar. Enheter i områden med särskild so-

cioekonomisk utsatthet ska fokusera än mer på hälsofrämjande 

arbete och nya, uppsökande arbetssätt närmare invånarna. Ett 

exempel på uppsökande verksamhet kan vara riktade hälso-

samtal för 40-, 50-, och 60-åringar för länets som införs 2022. 

Syftet är att påverka riskfaktorer och förebygga insjuknande 

framförallt hjärt- och kärlsjukdom. Individen får en bättre bild 

av sin hälsa och livsstil och hälso- och sjukvården får möjlighet 

att identifiera riskpatienter.

 Fast läkarkontakt innebär att patienten ska ha kännedom om 

sin läkare och veta hur man tar kontakt. Patienter i den kommu-

nala hemsjukvården ska erbjudas en fast vårdkontakt och fast 

läkarkontakt som följer patienten genom alla steg i vården och 

som vid behov kan göra hembesök. Invånarna ska erbjudas fler 

möjligheter till fast vårdkontakt och uppdraget ska tydliggöras 

för alla verksamheter, särskilt för barn och unga. 

 Möjligheten till hög kontinuitet hos sin fasta läkarkontakt för 

patienter inom hemsjukvården ska prioriteras inom ramen för 

Hälsoval Kalmar län. För att stimulera och underlätta steget in 

i arbetet med fast läkarkontakt är det lämpligt att introducera 

ST-läkare i detta arbete, genom att låta ett färre antal patienter 

lista sig på dessa. Antal listade patienter kan sedan successivt 

öka. Det är också av stor vikt att anpassa antal listade patienter 

utifrån vårdtyngd. Detta för att säkra att läkarna kan utföra sitt 

uppdrag som fast läkarkontakt. Hälsoval Kalmar län ska stödja 

den inriktningen.  

 Patientkontrakt är en gemensam överenskommelse mellan 

patient och vårdgivare för att säkerställa samordningen runt 

patienten och öka patientens delaktighet. I överenskommel-

sen om god och nära vård beskrivs hur patientkontrakt kan 

främja arbetet med personcentrering, samordning och konti-

nuitet i vården, som är ett av målen med vårdens omställning. 

Arbetssättet innebär en sammanhållen planering över patien-

tens samtliga vård- och omsorgskontakter som bland annat 

ska kunna visualiseras digitalt via 1177.se. Patientkontrakt ska 

fortsätta att införas brett inom hälso- och sjukvården. 

 Samordnad individuell plan (SIP) är en prioriterad fråga och 

användningen av detta verktyg ska öka. SIP ska användas för 

att ytterligare stärka samordningen mellan olika vårdgivare. 

Planen ska utgå från vad som är viktigt för individen och vara 

individens plan.

 Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård, 

ambulanssjukvård och specialiserad vård ska skapa en trygga-

re vårdsituation för patienter med stora behov. Arbetsmodeller 

som Hemsjukhuset och Borgholmsmodellen ska genomsyra 

hela länet utifrån lokala förutsättningar. Ambulansvården är en 

viktig del av utvecklingen av den nära vården och ambulan-

sverksamhetens roll ska utvecklas under planperioden. Arbets-

sätt och resurser ska skapas som möjliggör en helt annan grad 

av samverkan på plats mellan sjukhus, primärvård och länets 

kommuner. 

 Teamarbete mellan kommunernas och regionens primär-

vård och sjukhusen utvecklas så att patienter så långt det är 

möjligt och önskvärt ska kunna bo kvar hemma. Alla uppdrag 

som kan ska göras närmare, tillsammans med eller av, invåna-

ren själv. Sjukhusvården ska särskilt utveckla sin konsultativa 

roll gentemot primärvården och länets kommuner. Regionens 

hälso- och sjukvård ska erbjuda stöd till den kommunala hälso- 

och sjukvården inom till exempel vårdhygien, läkemedel och 

geriatrisk kompetens. 

 Västerviks kommun kommer att genomföra en förstudie om 

etablering av ett trygghetsboende i Överum. Region Kalmar 

län kommer att ta del av förstudien och i samband med det 

se över möjligheten att i samverkan etablera verksamhet som 

innebär ett samutnyttjande av lokaler. 

Hälsa för barn och unga 

Samhället börjar med barnen. Barn i vårt län ska få en bra start 

i livet och få goda förutsättningar för hälsa. En bra start i livet är 

grunden för en människas mående och utveckling genom hela 

livet. Barn och unga med större behov och eventuella problem 
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ska fångas upp tidigt och få stöd och insatser. Genom att prio-

ritera barns hälsa och välbefinnande ger vi goda förutsättning-

ar till hälsa genom hela livet. Det ger också vinster för familjen 

och i förlängningen samhället.   

 I arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården är 

barns hälsa avgörande. Hälso- och sjukvården ska arbeta med 

ett helhetsperspektiv på barns hälsa. Person- och familjecen-

teringen och arbetet med barns rättigheter ska stärkas. Det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och 

bestå av tidiga och samordnade insatser. 

 Tidiga insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård är 

viktiga för att bygga goda levnadsvanor och här behövs sam-

verkan med fler aktörer. Region Kalmar län ska tillsammans 

med länets kommuner utveckla länets familjecentraler, till ex-

empel med digitala arbetssätt och tjänster för föräldrar med 

frågor om barns hälsa. Utvecklingsarbete sker inom ramen för 

Länsgemensam ledning i samverkan.

 Psykiska besvär hos barn och unga ökar, framförallt i skolål-

dern. Det är därför viktigt att barn och deras föräldrar vet hur 

man söker vård när barn mår dåligt och att ingången till vår-

den är tydlig. För att tidigt kunna uppmärksamma barn och 

unga med psykisk ohälsa ska samverkan med elevhälsa och 

socialtjänst fortsatt stärkas. För primärvården och elevhälsan 

behöver partnerskapet särskilt stärkas. En gemensam över-

enskommelse mellan regionen och länets kommuner ligger till 

grund för arbetet med barns hälsa. Under planperioden ska ett 

förslag till en sammanhållen länsmodell för ungas hälsa mellan 

regionen och länets kommuner tas fram. Målsättningen ska 

vara att skapa jämlika villkor oavsett var i länet man växer upp.

 Barn- och ungdomshälsans uppdrag ska fortsätta att utökas 

och tydliggöras. Barn och unga som behöver stöd när det gäl-

ler sin psykiska hälsa ska inte behöva leta sig fram bland olika 

instanser. Barn, anhöriga, skola och socialtjänst ska uppleva en 

tydlig väg in i vården. Genom ett bredare uppdrag och kom-

munikationsinsatser ska barn- och ungdomshälsan bli den 

självklara vägen in till första linjens psykiatri för barn och unga. 

Även kontaktvägar mellan berörda aktörer som socialtjänst, 

elevhälsa, ungdomsmottagningar samt hälso- och sjukvården 

ska vara tydliga för både patienter och vårdens medarbetare. 

 Barn- och ungdomshälsans tillgänglighet och närhet till pa-

tienterna ska förbättras. Tillgängligheten ska vara densamma 

oberoende av var man bor i länet. Nya digitala lösningar ska 

fungera som komplement till traditionella besök. Syftet med 

att förstärka barn- och ungdomshälsan är att göra omhänder-

tagandet mer tillgängligt, säkert, effektivt och jämlikt samt att 

vid behov på ett smidigt sätt lotsa familjen vidare.  

 Tillgängligheten till psykiatrisk vård för barn- och ungdomar 

ska stärkas. Regionens insatser följer en handlingsplan med 

insatser på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att 

fortlöpande göra genomgångar av aktuell väntelista. När det 

gäller väntande till utredningar kommer användandet av be-

manningsbolag att övervägas  och ett upphandlingsförfarande 

gällande externa utredningar ska ske. Satsningar görs också på 

digital omställning.

 Länets ungdomsmottagningar ska främja hälsa med fokus 

på sexuell hälsa. Målet är att främja barn och ungas hälsa med 

fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 

att nå en jämlik tillgänglighet till ungdomsmottagning för att 

stärka ungdomars egenmakt. Under planperioden ska en över-

enskommelse om länets ungdomsmottagningar tas fram till-

sammans med kommunerna. Digitala verktyg är särskilt viktiga 

i utvecklingen.

 En god munhälsa grundläggs i tidiga åldrar och förebyg-

gande insatser ska därför göras redan under barnens första år. 

För att ge alla förskolebarn daglig tandborstning ska dialogen 

med länets kommuner intensifieras. Områden med socioeko-

nomisk utsatthet är särskilt prioriterade. 

Fortsatta insatser covid-19

Region Kalmar län kommer noggrant följa den fortsatta hän-

delseutvecklingen runt coronapandemin för att kunna anpassa 

insatser och insatserna ska snabbt kunna justeras utifrån det 

pandemiska läget. Vaccination, smittspårning och provtagning 

vid symptom är fortsatt strategin för att hålla nere smittsprid-

ningen i länet. 

 Vaccination mot covid-19 är den viktigaste insatsen för att 

lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor 

blir allvarligt sjuka. Vaccinationstäckningen i Kalmar län är hög i 

förhållande till riket och viljan att vaccinera sig har varit god i lä-

net. Dock ses skillnader utifrån geografi, ålder och socioekono-

miska grupper. Vaccinering kommer att pågå under en längre 

tid och det kommer att genomföras riktade och målgruppsan-

passade insatser för att nå en så hög och jämnt fördelad täck-

ningsgrad som möjligt för länets invånare. Det kan exempelvis 

vara riktade informationsinsatser och uppsökande verksamhet. 

Det kommer också genomföras åtgärder för att sänka tröskeln 

för ännu ovaccinerade personer att vaccinera sig och som mo-

tiverar till vaccination. 

 Smittspårning görs för att begränsa smittspridning och 

snabbt kunna bryta smittkedjor. Smittspårningsresurserna ska 

fokuseras på kontakter i miljöer där det finns en hög risk för 

smitta samt i miljöer där smittspridning skulle få stora konse-

kvenser. Behovet av en särskild enhet för smittspårning kom-

mer att kvarstå under en längre tid och behöver kunna skalas 

upp eller ned snabbt utifrån det rådande läget.

 Provtagning vid symtom är fortsatt viktigt för att begränsa 

smittspridning och samtidigt möjliggöra återgång till arbete 

och skola. Arbete pågår med nytt system för provtagning som 

ska vara hållbart över tid och snabbt kunna anpassas efter rå-

dande läge. 
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Hälso- och sjukvården tillsammans med länets kommuner be-

höver samverka kring och genomföra rehabiliterande insatser 

till personer som har haft covid-19. Patienter som har besvär en 

längre tid efter insjuknande i covid-19 ska mötas upp med rätt 

insatser och rätt kompetens. Flera professioner behöver sam-

verka runt patienten. 

En tillgänglig vård 

Arbete pågår kontinuerligt för att öka tillgängligheten och 

korta väntetiderna. Den lagstadgade vårdgarantin är utgångs-

punkten för arbetet som utgår från den regionala handlings-

planen. Informationen om rätten att söka vård i andra regioner 

med kortare vårdköer förbättras.

 Pandemin har inneburit påverkan på tillgängligheten inom 

både hälso- och sjukvård och tandvård. Sedan utbrottet av 

covid-19 har vården behövt omprioritera och en del planera-

de besök och operationer har behövt skjutas upp till förmån 

för covidvård och akut vård. Den uppskjutna vården är en ut-

maning, men ska också ses som en möjlighet att se över om 

kontrollen eller behandlingen kan utföras på andra eller nya 

sätt. Särskilda medel är tillsatta under 2021–2023 för att hante-

ra den uppskjutna vården. Samordning görs inom länet, inom 

sydöstra sjukvårdsregionen samt nationellt. 

 Pandemin har också fått följder såsom förändrade kontakt-

vägar, vilket kan vara positivt för tillgängligheten på sikt. Ett 

exempel är digitala vårdbesök som har ökat under pandemin. 

Vården har börjat kommunicera med patienterna på nya sätt 

som går helt i linje med regionens målbild för digitalisering 

Digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Det är tydligt att in-

vånarna efterfrågar nya sätt att möta vården. De utvecklingskliv 

som har tagits när det gäller digitala besök och kontakter ska 

tas tillvara och användas som en katalysator för att fortsatt ut-

veckla digitala tjänster. Insatser ska göras för att öka kunskapen 

hos både medarbetare och invånare om digitala tjänster. 

 Ökningen av antalet besök på 1177.se och användandet av 

1177 Vårdguidens e-tjänster ska tas tillvara för att skapa ytter-

ligare utveckling. Alla verksamheter ska erbjuda invånarna att 

boka tid via webbtidbokning på 1177.se. Utvecklingen ska föl-

jas upp med målsättningen att användandet ska öka. 

 Tjänster som egenprovtagning ska även användas för andra 
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områden än provtagning för covid-19. Arbetet för att tydliggö-

ra 1177 Vårdguiden som första ingången till hälso- och sjukvår-

den ska fortsätta.

 Det nationella projektet Första linjens digitala vård ska mo-

dernisera 1177 Vårdguiden och samtidigt utveckla hela första 

linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt 

med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas 

fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete 

bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God 

och nära vård. Under 2022 införs en del i projektet, en plattform 

för automatiserad symtombedömning.

 Region Kalmar län är en del av den nationella utvecklingen 

mot en mer likartad sjukvårdsrådgivning i hela landet, vilket 

bland annat innebär att förstärkt krisberedskap. Ökad använd-

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

sjukvården i stort ses på sikt förbättra tillgängligheten även via 

telefon. 1177 Vårdguiden på telefon når inte uppsatta mål för 

tillgänglighet och uppdrag ges därför att genomföra och re-

dovisa en analys av 1177 Vårdguiden på telefon. Analysen ska 

ligga till grund för förslag på förändringar som behöver göras 

för att förbättra tillgängligheten. 

 Stöd och behandlingsplattformen erbjuder olika former av 

digitalt stöd och behandling via 1177.se. Regionen erbjuder 

idag bland annat artrosskola och tobaksavvänjning via den-

na plattform. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) 

erbjuds för bland annat sömnbesvär, depression och stress. 

Antalet behandlings- och stödprogram som erbjuds digitalt 

ska fortsätta att utvecklas. Kommunikationsinsatser ska ge-

nomföras med syfte att utbudet ska vara tydligt och känt hos 

invånarna. Gemensam utveckling sker i samarbete i sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

 Att göra egna mätningar och ha kontinuerligt digital kontakt 

med vården, så kallad egenmonitorering, kommer att förbättra 

hälsan och livssituationen för många med kroniska sjukdomar. 

Det gör också att eventuell försämring kan upptäckas av vår-

den i tid. Arbetssättet har testats på ett antal hälsocentraler ska 

nu etableras permanent. Inledningsvis görs detta för patient-

grupper inom till exempel hjärtsvikt och högt blodtryck. Utefter 

lärdomar och erfarenheter ska arbetssättet utvecklas i regionen 

samt breddas till fler patientgrupper för att kunna skapa trygg-

het och hälsa vid både somatiska och psykiatriska åkommor.

 Inom tandvården pågår arbete för ett effektivare, flödesori-

enterat arbetssätt. Patientens behov sätts främst och resurser-

na på kliniken samverkar runt patienten. I det nya arbetssättet 

erbjuds patienterna att bli färdigbehandlade på så få besök 

som möjligt. Samverkan mellan klinikerna ska ytterligare stär-

kas för att ge förutsättningar för en jämlik vård över länet. Kon-

taktcenter ökar tillgängligheten för patienterna och ger sam-

ordningseffekter mellan klinikerna.

Tandvårdsbussen är en mobil klinik som används för en nära 

och jämlik tandvård. Bussen har använts för att nå ut till särskilt 

utsatta grupper och för att nå invånare på platser där kliniker 

inte finns tillgängliga. För att tandvårdsbussen ska kunna er-

bjuda tandvård på samma nivå som en ordinarie klinik behöver 

dagens kapacitet ses över. Initiativ ska också tas för att utreda 

om tandvårdsbussen kan användas för fler verksamheter inom 

hälso- och sjukvården. 

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

All vård ska ges utifrån den enskilda individens behov, med 

respekt för alla människors lika värde och genom ett profes-

sionellt bemötande. Detta oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder. 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 

grupper. Här spelar det främjande och förebyggande arbetet 

en viktig roll, särskilt för att nå utsatta grupper och säkra upp 

att vård alltid ges efter behov. Samverkan mellan region, länets 

kommuner och civilsamhälle ska stärkas för att främja hälsa och 

förebygga sjukdom. Hälso- och sjukvården kommer att bedri-

vas på nya sätt framöver vilket kommer att innebära förbättra-

de möjligheter att möta invånarnas behov. Genom att utveckla 

arbetssätt och organisation kommer länets invånare att erbju-

das en god, effektiv och nära vård. 

 Förlossningsvård, kvinnors hälsa och neonatalvård är prio-

riterade områden i enlighet med den nationella överenskom-

melsen Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 

2015-2022. Hälso- och sjukvårdens insatser ska vara person- 

och familjecentrerade och anpassas efter kvinnans och famil-

jens behov. Kompetenshöjning och utbildningssatsningar är 

centrala för att utveckla alla delar i vårdkedjan. 

 En del i arbetet för en mer jämställd och jämlik hälso- och 

sjukvård är också satsningen på nya psykiatrilokaler. Här kopp-

las somatisk och psykiatrisk vård samman för en mer person- 

och familjecentrerade vård och smidigare vårdprocesser. 

 Kunskap om hur man arbetar för att aktivt motverka diskrimi-

nering är viktigt i hela organisationen. Som en del i detta ska 

arbetet med HBTQ+-diplomering av verksamheterna i vården 

fortsätta.

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård 

En kunskapsbaserad vård innebär att bästa tillgängliga kun-

skap används i varje patientmöte. Detta förutsätter ett sam-

manhållet system som bygger på samverkan där regionerna 
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tillsammans med kommunerna stärker varandra i kvalitetsarbetet. 

 Region Kalmar län har anpassat arbetet, i samverkan med 

övriga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen, till det nationellt 

etablerade systemet för kunskapsstyrning. På detta sätt skapas 

också förutsättningar för att etablera nya, mer effektiva former 

för samverkan med staten och med kommunal hälso- och sjuk-

vård samt socialtjänst. 

 Uppföljning av vårdens resultat och hälsoutfall är en viktig 

bas för kunskapsbaserad kvalitetsutveckling och ständiga för-

bättringar. En struktur för kvalitetsuppföljning med bas i det 

gemensamma kunskapsstyrningsarbetet ska tas fram. 

 Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyr-

ning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade 

och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med vårdförloppen är 

att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syf-

tet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad 

och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband 

med utredning och behandling. Flera vårdförlopp har börjat 

införas och ytterligare tillkommer under planperioden. 

 Nationellt pågår ett arbete med den högspecialiserade 

vården. Region Kalmar län samverkar i arbetet med övriga re-

gioner i den sydöstra sjukvårdsregionen för att invånarna ska 

kunna erbjudas bästa möjliga högspecialiserade vård och att 

länets gemensamma universitetssjukhus ska utgöra ett kom-

petensnav för sjukvårdsregionen.

 Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid priorite-

ringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder 

som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser 

på. Under 2022–2023 pågår arbete med nya riktlinjer för ADHD 

och autism, fetma, tandvård samt förlossningsvården. Nya na-

tionella riktlinjer för igångsättning vid förlossning träder i kraft 

inför 2022 och det kommer att innebära förändringar för verk-

samheten. 

 Tidiga och samtidiga insatser av flera aktörer till invånare 

med riskbruk, missbruk eller beroende är viktiga inte minst för 

de med en samtidig psykiatrisk problematik. Insatser ska vara 

samordnade, behovsanpassade och personcentrerade. Utvid-

gning och strukturering av sprututbytesprogrammet är under 

uppbyggnad i regionen. 

 För att förbättra transporterna till akutpsykiatriska mottag-

ningar i regionen görs ett försök med akutpsykiatriskt mobilt 

team. Pilotprojektet ska utvärderas för att eventuellt breddas.   

 Inom cancervården ses en stadig ökning av antalet patien-

ter, vilket beror på medicinska framsteg som gjort att helt nya 

grupper kan behandlas. Inför regionplan 2023-2025 ska en 

översyn av verksamheten göras för att optimera processer och 

utreda resursbehov. 

 Patienter som behöver undersökning genom PET/CT-rönt-

gen skickas idag framförallt till Linköping för undersökning. 

Regionen planerar att starta egen PET/CT-verksamhet med 

start 2026. Förberedelser behöver göras i god tid för bland sä-

kerställande av rätt kompetens. Arbete behöver även göras för 

fortsatt utbyggnad av MR-kapaciteten i länet, där till exempel 

alternativa lokaler utanför sjukhusområdena eller mobila lös-

ningar kan vara ett alternativ.  

Säker hälso- och sjukvård 

Region Kalmar län ska erbjuda en god och säker vård och 

arbeta systematiskt och förebyggande med en nollvision när 

det gäller vårdskador. De två senaste decennierna har kunska-

pen om patientsäkerhet vuxit snabbt och i takt med det har 

patientsäkerhetsarbetet utvecklats. Ändå drabbas fortfarande 

patienter av skador som hade kunnat undvikas. Socialstyrel-

sens handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024 är en 

milstolpe för att utveckla, likrikta och standardisera det syste-

matiska patientsäkerhetsarbetet på en nationell nivå. 

 Region Kalmar läns satsning på ökad patientsäkerhet utgår 

ifrån den nationella handlingsplanen och har som mål att vi-

dareutveckla och lyfta regionens patientsäkerhetsarbete till 

nästa nivå, som ett led i det långsiktiga och systematiska pa-

tientsäkerhetsarbetet. Kartläggningen av nuvarande patientsä-

kerhetsarbete visar att flertalet aktiviteter och processer som 

den nationella handlingsplanen tar upp redan görs eller är 

etablerade. Samtidigt finns områden som har utvecklingspo-

tential och områden som kompletterar regionens systematiska 

patientsäkerhetsarbete för att nå målen i den nationella hand-

lingsplanen. 

 En regional handlingsplan har tagits fram i samverkan och 

de tre prioriterade områdena för det fortsätta arbetet är: Sys-

tem och processer, kunskap och lärande samt patient och an-

hörig som medskapare. Samverkan sker löpande med länets 

kommuner.

 Ökad antibiotikaresistens hos bakterier utgör ett hot mot 

folkhälsan och är samtidigt en patientsäkerhetsfråga. Förutom 

fungerande hygienrutiner är rationell antibiotikaanvändning en 

av de viktigaste delarna i arbetet med att motverka antibioti-

karesistens. Arbetet innebär både förebyggande arbete samt 

uppföljning.

Utveckling, forskning och innovation 

Region Kalmar läns övergripande strategi för kvalitet och ut-

veckling ligger till grund för att skapa en kvalitetskultur och en 

lärande organisation. Fokus är ständiga förbättringar genom 

systematiskt förbättringsarbete, att visa resultat öppet och om-

världsbevaka samt att stödja forskning och innovation. 

 Arbetet med ständiga förbättringar utgår ifrån handlingspla-

nen för förbättringsarbete och Varje dag lite bättre – kraften 

hos många! Chefer och medarbetare ska ha kunskap och kom-
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petens om metoder för att kontinuerligt kunna driva ett syste-

matiskt förbättringsarbete. Under planperioden ska metoder 

och verktyg inom förbättringskunskap fortsätta att utvecklas.

 Klinisk och verksamhetsnära forskning av hög kvalitet bidrar 

till positiv utveckling av hälso- och sjukvården. Forskning och 

användningen av forskningsresultat ska ses som en naturlig del 

av den kliniska verksamheten. Arbetet utgår från forsknings-

strategin med handlingsplan i ett långsiktigt utvecklings- och 

förbättringsarbete.

 Den nationella Life science-strategin är ett sätt att möta 

välfärdens utmaningar med samverkan, nya arbetssätt och 

fortsatta satsningar på forskning och systeminnovation. En re-

gional Life science-strategi har antagits av Region Kalmar län, 

Region Östergötland och Region Jönköpings län. Strategin 

visar på vikten av att förstärka den gemensamma forsknings-

stödjande strukturen Forum sydost. Region Kalmar län kopplar 

till den nationella strategin inom flera områden, till exempel i 

arbetet med testbäddar, hälsodata, samverkan med universite-

ten samt främjande av kombinationstjänster för medarbetare. 

Strategin kopplar även till arbetet med regional digital agenda. 

Under planperioden kommer också integrationen mellan stöd-

strukturerna för forskning och innovation inom Region Kalmar 

län att utvecklas. 

 Befintliga journaldata utgör en stor potential för forskning 

och utveckling. Fokus kommer därför att vara att se över in-

frastrukturen för journaldata och hur man på ett kvalitets-, pa-

tient-, juridiskt- och integritetssäkert samt resurseffektivt sätt 

kan använda sig av denna information för att förbättra och 

effektivisera vården. Arbetet sker i samverkan inom sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

 Utveckling av den akademiska miljön och den kliniska forsk-

ningen 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. 

 Ett tydligt fokusområde under kommande planperiod är 

att stödja bildandet av universitetssjukvårdsenheter och aka-

demiska enheter, såsom exempelvis akademisk hälsocentral. 

Arbetet utgår från den universitetssjukvårdsstrategi som har 

tagits fram i samarbete med Region Östergötland, Region 

Jönköpings län och Linköpings universitet för att tydligare defi-

niera universitetssjukvårdsenheternas uppdrag och samverkan 

mellan universitet och sjukvård. 

 Ökat samarbete mellan akademi, sjukvård och näringsliv 

utvecklar både hälso- och sjukvården och näringslivet. Förbätt-

ringsförslag och idéer till innovationer från regionens medar-

betare och länets invånare ska uppmuntras och tas tillvara på 

ett tydligt och strukturerat sätt i gemensam samverkan med 

länets innovationsaktörer. Regionens innovationsarbete förut-

sätter utbyte av erfarenheter och utrymme för att testa och lära 

inom och utom organisationen.

 Innovationsslussen, som ingår i det regionala innovations-

systemet, utökas med en testbäddsstruktur under ett treårigt 

Vinnovaprojekt. Detta ska förbättra möjligheten att möta för-

frågningar om test av produkter, tjänster och metoder samt 

bidra till att skapa en innovativ kultur i regionen. Projektet görs 

i samverkan med flera olika aktörer. 

Beredskap och säkerhet

En god beredskapsplanering innefattar krisberedskap, plane-

ring för civilt försvar, bra säkerhetsskydd, robusthet i försörj-

ningsberedskap och byggnader samt säkerhet i arbetsmiljön. 

 Region Kalmar län har en god beredskap med planer, riktlin-

jer och instruktioner för att förebygga och hantera extraordinä-

ra händelser. Målet är en robust organisation med förmåga att 

bibehålla sin funktion även vid omfattande oväntade händel-

ser, höjd beredskap och ytterst krig. Krisberedskapen baseras 

på en välfungerande och förberedd ordinarie verksamhet. Er-

farenheterna från pandemin ska nu analyseras och förslag tas 

fram för förstärkningar av beredskapen. 

 Under planperioden kommer fokus att vara planering och 

kompetenshöjande åtgärder kring krisberedskap, säkerhet, 

totalförsvar och säkerhetsskydd och bland annat utgå från stat-

liga överenskommelser och Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps rekommendationer i Den robusta sjukhus-

byggnaden. Försörjningsberedskap med lagerhållning och 

lokaler samt kontinuitetshantering och risk- och sårbarhetsa-

nalyser för robusthet i regionen är viktiga punkter att arbeta 

vidare med liksom att stärka samverkan och ledning i regionen 

vid särskild händelse, höjd beredskap och krig. 

 Samverkan med olika samhällsaktörer, exempelvis kommu-

nen, är viktig. Erfarenheter från pandemin ska tas med i det 

fortsatta arbetet för krisberedskap och civilt försvar. Bered-

skapsplaneringen behöver omfatta hälso- och sjukvårdens 

vårdkedja inklusive smittskydd, primärvård och kommunal 

hälso- och sjukvård. Även övriga professioner som fastigheter, 

service och kollektivtrafik är viktiga. 

 Region Kalmar läns förmåga att hantera särskilda händelser 

är i hög grad beroende av robusthet i grundläggande teknisk 

infrastruktur. Däröver finns behov av transporttjänster. Omfat-

tande och längre störningar i kritisk infrastruktur och annan 

samhällsviktig verksamhet kan ge allvarliga konsekvenser för 

driftsäkerhet, och därmed förmågan att upprätthålla verksam-

heten. 

 Hälso- och sjukvårdens beredskap ska stärkas genom ut-

veckling av särskilda prioriteringsprinciper. För att förtroendet 

för sjukvården ska kunna upprätthållas även vid kris och krig, 

behöver grunderna för vidtagna åtgärder och prioriteringar 
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vara transparenta och vedertagna samt omfatta hela vård- 

kedjan. 

 God försörjningsberedskap av sjukvårdsmaterial och skydds-

utrustning behövs för att stärka samhällets och sjukvårdens för-

måga i kris och krig. En plan för en robust materialförsörjning 

som bygger på cirkularitet ska tas fram. Det nationella arbetet 

om beredskapslager blir vägledande även för regionen.

 Regionen ska arbeta för att biogas blir klassat som samhälls-

viktig verksamhet då offentliga aktörer alltmer använder fossil-

fria transporter. 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. 

För att underlätta beredskapsplaneringen och för att tydliggö-

ra för invånarna vad man kan förvänta sig av hälso- och sjukvår-

den, även då den är utsatt för extrem belastning, behöver det 

bli tydligare vilken hälso- och sjukvård som ska kunna utföras 

även i händelse av fredstida kriser eller vid krig. 

 Regionen kommer att delta i framtida nationella kris- och 

totalförsvarsövningar som traumavård, omhändertagande vid 

CBRN-händelse, katastrofmedicin och krisstöd samt hälso-och 

sjukvårdens roll i totalförsvaret för att bibehålla och utveckla 

kompetens samt bidra till samhällets samlade förmågeutveck-

ling. Arbete med att bygga upp ett strukturerat och systema-

tiskt säkerhetsarbete ska påbörjas  n
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Långsiktig inriktning och mått

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

Personcentrerade och nära arbetssätt.

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. 

Säker hälso- och sjukvård. 

Andel tobaksfria elever i högstadiet 
(åk 7–9)

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

Andel invånare med fysisk aktivitet 150 
min/vecka

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

Andel kariesfria 19-åringar 

Antal fallskador äldre (ska vara lågt)

Oplanerad återinskrivning inom 30 
dagar (ska vara lågt)

Kontakt med primärvården samma dag

Medicinsk bedömning som genomförs 
av legitimerad hälso- och sjukvårdsper-
sonal inom tre dagar (primärvårdsnivå)

Fast läkarkontakt i primärvården 

Andel digitala vårdmöten 

Tillgänglighet – 1177-samtal som 
besvaras inom 9 minuter 

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

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

Förstabesök inom 30 dagar till 
barn- och ungdomspsykiatrin - avser 
väntande

Fördjupad utredning/ behandling inom 
30 dagar vid barn- och ungdomspsykia-
trin - avser väntande

Relativ femårsöverlevnad vid cancer-
sjukdom

Överlevnad tjugoåtta dagar efter 
hjärtinfarkt

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

Andel trycksår – sjukhusförvärvade (ska 
vara lågt)

Vårdrelaterade infektioner 
(ska vara lågt)

100 % 

10 %

80 %

10 %

45 %

50/1 000
 inv. >80 år

15 %

100 %

100 %

85 %

15 %

75 %

100 %

100 %

85 %

75 %

65 %

80 %

0 %

0 %

0 %

Region Kalmar läns långsiktiga inriktning                              Mått                           Målvärde 2022      Långiktigt målvärde

90 %

17 %

66 %

15 %

41 %

51/1 000 
inv. >80 år

17 %

97 %

85 %

85 %

5 %

50 %
 

80 %

80 %

80 %

72 %

60 %

75 %

3 %

1 %

4 %

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.
* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.



En av Sveriges bästa 
arbetsplatser

Medarbetare
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En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Pandemin har inneburit en stor belastning för Region Kalmar 

län och medarbetare har gjort och gör berömvärda insatser i 

en arbetsmiljö som är krävande och påfrestande. Nya lärdo-

mar och erfarenheter kommer att återspegla sig i arbetet inom 

samtliga områden som rör chef- och medarbetarskapet. Pan-

demin har tydliggjort kunskapsområden som behöver priori-

teras utifrån kompetens¬utveckling och utbildningssatsningar, 

exempelvis inom arbetsmiljöområdet. Här kommer det även 

att vara viktigt att följa utvecklingen i omställningen till det ”nya 

normala” arbetslivet och vad det innebär för Region Kalmar 

läns arbete mot målet En av Sveriges bästa arbetsplatser. 

 Region Kalmar län är en arbetsplats som präglas av ett öp-

pet, engagerat och kunnigt förhållningssätt. Här sätts människ-

an och mötet mellan människor främst. Region Kalmar läns am-

bition är att vara den bästa arbetsplatsen. 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. 

 Regionens chefer och ledare har stor påverkan på organi-

sationens attraktivitet och att nå målet som Sveriges bästa ar-

betsplats. Med ett tydligt chefskap och utvecklande ledarskap 

leder chefen verksamhet och medarbetare i riktning mot mål 

och vision. Engagerade och delaktiga medarbetare i en hälso-

sam, trygg och säker arbetsmiljö gör skillnad för länets invånare.

Strategisk kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning är fortsatt ett högt priori-

terat område och en utmaning för Region Kalmar län. Ett ökat 

antal äldre invånare med stort behov av hälso- och sjukvård i 

kombination med generationsskifte medför stora utmaning-

ar. Det kommer att innebära både omställnings¬arbete i den 

egna verksamheten, liksom ökad samverkan med lärosäten, 

andra regioner och kommuner. Det nationella vårdkompe-

tensrådet utgör tillsammans med regionalt vårdkompetensråd 

i sydöstra sjukvårdsregionen en viktig pusselbit i samverkan 

kring kompetensförsörjningen. Sydöstra regionens utbild-

ningsanordnare och lärosäten är alla viktiga samverkansparters 

för att innehåll, omfattning och dimensionering av utbildningar 

och utbildningsplatser motsvarar verksamheternas behov. 

 Tillgången till rätt kompetens är helt avgörande för verk-

samheternas möjlighet att fullfölja sina åtagande gentemot 

invånare och patient. För att klara rekrytering och bibehålla 

rätt kompetens krävs ett strategiskt och strukturerat arbetssätt. 

Det innebär att Region Kalmar läns arbete med kompetens-

försörjning ska ske genom inventering och analys av dagens 

och morgondagens kompetensbehov. Det är varje verksam-

hets ansvar att arbeta för att den kompetens som behövs för 

uppdraget finns. En rutin för årlig sammanställning och analys 

av regionens kompetensförsörjningsbehov behöver utvecklas 

och säkerställas. Analysen ska utgöra underlag för prioriterade 

utbildningar och kompetenshöjande insatser.

 Det nationella arbetet kring attraktiv arbetsgivare kommer 

att förnyas och prioriteras genom satsningen ”Sveriges vikti-

gaste jobb”. Region Kalmar län deltar i detta arbete och kom-

mer att kunna dra nytta av det i det egna arbetet att vara en 

attraktiv arbetsgivare.

 En kompletterande och framgångsrik del av kompetensför-

sörjningen är satsningen på utlandsutbildad personal. Arbe-

tet fortsätter därför med att rekrytera och validera utbildade 

medarbetare med utländsk bakgrund. Region Kalmar län an-

vänder kompetensbaserad rekrytering i rekryteringsprocessen, 

som har fokus på de kompetenser som krävs i tjänsten och/

eller organisationen, idag och/eller i framtiden. Kompetenser 

består av kombinationer av kunskaper, färdigheter, förmågor 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter och delaktighet. 

Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv för både chefer och medarbetare.
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En av Sveriges bästa arbetsplatser och personliga egenskaper. Goda kunskaper i svenska språket 

utgör en sådan kompetens som finns i kravprofilen. Utvidgade 

möjligheter till svenskutbildning och praktik ska ge bättre för-

utsättningar för yrken med legitimationskrav inom hälso- och 

sjukvården och tandvård. Utbildningsenheten inom primärvår-

den är ett exempel som behöver finnas i framtiden. Behovet 

av språkpraktik, praktisk tjänstgöring och provtjänstgöring 

ökar och fler platser ska säkerställas. Ett samarbete med euro-

peiska 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. 

Samverkan med utbildningsanordnare

En långsiktig samverkan med lärosäten och lärcentran är en 

avgörande faktor för att säkerställa framtida kompetensbehov. 

Samarbetet med Linnéuniversitet och Linköpings universitet 

ska därför fortsatt utvecklas inom de utbildnings- och forsk-

ningsområden som regionen är i behov av. Delfinansieringen 

av sjuksköterske¬utbildningen i mellersta och norra länsde-

len fortsätter enligt samarbetsavtalet med Linneuniversitetet. 

Den decentraliserade läkarutbildningen i samverkan med 

Linköpings universitet utvecklas enligt plan, vilket fördjupar 

samarbetet framåt med en stärkt akademisk utbildnings- och 

forskningsmiljö. Arbete inleds därför för ett förnyat avtal med 

läkarutbildningen i Linköping från 2024. Regionens samverkan 

med Hälsohögskolan i Jönköping syftar till att skapa möjlighe-

ter för utbildning av röntgensjuksköterskor.

 En viktig del i samverkan med universiteten är möjligheten 

till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU behöver ske med 

god kvalitet och erbjudas i den omfattning som krävs för att 

möjliggöra tillräcklig utbildning. Regionen har i detta ett ansvar 

för handledare och en särskild satsning ska därför göras som 

tillvaratar pensionerade medarbetares intresse och möjlighet 

att bidra i frågan.

 Även för andra professioner behövs ett fördjupat arbete för 

att säkerställa rätt kompetens, exempelvis kring den framti-

da försörjningen av psykologer. Förvaltningarna fördjupar sitt 

samarbete vid rekrytering av PTP-psykologer och återupptar 

arbetet med att utveckla och införa karriärutvecklingsmodeller, 

liksom att utveckla ett gemensamt introduktionsprogram för 

nya legitimerade psykologer. 

 För kompetensförsörjning av undersköterskor fortsätter Re-

gion Kalmar län att satsa och vara en del av vård- och omsorgs-

colleges arbete med att skapa en enhetlig utbildning för un-

dersköterskor. Även undersköterskeutbildningen i Gamleby är 

en del av regionens långsiktiga satsning för att säkra tillgången 

på undersköterskor. Även utbildningen till medicinsk sekrete-

rare i Vimmerby och på Högalid fortsätter med antagning en 

gång per år. 

 Likabehandling och mångfald är i fokus i samhället i stort 

och kanske särskilt påtagligt i de generationer som nu är unga 

på arbetsmarknaden. För Region Kalmar län är områdena vikti-

ga både ur perspektivet breddad kompetensförsörjning gene-

rellt och ur perspektivet att vara en öppen och inkluderande ar-

betsplats. Mångfald stärker Region Kalmar län som en attraktiv 

arbetsgivare och ett långsiktigt samarbete har startat med   

Linnéuniversitetet gällande likabehandling. Ambitionen är att 

få kunskap om vilka metoder och åtgärder som är effektiva för 

att främja likabehandling. Kunskapen kommer användas inom 

flera medarbetarfrågor, såsom jämlik och jämställd rekrytering.

Minskat beroende av hyrbolag

Andelen inhyrd personal ska långsiktigt och hållbart minska 

och insatser av olika karaktär ska bli ännu tydligare genom hela 

organisationen och satsningar görs inom flera områden för att 

förstärka arbetet. Exempel på insatser och aktiviteter är utbild-

ningsanställningar inom prioriterade specialistområden som 

specialistsjuksköterska och barnmorska, AT, BT- och ST-tjänster, 

karriärutvecklingsmodeller, tydligare struktur vid avrop av hyr-

bolagstjänster och fortsatt utveckling av utlandsrekrytering.   

Arbetet med organisation och bemanning fortsätter att utveck-

las inom varje verksamhet genom exempelvis verksamhetsut-

veckling, yrkesrollsutveckling och förändringsarbeten. Ett fort-

satt fokus ligger på dygnet runt-verksamheten, vilket omfattar 

såväl möjlighet till god arbetsmiljö som attraktivitet i arbetet.

 Region Kalmar län är aktiva i det nationella arbetet kring 

minskat beroende av hyrbolag och samverkar med landets 

samtliga regioner. Arbetet med en nationell upphandling, till 

vilken Region Kalmar län har anslutit sig, har påbörjats och 

kommer att genomföras under 2022. Målsättningen är bland 

annat lägre priser och bättre kvalitet. 

 För att säkra kompetensförsörjningen inom vissa av specia-

listsjuksköterskeområdena samt barnmorskor ska möjlighet till 

att köpa uppdragsutbildning av universitet undersökas och om 

möjligt starta under planperioden.

Utveckla och behålla medarbetare

Förmågan att behålla och utveckla medarbetare har avgöran-

de betydelse för att fortsatt kunna bedriva en god verksamhet. 

Detta kräver att förutsättningar till karriärutveckling ges och 

medarbetarnas utvecklingsmöjligheter synliggörs både inom 

yrket och i organisationen. Karriärutvecklingsmodeller ska där-

för utvecklas, med start inom vårdens yrken. Där till betonas 

också en ökade möjligheter karriärutveckling genom ökat sam-

arbete inom och mellan förvaltningarna. 
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Att som medarbetare ha förståelse för verksamheten och kän-

na sin del i ett större sammanhang har stor betydelse för både 

verksamhetens och medarbetarens utveckling. Medarbetar-

samtalen och individens prestation behöver kopplas till verk-

samhetens mål. Med verksamhetens behov som utgångspunkt 

skapas möjligheter till kompetensutveckling som breddar, hö-

jer eller på annat sätt utvecklar medarbetare till rätt kompetens. 

 Genom förändrade arbetssätt, med stöd av digitalisering 

och innovativa lösningar, nås ett mer effektivt resursutnyttjan-

de och tid frigöras för det som inte går att digitalisera. Det är 

centralt att Regionens medarbetare har rätt kompetens för 

dagens uppdrag, men även för framtidens och att det finns 

förutsättningar att möta omställningar. Nya, tekniska lösningar 

ska användas när det ges möjlighet för att skapa nytta för våra 

invånare och verksamheter. För att lyckas med detta behöver 

arbetssätt utvecklas som tillvaratar medarbetarnas tid, kunskap 

och engagemang samt möjliggör utveckling av yrkesroller. Un-

der planperioden kommer utbildning kring e-hälsa och digita-

lisering att utvecklas för Region Kalmar läns medarbetare.

 Flera kompetenshöjande insatser genomförs för regionens 

medarbetare. Ett exempel är arbetsgivarfinansierad utbildning 

där medarbetare i en utbildningsanställning ges möjlighet 

till vidareutbildning. Det är en viktig satsning som säkerstäl-

ler en god kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor. 

Prioriterade utbildningsanställningar som löpt över flera år är 

barnmorskor, anestesi, intensivvård, operation, distrikt, psykia-

tri, barn och ungdom, onkologi och ögon. Merparten av sjuk-

sköterskorna stannar kvar i Region Kalmar län efter genomförd 

specialistutbildning, men en uppföljning och analys av effekten 

av genomförda satsningar på utbildningsanställningar behöver 

göras.

 Undersköterskornas yrkesutveckling kommer att få en allt 

mer avgörande betydelse för vårdens kompetens¬försörj-

ning. Förutsättningarna för införa arbetsgivarfinansierad spe-

cialist-utbildning för undersköterskor ska utredas, dels utifrån 

verksamheternas specialisteringsbehov, dels utifrån medarbe-

tarnas behov av karriärutveckling. 

 Kliniskt träningscenter, KTC, ska utvecklas till regionövergri-

pande kompetenscenter, där tyngdpunkten läggs på möjlig-

heter till livslångt lärande och träning i praktiska färdigheter, si-

muleringsövningar och scenarioträning i team. Fokus i arbetet 

läggs på hälso- och sjukvårdens utmaningar i förändrat arbets-

sätt kopplat till person- och familjecentrering, digitalisering, 

eHälsa samt bemötande. Verksamheten ska organiseras som 

en naturlig del i det livslånga lärandet och starta under studie-

tiden. Kompetenscentret ska vara en arena för vårdsamverkan 

mellan regionen och kommunerna. 

 Medarbetare i senare delen av sin yrkeskarriär ska i större 

utsträckning ges förutsätt¬ningar att fortsatt bidra med sin 

kompetens och stärka nya medarbetare, exempelvis genom 

deltidsarbete. Regionens grundprincip ska vara att ta fasta på 

medarbetarens intresse och möjlighet att bidra till verksam-

hetens mål genom hela yrkeslivet. Det kan handla om klinisk 

tjänstgöring eller andra arbetsuppgifter såsom handledning 

och mentorskap för nya medarbetare.

 Regionen vill vara en arbetsgivare där det är möjligt att i 

den befintliga anställningen få möjlighet till anpassning av ar-

betstiden under perioder när det finns behov att finnas till för 

anhöriga. Detta är, och ska vara, en integrerad del av arbetet 

med ett hållbart arbetsliv och hela medarbetarens livssituation. 

Arbete med att förbättra förutsättningarna och öka medveten-

heten inom organisationen ska ske genom att lyfta det i bland 

annat arbetsmiljöutbildningar för chefer, medarbetarsamtal 

och ökad lyhördhet för medarbetares privata situation. Region 

Kalmar län bedriver idag ett aktivt arbete med anhörigvårdare 

genom Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA), och 

är på så sätt en aktiv part för att lyfta och öka kunskapen om 

anhörigvårdares situation och förbättra deras förutsättningar. 

 För nya medarbetare är en bra start betydelsefull ur flera 

aspekter och inte minst för den fortsatta yrkeskarriären. En di-

gital introduktion kommer därför att utvecklas som ska bidra till 

att nya medarbetare får en trygg start och förstår sin roll i orga-

nisationen. En kvalitetssäkrad introduktionsprocess underlättar 

även för rekryterande chef och bidrar till en jämställd och jämlik 

organisation. Introduktionsprogrammet för sjuksköterskor fort-

sätter att förbättras och ett särskilt introduktionsprogram för 

psykologer kommer också att utvecklas under planperioden.   

 Att verka för att chefer och medarbetare har en bra balans 

mellan arbete och fritid behöver alltid stå i fokus. Balans i livet 

ger goda förutsättningar att trivas och må bra på arbetet. Hel-

tidsarbete ska kunna kombineras med familjeliv. Erbjudande 

om heltid och en grundläggande syn på att möjliggöra arbete 

och föräldraskap är ett centralt förhållningssätt. Heltid ska er-

bjudas vid nyanställning och om medarbetaren så begär inom 

sex månader. Andelen medarbetare med heltid som grund-

tjänst ligger idag på drygt 88 procent, vilken kan jämföras med 

2016 då andelen var under 80 procent. 

 En målinriktad och långsiktig lönebildning är en angelägen 

fråga för en organisations kompetensförsörjning. Region Kal-

mar län ska ha en medveten och jämställd lönebildning där 

långsiktighet står i fokus. Lönesättningen är individuell och 

differentierad och ska bidra till att nå verksamhetens uppsat-

ta mål. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens 

effektivitet, produktivitet och kvalitet. Detta ska speglas i löne-

strategi och lönespridning. 

 Region Kalmar län står samtidigt för en saklig lönesättning 



En god arbetsmiljö och ett 
bra likabehandlingsarbete 
är grunden för medarbe-
tarnas trivsel och hälsa. 
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och den årliga lönekartläggningen ska säkerställa att så sker. 

Den årligt upprättade handlingsplanen utgör grunden för de 

satsningar och prioriteringar som krävs. Eventuella behov av 

satsningar, beroende på resultat i lönekartläggningen, ska in-

tegreras och vara en del av löneöversynen för respektive år. 

Löpande bevakning av lönestrukturen behöver ske för att med-

vetandegöra oönskade förflyttningar i strukturen som påverkas 

av exempelvis faktorer kopplade till personalomsättning. 

 Goda möjligheter till forskning är viktigt i en akademisk mil-

jö. Medarbetare som bedriver forskarstudier på deltid med 

klinisk förankring bidrar i sitt kliniska arbete till ett vetenskap-

ligt förhållningssätt. Aktivt forskande medarbetare och forsk-

ningsstödjande ledarskap har en nyckelroll, och är drivkraften 

för framväxten av akademiska miljöer, skapande av evidens och 

integrering av den kliniska forskningen i klinikens dagliga verk-

samhet. Genom engagemang, efterfrågan och stimulans kan 

forskningsaktiva medarbetare och deras kompetens tas tillvara 

vid fortbildning av nya medarbetare och vid förbättrings- och 

utvärderingsarbete. 

Attrahera och rekrytera medarbetare

Det strategiska och långsiktiga arbetet med att stärka och ut-

veckla 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 verksamheter-

na beskrivs. Regionen ska agera som en enhetlig arbetsgivare 

gentemot både blivande och nuvarande medarbetare för att 

stärka medarbetarna i sitt val av arbetsplats. Det ska också vara 

tydligt att socialt ansvar och arbetet för en icke diskrimineran-

de arbetsmiljö är viktigt för organisationen.

 Arbetsgivarvarumärket ska stärkas genom överensstämmel-

se med det övergripande varumärke. Det som är gemensamt, 

som förenar och bygger regionens kultur, behöver lyftas och 

synliggöras än mer. 

 Ett arbete i Region Kalmar län är meningsfullt, utvecklande 

och tryggt. Här sätts människan och mötet mellan människor 

främst. Det är människorna som jobbar här och det menings-

fulla arbete som utförs tillsammans som gör att medarbetare 

stannar kvar och att andra söker sig hit. Därför är ett arbete 

som aktivt lyfter fram de fördelar och goda värden som finns 

viktigt. Digitala plattformar ska med exempel visa på hur värde-

ringarna märks i vardagen, på vilket sätt förbättringar genom-

för varje dag och hur chef- och ledarskapet gör att medarbe-

tare utvecklas och trivs. Arbetet med arbetsgivarvarumärket 

har stor betydelse för att nå målet som en av Sveriges bästa 

arbetsplatser. 

 Utifrån en gemensam rekryteringsprocess skapas ett pro-

fessionellt agerande vid samtliga rekryteringar. Alla kandidater 

ska behandlas likvärdigt och få ett gott bemötande. Kompe-

tensbaserad rekrytering tillämpas nu fullt ut. Metoden kvali-

tetssäkrar regionens rekryteringar genom att tydliggöra verk-

samhetens behov, förväntningar och krav på nya medarbetare. 

Processen ska präglas av saklighet, objektivitet och rättvisa. 

 För att länets skolungdomar ska få en god relation till och 

uppfattning om arbete i organisationen erbjuds praktikplatser 

och organiserade prova-på-aktiviteter. Ambitionen är att Regi-

on Kalmar län, som länets största arbetsgivare, ska synas och 

agera på olika utbildningsnivåer över hela länet. De digitala 

arbetssätt som har används under pandemin ska fortsätta att 

användas, vilket ger en bredare kontaktyta mot länets skolung-

domar och studenter. 

 Behovet av att rekrytera nyexaminerade sjuksköterskor gör 

att fler insatser riktas mot denna yrkesgrupp, såsom introduk-

tionsår för nyutbildade, ökad samverkan mellan förvaltning-

arna för tätare kontakt med studenterna under utbildningen 

samt erbjudande om anställning under somrar och parallellt 

med studierna. 

 Det nationella införandet av bastjänstgöring (BT) för läkare 

har som en konsekvens av coronapandemin blivit uppskjutet. 

Bastjänstgöring ersätter initialt AT för läkare med läkarexamen 

från EU eller tredje land och ersätter helt AT i det nya läkarpro-

grammet från 2027. Region Kalmar län kommer att påbörja re-

krytering under hösten 2021 för tjänstgöringsstart våren 2022. 

Region Kalmar län erbjuder initialt ett begränsat antal BT-tjäns-

ter för att kvalitetssäkra bastjänstgöringen samt pröva och ut-

värdera organisation, handledning, placeringar, rekryterings- 

och urvalsförfarande. Antalet kommer successivt att utökas. 

Organisation och utbildningsprogram för bastjänstgöringen 

har tagits fram och innebär en tydlig anknytning till respektive 

förvaltning. 

En god arbetsmiljö

Pandemin har medfört särskild belastning på medarbetare och 

chefer. Nya situationer och snabba omställningar i kombina-

tion med periodvis ökad arbetsbelastning har belyst vikten av 

återhämtning och bearbetning av upplevda situationer. Stöd 

och insatser för återhämtning för medarbetare på individ- och 

gruppnivå samt för chefer säkerställs därför. 

 En god och sund arbetsmiljö är grunden för medarbetares 

trivsel och hälsa. Region Kalmar läns värderingar – öppet, en-

gagerat och kunnigt förhållningssätt, är viktiga ledord i arbetet 

med arbetsmiljön. Det innebär fokus på såväl den psykosociala 

arbetsmiljön med ett tillsfullt ledarskap som den fysiska arbets-

miljön. 

 Arbetsmiljöarbetet grundar sig på en tydlig lagstiftning och 

ett systematiskt arbetssätt som ger regionen förutsättningar att 

skapa en kontinuitet och systematik. Utvecklingen av Region 

Kalmar läns systematiska arbetsmiljöarbete behöver ske kon-

tinuerligt. Hälsobokslut, tillsammans med handlingsplaner från 
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medarbetarenkäten och en årlig sammanställning av regio-

nens systematiska arbetsmiljöarbete, är viktiga underlag för att 

identifiera vilka insatser som behöver genomföras för att främja 

en god arbetsmiljö på region- och verksamhetsnivå. 

 Utbildningar och kunskapshöjande insatser kopplat till det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsatt hållas för chefer 

och skyddsombud. Region Kalmar län ska även aktivt arbeta 

med kunskapshöjande insatser, på alla nivåer, för att fortsatt 

kunna ge chefer och medarbetare en bra och hållbar arbets-

miljö i framtiden. 

 För att skapa en sund och bra arbetsplats behöver det friska 

stå i fokus. Region Kalmar län vill därför fokusera på friskfak-

torer, det vill säga faktorer som förebygger och bidrar till en 

sund arbetsmiljö. Det innebär att ligga steget före i arbetet, att 

anpassa och arbeta för friska arbetsplatser och ett engagerat 

och kunnigt ledarskap i arbetsmiljöfrågorna. Genom att foku-

sera på det friska kan ett agerande ge medarbetare stöd och 

möjlighet till anpassning för att förhindra sjukdom eller tidigt 

vara med när arbetsplatsen behöver vidta insatser i form av 

rehabilitering. Det kan innebära anpassning av arbetsplatsen 

efter behov utifrån medarbetarens förutsättningar så långt det 

går och att uppmuntra och inspirerar medarbetare till ett hälso-

samt liv. Här är även arbetet med antalet medarbetare per chef 

viktigt. Region Kalmar län har sedan flera år hälsoinspiratörer 

för att uppmuntra till och sprida kunskap om hälsa och välbe-

finnande, i och utanför arbetet. Därtill kommer Region Kalmar 

läns ekonomiska bidrag till medarbetarnas friskvård, i form av 

friskvårdsbidrag. Genom en hälsosam livsstil och förebyggan-

de insatser skapas en bra grund för ökad frisknärvaro. 

 Nationell statistik visar att kvinnors sjukfrånvaro är mer än 

dubbelt så hög som mäns, vilket medfört att ett extra fokus 

satts 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 öka kvinnors frisknärvaro. 

Konsekvenser av pandemin ska också följas nog för att vid be-

hov kunna sätta in insatser för individer och arbetsgrupper.

 Ett viktigt stöd i allt arbetsmiljöarbete, såväl strategiskt som 

operativt, är företagshälsovården. Företagshälsovården utgör 

ett viktigt instrument till våra medarbetares välmående och 

möjligheten till förebyggande arbetet så att sjukfrånvaro kan 

undvikas eller minimeras. Region Kalmar län har genomfört ett 

större utredningsarbete med målet om en än mer ändamål-

senlig företagshälsovård med ökad tydlighet vad gäller utbud 

och funktion. Strukturer och rutiner ska nu implementeras som 

stödjer rätt strategisk styrning av företagshälsovården, tydlig-

gör uppdrag och samverkansformer samt säkerställer såväl 

kvalitet som kvantitet. 

 Region Kalmar läns arbetsplatser ska präglas av likabehand-

ling och ha nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakas-

serier och sexuella trakasserier. I enlighet med länets regionala 

strategi för jämställdhet och åtaganden i den europiska dekla-

rationen om jämställdhet, CEMR, ska Region Kalmar län arbeta 

med likabehandling för medarbetare och invånare. Regionens 

arbete ska vara systematiskt och sträva efter att likabehand-

ling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Under året har samarbete med Linnéuniversitetet fortsatt och 

en utbildning gällande mångfald ska färdigställas under året. 

Ambitionen är att utbildningen ska bidra till att förändra före-

ställningar kopplade till likabehandling.

 Inom verksamheterna finns en beredskap och kunskap om 

hot och våld som behöver fördjupas och förbättras. I syfte att 

öka medarbetarnas trygghet och goda arbetsmiljö. För att 

minska risken för hot och våld krävs kunskap och information 

inom området, liksom riktlinjer, arbetssätt och samarbete. Frå-

gor kopplade till hot och våld för patienter, medarbetare och 

politiker har stor betydelse för arbetsmiljön, liksom verksamhe-

ternas möjlighet att agera. Rutinmässiga frågor om våld i nära 

relation ska ske i samband med medarbetarsamtal.

 Meddelandefriheten är skyddad enligt lag och ger anställda 

en grundlagsskyddad rätt att anonymt och utan konsekvenser 

rapportera om alla frågor. Ny lagstiftning och regionfullmäkti-

ges beslut om en visselblåsarfunktion ger tydligare rappore-

ringsväg och struktur och förstärker ytterligare den enskildes 

möjlighet.  

Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap 

Chefer och ledare har avgörande betydelse för att nå målet 

en av Sveriges bästa arbetsplatser. Enligt chef- och ledarskaps-

strategin ska chef- och ledarskapet vara tydligt, professionellt 

och utvecklande. Det skapar trygga medarbetare och en sund 

arbetsmiljö. Chefer och ledare ska i rollen som förbättringsle-

dare och kulturbärare verka för ett klimat som uppmuntrar och 

tar tillvara på förbättringsidéer och innovativa lösningar. Här 

kan särskilt betonas chefers roll i utvecklingen av yrkesroller 

och arbetssätt utifrån behov i verksamhet och hos invånare.

 Chef- och ledarskapsstrategin tydliggör vilka krav som ställs 

på chef- och ledarskapet och vilka förutsättningar som ges 

samt hur medarbetare och verksamhet ska ledas mot vision 

och uppsatta mål. I takt med att strategin implementeras och 

konkretiseras tydliggörs chefsrollen alltmer. Det handlar till ex-

empel om att formulera uppdragsbeskrivningar och kravpro-

filer, liksom att säkerställa att chefer ges en god introduktion. 

Chefsintroduktionen är ett sätt att ge chefen goda förutsätt-

ningar och att tydliggöra krav och förväntningar som finns på 

chefs- och ledarrollen. 

 För att ge förutsättningar för ett gott och hållbart chef- och 

ledarskap är det viktigt att fortsatt följa och analysera utveck-

lingen av antalet medarbetare per chef. Regionen ska ge 

chefen möjlighet att ta ansvar för sina medarbetare, att skapa 
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Långsiktig inriktning och mått

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

Andel medarbetare som i medarbe-
tarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län

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

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME)- Motivation, ledarskap och 
styrning 

Hållbart säkerhets engagemang (HSE)

Kostnader för bemanningsbolag i för 
hållande till personalkostnader 

 75
(indexvärde)

4 %

83
(indexvärde)

 

80
(indexvärde)

2 %

Region Kalmar läns långsiktiga inriktning                              Mått                           Målvärde 2022      Långiktigt målvärde

71
(indexvärde)

5 %

79 
(indexvärde)

76
(indexvärde)

5,5 %

* För de mått vars resultat presenteras vartannat år, avser det kortsiktiga målvärdet 2023.
* De mått som kan/är relevanta att följa utifrån jämställdhet kommer att följas upp i delår/årsredovisning könsuppdelat.    
   

delaktighet, trivsel och friska arbetsplatser. Det kan handla om 

utveckling av och ökad tydlighet kring vilket stöd chefer bör få. 

Riktvärdet är högst 35 medarbetare per chef, med målet att 

minska antalet till 25. Antalet utgår från varje verksamhets för-

utsättningar och behöver följas upp kontinuerligt ett förstärkt 

arbete med kompletterande åtgärder ska genomföras med 

målet om att fler arbetsplatser når målsättningen. 

 Utifrån chef- och ledarskapsstrategin ska arbetet med chefs-

försörjning ske systematiskt genom kompetensbaserad rekry-

tering. Regionens traineeprogram fortsätter i syfte att bredda 

basen för chefsrekrytering och trygga framtida behov av chefer 

och ledare. Programmet ska skapa en plattform för framtida 

ledare utifrån värdegrund. Traineeprogrammet har även be-

tydelse för förvaltningarnas utbyte med varandra, exempelvis 

genom mentorskapet i programmet, där lärdom överförs från 

befintliga chefer till unga talanger. En tydlig kravprofil med 

utgångspunkt från chef- och ledarskapsstrategin ska ligga till 

grund för rekryteringen av deltagare till traineeprogrammet.  

 Chefer i Region Kalmar län erbjuds kontinuerlig ledarskaps-

utveckling, liksom utbildning i chefskap och systemförståelse. 

Utbildning och utveckling kopplat till chefskapet ska särskilt 

stärkas. Konceptet Gröna kortet ska utvecklas, både utifrån 

innehåll och pedagogiskt upplägg. Regionens ledarskaps¬ut-

veckling ska utgå från värdegrunden om ett öppet, engagerat 

och kunnigt förhållningssätt. Den ska öka möjligheterna till ett 

utvecklande och hållbart chef- och ledarskap. Utbildningen i 

Utvecklande ledarskap förstärks med möjlighet till fördjupning 

och repetition som ytterligare stöd för chefen att tillämpa ett 

utvecklande ledarskap i vardagen. Som en ytterligare del i kun-

skapsöverföring mellan verksamheter och chefer planeras att 

mentorskap utvecklas än mer över hela organisationen n

   



God ekonomisk 
hushållning

Ekonomi
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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. Region Kalmar län har en betydande möjlighet att 

påverka såväl ekonomi som miljö och sociala aspekter vid of-

fentlig upphandling. Hållbara upphandlingar är en utmaning 

där alla tre aspekterna av hållbarhet behöver tillgodoses för 

att kunna leverera en hållbar välfärd. Rätt använt kan regionen 

använda sin köpkraft för att bidra till hållbara lösningar och pro-

dukter på ett kostnadseffektivt sätt.

 En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna beslut 

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

hov och utmaningar som kräver att befintliga strukturer ifråga-

sätts och att verksamheterna anpassar sig till nya arbetssätt. 

Framtiden innehåller även nya möjligheter där en cirkulär eko-

nomi skapar ekonomisk utveckling genom innovationer och 

nytänkande. 

 För att Region Kalmar län ska kunna hantera konjunktur-

svängningar och ha en stark handlingsfrihet är det viktigt att 

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

tivt resultat över tid. Det ekonomiska resultatet ska också vara 

tillräckligt stort för att klara pensionsutbetalningar, investering-

ar och kompetensförsörjning i framtiden. 

För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska 

följande finansiella mål nås

 � Resultatet ska respektive år uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

 � Investeringarna ska finansieras utan extern upplåning

 Kostnadseffektiva verksamheter

Ett självklart krav är att Region Kalmar län förvaltar skattemed-

len 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 åstadkom-

mas genom ett aktivt arbete med nya eller förändrade arbets-

sätt, stöd av digitalisering och rätt använd kompetens. Viktiga 

instrument i detta arbete är planering, samordning, uppfölj-

ning samt att agera vid avvikelser med förbättringar och pri-

oriteringar.

 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 kost-

nadsjämförelser och som stödjer en processorienterad verk-

samhetsutveckling. Detta görs bland annat inom nationellt 

system för kunskapsstyrning. En samverkan för en mer kun-

skapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fortsatt att arbeta med 

den nya budgetmodellen för planering och uppföljning under 

2021 och med ytterligare införande de kommande åren. Syftet 

är bland annat att förtydliga och stärka kopplingen mellan eko-

nomi och verksamhetens mål för produktion och kvalitet samt 

tydliggöra ansvaret för resursfördelningen. 

 Samma sak gäller de externa finansieringsmöjligheterna 

som Region Kalmar län aktivt bevakar för att förstärka den or-

dinarie verksamheten och prioriterade utvecklingsområden, 

både i Region Kalmar län och i Kalmar som län.

 För att långsiktigt klara en ekonomi som är stark och håll-

bar över tid ska stort fokus ligga på årliga effektiviseringar med 

motsvarande en procent. Målsättningen ska ses ur ett längre 

perspektiv där helheten ska beaktas och för att möta behovet 

Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hus-

hålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger hand-

lingsfrihet. 
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God ekonomisk hushållning av återhämtning efter covid-19 sänks effektiviseringskravet för 

2022 till 0,5 procent. Effektiviseringskravet verkställs genom 

minskad nettobudgetram alternativt minskat budgetunder-

skott med 0,5 procent. Undantag från effektivisering är beställd 

vård samt bidrag och stöd till kultur och organisationer.

 I förvaltningar och nämnders verksamhetsplaner ska hand-

lingsplaner med aktiviteter som stödjer arbetet med effektivi-

seringar finnas. 

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 2022-2024

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. 

 Inför 2021 fortsatte arbetet inom prioriterade områden såsom 

nära vård, hälsofrämjande insatser och tillgänglighet. Den pågå-

ende pandemin påverkade under våren verksamheten med om-

fattande restriktioner och hög smittspridning. I takt med detta, 

planerades och genomfördes vaccinationer av länets invånare 

samt arbete med den uppskjutna vården. Verksamheterna såg i 

och med pandemin ett stort behov av att använda digitala verk-

tyg vilket har drivit på den digitala utvecklingen. 

 Tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli stark 2021–2022, både 

i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Tillväxten drivs bland 

annat av en stark utveckling av hushållens konsumtion när allt fler 

är vaccinerade och restriktioner är på en låg nivå. I takt med att 

efterfrågan i ekonomin stiger väntas också utsikterna på arbets-

marknaden förbättras.

Underlag för planering 2022–2024

Regionens ekonomiska förutsättningar för att tillgodose med-

borgarnas behov är i huvudsak beroende av:
 � samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatte-

underlaget
 � befolkningsutvecklingen i länet 
 � kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag
 � skattesats
 � patientavgifter och regelverk

Den samhällsekonomiska bedömningen inklusive utveckling 

av skatteunderlag och bidrag är hämtade från Sveriges Kom-

muner och Regioner (SKR), EkonomiNytt som presenterades i 

augusti och september 2021 samt budgetpropositionen 2022. 

Samhällsekonomin 

Prognosen för den svenska ekonomin visar en markant för-

bättring 2021 och förslagen från budgetpropositionen 2022 

bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. BNP an-

tas stiga allt snabbare under andra halvåret i år och den snab-

ba uppgången bedöms fortsätta i Sverige även under 2022. 

Detta utifrån det allt högre vaccinskydd som nås samt myn-

digheters beslut att gradvis mildra restriktionerna i samband 

med pandemin. Den ekonomiska risken bedöms lägre vid nya 

smittvågor. Uppgången för sysselsättningen, efter den djupa 

konjunktursvackan 2020, antas fördröjas något i förhållande till 

återhämtningen för BNP. Speciellt antalet sysselsatta bedöms 

öka relativt sett långsamt, bland annat som följd av en stigan-

de medelarbetstid. Arbetslösheten antas därmed förbli hög i 

flera år. 

 Möjligheterna för arbetsmarknaden ser bättre ut, men ök-

ningen av timmar beräknas endast ge en måttlig ökning av 

antalet sysselsatta. I hög grad kommer återhämtningen på ar-

betsmarknaden i år att bygga på en stigande medelarbetstid 

med fler arbetade timmar per person i arbete. Det följer dels 

av förväntat lägre sjukfrånvaro 2021 (jämfört med 2020), men 

framförallt väntas i år en stor minskning av antalet korttidsper-

mitterade personer. Stigande produktion under 2021 kommer 

alltså bygga på att alltfler går upp till normal arbetstid. Även 

2022 antas en stigande medelarbetstid, vilket motverkar en 

snabbare uppgång för antalet sysselsatta.

Skatteunderlagets utveckling 

Prognosen från SKR för 2021–2022 visar på en betydligt högre 

skatteunderlagstillväxt än de föregående åren, drygt fyra pro-

cent per år. Främst är det lönesumman som driver uppgången. 

Utvecklingen vilar på den pågående konjunkturuppgången, 

vilken beräknas fortsätta också 2022. Samtidigt ligger dessa år 

i linje med genomsnittet för de sista tio åren. Det som skiljer 

mot historiken är bland annat demografin och att arbetskrafts-

utbudet därigenom inte är lika gynnsamt framöver. 

 För 2022 är efterfråge- och jobbtillväxten fortsatt hög i eko-

nomin. Lönesumman fortsätter att växa stadigt. Arbetslös-

heten minskar och läget på arbetsmarknaden blir med tiden 

mer ansträngt. Samtidigt ökar pensionerna 2022 mer än i år, 

till följd av att inkomstindex stiger snabbare, vilket bidrar till 

skatteunderlagstillväxten. Däremot minskar då ersättningarna 

från framförallt arbetslöshetsförsäkringen och i viss mån även 

sjukpenning. 

 För 2023–2024 råder konjunkturell balans och arbetslöshe-

ten beräknas ligga omkring åtta procent. Reallöner och pro-

duktivitet, liksom skatteunderlaget följer då en trendmässig 

utveckling. 
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 NYCKELTAL FÖR DEN SVENSK A EKONOMIN

* Kalenderkorrigerad utveckling      Källa: EkonomiNytt, SKR september 2021

Procentuell förändring 2020 2021 2022 2023 2024

BNP* -2,9 4,3 3,6 1,6 1,4

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

Arbetslöshet nivå 8,8 9,0 8,5 8,1 7,8

Timlön 4,9 2,5 1,6 2,5 2,6

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

OLIK A SK ATTEPROGNOSER

 Procentuell förändring      2020 2021 2022 2023 2024

      

SKR, sep  2,1 4,3 4,2 3,7 3,3

SKR, aug  2,1 3,7 3,6 3,4 3,1

ESV, sep  2,2 3,9 3,0 3,3 3,5

Regeringen, sep*  2,0 4,3 3,8 2,8 2,8

*Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 respektive 2022      Källa; Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKR  

Befolkningsutveckling

Den 28 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 

2021–2070. Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och 

befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. Befolkningen i Sve-

rige väntas att öka både för att fler föds än det avlider och för 

att fler invandrar än utvandrar. 

Jämfört med 2020 års befolkningsprognos, visar SCB:s nya 

framskrivning en mindre totalbefolkning. En stor skillnad syns 

redan i år men också befolkningsökningen fram till 2024 antas 

bli mindre i Sverige. Befolkningsutvecklingen ligger till grund 

för SKR:s skatteunderlagsprognoser.

Befolkningsutveckling Kalmar län
 2020-12-31 2021 2022 2023 2024

 Verklig Prognos Prognos Prognos Prognos

Prognos SCB   246 010 245 636 245 338 245 067 244 832

Årlig förändring    -374 -298 -271 -235

Årlig procentuell förändring   -0,2 % -0,1 % -0,1 % -0,1 %

Källa: SCB juni 2021      

  

Statsbidrag

Bidrag består i huvudsak av 
 � Kommunalekonomisk utjämning 
 � Generella statliga bidrag 
 � Riktade statsbidrag

Kommunalekonomisk utjämning och generella 

statliga bidrag

I budgetpropositionen 2021 beslutades att öka anslaget för 

kommunalekonomisk utjämning med 10 Mdr 2021 och 5 Mdr 

2022. Regionernas del uppgår till 3 Mdr 2021 och 1,5 Mdr 2022. 

I budgetpropositionen 2022 föreslår regeringen stora satsning-

ar på välfärden. Regeringen föreslår att det generella statsbi-

draget till kommuner och regioner höjs permanent med 3 Mdr 

från och med 2022. Regionernas del uppgår 0,9 Mdr.

Regleringar för 2022 (förslag i budgetpropositionen 2022)

Samtliga personer som är 75 år och äldre samt personer i 

medicinska riskgrupper ska erbjudas avgiftsfri vaccination 

mot pneumokocker. Finansiering sker via det generella stats-

bidraget med 40 Mkr per år från och med 2022. 

 Rätten till personlig assistans behöver stärkas för att öka 

kontinuiteten och förutsägbarheten. Förslagen innebär ett 

ökat åtagande för regionerna.

För implementering av reformen bättre planering och di-

mensionering av gymnasial utbildning aviserar regeringen 
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 Procentuell förändring      2020 2021 2022 2023 2024

      

SKR, sep  2,1 4,3 4,2 3,7 3,3

SKR, aug  2,1 3,7 3,6 3,4 3,1

ESV, sep  2,2 3,9 3,0 3,3 3,5

Regeringen, sep*  2,0 4,3 3,8 2,8 2,8

*Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 respektive 2022      Källa; Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKR  

en permanent förstärkning till regionerna 2022. Detta för att 

finansiera samverkan kring gymnasial utbildning inom ramen 

för regionalt kompetensförsörjningsarbete.

 Det är viktigt att säkerställa att personer som har utsatts 

för eller kan ha utsatts för sexualbrott får en rättssäker, jämlik 

och enhetlig spårsäkring av hälso- och sjukvården över hela 

landet. Regeringen avser därför att reglera hälso- och sjuk-

vårdens ansvar för spårsäkring efter sexualbrott och avsätter 

2 Mkr per år från och med 2022.

Arbetsgivaravgift preliminärt 2022 

Arbetsgivaravgiften bedöms bli något högre för 2022 än 

2021.  Det kalkylerade pålägget avseende pensioner föreslås 

att höjas från 14,45 procent till 14,58 procent, en höjning med 

0,13 procent. Ändrade livslängdsantaganden gör att pen-

sionskostnaden för den förmånsbestämda pensionen ökar. 

PO-pålägget föreslås därmed öka totalt med 0,13 procent, 

från 46 procent till 46,13 procent.

Statsbidrag läkemedelsförmånerna

I budgetpropositionen anges anslaget för läkemedelsförmå-

nerna med mera för 2022 till samma nivå som 2021. Nivån 

anges även oförändrad för 2023 samt 2024. Beloppen är inte 

relevanta eftersom en överenskommelse om finansieringen 

för 2022 inte finns färdigställd. På senare år har belopp fast-

ställts främst utifrån den prognos för läkemedelskostnader-

na som Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram. En sådan 

prognos beräknas finnas färdigställd i slutet på oktober och 

förväntas utgöra grund för överenskommelse 2022. Eventu-

ella förändringar med anledning av förslagen i Läkemedels-

utredningen kan komma att påverka bidraget (SOU 2018:89). 

Utredningens förslag bereds fortfarande.

 TLV har i uppdrag att genomföra kostnadsdämpande åt-

gärder som kan säkra en långsiktig hållbar läkemedelsfinan-

siering och en samhällsekonomiskt effektiv användning av 

läkemedel. TLV har bedömt att det är möjligt att uppnå en 

besparing på minst 800 Mkr under perioden 2021–2024. Upp-

draget slutredovisas i juni 2025. Regeringen avser vidare att 

starta en försöksverksamhet för en miljöpremie i förmånssys-

temet. TLV har i uppdrag att utreda utformningen av en sådan 

premie, slutredovisning i oktober 2022. 

Riktade statsbidrag 

Nedan redovisas de riktade statsbidragen som presentera-

des i budgetpropositionen 2022 och som ska resultera i över-

enskommelser mellan SKR och regeringen. Den totala nivån 

för 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. Vis-

sa statsbidrag fördelas utifrån befolkningsandel och vissa är 

prestationsbundna. Kalmar läns befolkningsandel uppgår till 

2,38 procent.

Regionens kostnader för att klara kraven i kommande över-

enskommelser ingår i de framräknade ramarna, i kostnadsbe-

räkningar kopplade till de handlingsplaner som arbetas fram 

samt i den finansiella beredskapen.

Regionens intäkter av riktade statsbidrag beräknas preliminärt 

till 474 Mkr för 2022. Av dessa är 193 Mkr tillfälliga för 2022 och 

avser framförallt uppskjuten vård. Regionen erhåller även intäk-

ter utifrån utförd testning och  genomförda vaccinationer. Inne-

håll och villkor i statsbidragen är ännu inte klara.

RIKTADE STATSBIDRAG I MKR 

Mkr  2022 2023 2024

Uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet 6 000 0 0

Allmänt tillskott hälso- och sjukvården 1 000 0 0

Regionala utvecklingsåtgärder 500 0 0

Trafik 1 000 0 0

Prestationsbundna insatser för att korta
vårdköer 3 000 3 000 0

Nära vård 3 300 3 000 3 000

Personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 200 200 0

Investering i hälso- och sjukvårdspersonal * 3 000 3 000 0
      - återhämtningsbonus 350 350 0

Ambulanssjukvården förstärks 100 100 0

Cancervård 600 600 0

Psykiatri* 2 100 2 200 2 200

Kvinnors hälsa 1 500 1 500 0

Stärkt försörjningsberedskap inom 
sjukvården 0 0 500

Summa 22 650 13 950 5 700

*gemensamt regioner och kommuner

Under 2022 avsätts också ekonomiskt stöd enligt nedan

Mkr   2022

Testning och smittspårning   2 000

Ersättning genomförda vaccinationer  2 100

Summa   4 100
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Uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet

För att hälso- och sjukvården ska klara den nödvändiga åter-

hämtningen och kunna hantera den uppskjutna vården som 

utbrottet av covid-19 inneburit avsätts 6 Mdr 2022.

Allmänt tillskott hälso- och sjukvården

1 Mdr satsas som ett riktat tillskott för hälso- och sjukvården 

för 2022. Medlen är tillfälliga och ska användas som allmänt 

tillskott inom hälso- och sjukvården.

Regionala utvecklingsåtgärder

I budgetpropositionen aviseras regionala utvecklingsåtgärder 

för att stödja små och medelstora företag i en grön återstart 

med 0,5 Mdr för 2022.

Kollektivtrafik

Ett statsbidrag om 1 Mdr avsätts 2022 att användas till kollektiv-

trafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Det är en ersättning för minskade biljettintäkter till följd av ut-

brottet av det nya coronaviruset. 

Prestationsbundna insatser för att korta vårdköer

För en vidareutvecklad kömiljard med syfte att korta köerna 

och minska väntetiderna i hälso- och sjukvården avsätts 3 Mdr 

för 2022. Anslaget kvarstår 2023. 

Nära vård

Statsbidraget förstärktes 2021 med ytterligare 300 Mkr till om-

rådet nära vård 2021 och 2022. Statsbidraget uppgår till 3,3 

Mdr 2022 och därefter 3 Mdr årligen.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Statsbidraget som uppgår till 200 Mkr pågår till 2023.

Investering i hälso- och sjukvårdspersonal 

För 2022 har tidigare 1 Mdr avsatts, i budgetpropositionen av-

iseras ytterligare 2 Mdr för att stödja regioner och kommuner i 

arbetet med kompetensutveckling och kompetensförsörjning 

i hälso- och sjukvården. 

 Behovet av specialistsjuksköterskor är stort och förväntas 

öka. Den nuvarande satsningen på vidareutbildning för sjuk-

sköterskor är permanent och omfattar 400 Mkr per år. Sats-

ningen har haft en tillfällig förstärkning omfattande 100 Mkr 

2020–2022, vilken förlängs till att gälla även under 2023.

 För att främja ett hållbart arbetsliv och förbättra arbetssitua-

tionen för de anställda inom hälso- och sjukvården har 350 Mkr 

avsatts för 2022 och framåt. 

Ambulanssjukvård stärks 

I budgetpropositionen 2021 föreslogs en satsning på förstärkt 

ambulansvård för att utveckla den prehospitala vården. Försla-

get innebär en satsning med 100 Mkr från och med 2021.

Cancervård

Cancervården stärktes genom en ökning med 100 Mkr från och 

med 2021. Totalt uppgår statsbidraget för att stärka cancervår-

den därmed till 600 Mkr per år 2021–2023. 

Psykiatri

Bidraget till psykiatri fortsätter 2022–2024. För 2022 avsätts 

2,1 Mdr och för 2023–2024 föreslås en mindre höjning till 

drygt 2,2 Mdr.

Kvinnors hälsa

Statsbidraget för att stärka förlossningsvården, kvinnors hälsa 

och neonatalvården avser en långsiktig förstärkning av områ-

det och statsbidraget uppgår till 1,5 Mdr 2022 och 2023. 

Testning och smittspårning 2022

Regeringen har under 2020 och 2021 tillfört medel för testning 

och smittspårning av covid-19. Läget inför 2022 är än så länge 

oklart men det bedöms finnas ett behov av att kunna upprätt-

hålla en nödvändig och ändamålsenlig testning och smittspår-

ning även under 2022. För detta föreslås 2 Mdr.

Vaccination

För ersättningar till regionerna för utförda vaccinationer före-

slås för 2022 2,1 Mdr.

REGIONENS ANDEL AV RIKTADE STATSBIDRAG I MKR 

Mkr         2022    2023

Uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet 142 0

Ersättning minskade biljettintäkter  15 0

Regionala utvecklingsåtgärder – grön återstart 12 0

Allmänt tillskott hälso- och sjukvården  24 0

Vårdens tillgänglighet   70 70

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 4 4

Nära vård   79 70

Investering i hälso- och sjukvårdspersonal * 48 48

     - återhämtningsbonus   8 8

Ambulanssjukvården förstärks  2 2

Cancervård   8 8

Psykiatri*   26 26

Kvinnors hälsa   36 36

Summa   474 272
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Övriga statsbidrag

Näringsdepartementet beslutar årligen om regionala utveck-

lingsmedel, 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 Specialpedago-

giska skolmyndigheten för riktade insatser till deltagare med 

särskilda behov.

 Statsbidrag till regional kultur fördelas inom kultursamver-

kansmodellen. 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 ci-

vilsamhället. Kulturplanen kommer att aktualitets prövas under 

2022 för att gälla åren 2023–2024 och därefter ska en ny kultur-

plan tas fram.

 Staten ger bidragsstöd till trafik på järnvägsbanor. Från 2021 

har statsbidraget för Tjustbanan upphört och det är endast 

Stångådalsbanans trafik som är berättigad till stöd. 

Skattesats
År 2022 fastställs skattesatsen till 11.86 per skattekrona.

Förändringar i priser och avgifter 

Ändring av avgiftsbefrielse för uteblivande eller sen avbok-

ning från videomöte.

Den temporära avgiftsbefrielsen som gällt under 2021 tas bort, 

så att även uteblivande eller sen avbokning vad gäller video-

möten debiteras med 200 kr. Detta i ett led att kvalificerade 

videokontakter i samtliga andra sammanhang ersätter eller 

motsvarar ett fysiskt besök.

Riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar

Riktade hälsosamtal för 40-, 50-, och 60-åringar ska implemen-

teras enligt beslut av regionstyrelsen i oktober 2019 och de ska 

vara kostnadsfria.

Uppräkning av timtaxa avseende intyg

Timtaxan för intyg har räknats upp fem gånger i relativ närtid 

under 2000-talet, men ligger trots detta lågt i jämförelse med 

övriga regioners motsvarande taxor. För 2021 beslutades om 

senaste uppräkningen, då beloppet blev 245 kr exkl. moms per 

påbörjad kvart. 

Förslaget är därför att Region Kalmar län, inför 2022 frångår 

tidigare beslut om att räkna upp detta belopp årligen med en-

bart kvalitetsjusterat Landstingsprisindex (LPIK), till att istället 

räkna upp beloppet så att det för 2022 blir 280 kr exkl. moms 

per påbörjad kvart. 

 Efter detta bör Region Kalmar län återgå till det tidigare be-

slutet om årlig uppräkning av taxan med LPIK.

Uppräkning av ersättning för utebliven vård och behandling

När en behandling behöver flyttas eller ställas in med kort var-

sel kan ersättning betalas ut för omkostnader som till exempel 

förlorad arbetstid eller resa till vårdinrättningen. Det nuvarande 

maxbeloppet gällande ersättning för utebliven vård och be-

handling, är 500 kr och beslutades av dåvarande Landstings-

styrelsen 1999.

 Förslaget är att detta belopp räknas upp med kvalitetsjus-

terat Landstingsprisindex (LPIK), för perioden mellan 1999 och 

2021 för att 2022 bli 950 kr (avrundat till närmaste 50 kr). Däref-

ter bör detta maxbelopp räknas upp med LPIK årligen.

 Förslag är också att det förtydligas att detta ersättningsbe-

lopp även gäller för ledsagare till patient.

Höjning högkostnadsskydd

Regeringen har beslutat att höja prisbasbeloppet till 48 300 kr 

för 2022. De högkostnadsskydd som berörs regleras i 17 kap. 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 5 § lagen om läkeme-

delsförmåner (2002:160). 

 Detta innebär att högkostnadsbeloppet för öppenvård med 

mera höjs med 50 kr till 1 200 kr. Högkostnadsskyddet för slu-

tenvård höjs med 10 kr till 110 kr.

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 specialisttand-

vård, gäller från och med den 15 januari 2022. 

Priser Kalmar länstrafik 

Regionfullmäktige beslutar årligen om priser för Kalmar länstra-

fik. Priset för biljetter i kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt 

2,5 % vilket motsvarar genomsnittlig BTPI, busstrafikprisindex, 

se Prislista Kalmar länstrafik. Det ordinarie biljettutbudet kom-

pletteras med flexbiljett 10/30.
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Finansiella kostnader och intäkter 
inklusive pensionsåtagande
Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel som 

placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) 

i enlighet med bolagets beslutade placeringspolicy. Verksam-

heten 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 in-

strument och resultat redovisas i linje med börsens utveckling. 

Marknadsvärderingen får konsekvenser och kan ge stora fluk-

tuationer under året i takt med börsens svängningar.

 Finansiella kostnader består av den årliga ränte- och bas-

beloppsuppräkningen av pensionsskulden enligt regelverket 

RIPS 21. Diskonteringsräntan för pensionsskulden bygger på 

en långsiktig real ränta som inte ska påverkas av kortsiktiga 

svängningar på marknaden, utan är kopplad till utvecklingen 

i samhällsekonomin.

Pensionsåtagande

Beräkning av pensionsåtagandet sker enligt blandmodellen 

och innebär att utbetalningar av pensioner som intjänats före 

1998 redovisas som kostnad och de beräknade framtida utbe-

talningarna redovisas som ansvarsförbindelse. Pensioner som 

intjänats från och med 1998 redovisas däremot som en avsätt-

ning i balansräkningen. Region Kalmar läns pensionsåtagande 

består därför av tre delar; pensioner som är bokförda som av-

sättning och till största delen består av den förmånsbestämda 

ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspensionen som 

bokförs som kortfristig skuld samt pensioner intjänade före 

1998 och som redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionskost-

naderna består av dagens intjänande av pensioner, utbetal-

ningar från ansvarsförbindelsen samt värdesäkring. Pensions-

åtagandet beräknas i enlighet med riktlinjer för beräkning av 

pensionsskuld (RIPS).

 Under år 2020 gjordes en översyn av livslängdsantagandet i 

RIPS och förslag på nya parametrar togs fram som sedan be-

slutades i april 2021. Förändringen innebär att parametrarna 

för livslängder för offentlig sektor skattas utifrån den offentliga 

sektorns eget bestånd istället för de antagandena baserade 

på en tidigare dödlighetsundersökning som gjorts av Svensk 

Försäkring. De nya livslängdsparametrarna är implementerade 

i Region Kalmar läns pensionsskuldsberäkning under 2021. Ett 

höjt livslängdsåtagande medför för både den del av pensionså-

tagande som redovisas som avsättning och som ansvarsförbin-

delse att utbetalningarna under kommande år kommer att öka.

 Regionens pensionsadministratör, Skandikon, förser regio-

nen med femåriga pensionsskuldberäkningar tre gånger per 

år och de levereras vid boksluten i april, augusti och december. 

I Skandikons analys för perioden 2022 till 2024 jämförs påver-

kan på pensionskostnaden med den pensionsskuldsberäkning 

som gjordes vid årsskiftet 2020. Pensionskostnaden beräknas 

öka med cirka tre procent under 2022, cirka fem procent under 

2023 samt med cirka tre procent under 2024. Orsaken till de 

högre pensionskostnaderna är ökade inkomst- och prisbasbe-

lopp i den senaste pensionsberäkningen i jämförelse med den 

beräkning som gjordes vid årsskiftet 2020. Räntan beräknas 

också bli högre 2022 och 2023 mot tidigare pensionsberäkning 

vilket påverkar värdesäkringen av pensionsskulden.

Likviditet

Region Kalmar län har i enlighet med kommunallagen en rikt-

linje för finansförvaltning beslutad av regionfullmäktige som 

ska säkerställa att kraven för medelsförvaltning uppfylls. I rikt-

linjen har det beslutats att en likviditetsplanering ska ligga till 

grund för betalningsberedskapen på kort och lång sikt samt att 

planeringen ska utgöra underlag för beslut om placering av lik-

vida medel. Likviditetsplaneringen ska upprättas så att fullgod 

betalningsberedskap och likviditetshantering säkerställs. Med 

fullgod betalningsberedskap avses ett minimum av tillgängliga 

likvida medel på 250 Mkr.

 För att analysera in- och utflöde av likvida medel upprättas 

en kassaflödesanalys för planperioden. Tre gånger per år i sam-

band med delårsbokslut och årsbokslut upprättas även kassa-

flödesanalys på längre sikt på upp till tio år. För att säkerställa 

det arbetet finns en rutin för likviditetsplanering upprättad. 

 Uppföljning av kassalikviditeten sker vid delårs- och års-

bokslut. Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga 

betalningsförmågan där de likvida medlen och kortfristiga 

fordringarna anges som andel av de kortfristiga skulderna. Är 

kassalikviditeten över 100 procent innebär det att de kortfristi-

ga skulderna kan betalas direkt.

 Kassalikviditeten är sjunkande under planperioden och upp-

går till 84,6 procent 2022, 70,7 procent 2023 och 58,8 procent 

2024, där orsaken är ökade investeringsnivåer.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finansiel-

la handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som 

finansieras med egna medel. För att skapa långsiktigt stabila 

förutsättningar bör soliditetsmålet över tid utvecklas positivt 

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

talningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansie-

ringsbehov. Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, 

med hänsyn enbart till pensionsåtagande intjänade från och 

med 1998, eller enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pen-

sionsåtagande inklusive ansvarsförbindelsen ingår.

Soliditeten enligt blandmodellen är stabil under planperioden. 
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Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen ökar under planpe-

rioden från -0,9 till 4,5 procent. Förklaringen till detta är att 

ansvarsförbindelsen minskar samtidigt som det egna kapitalet 

stärks under planperioden. 

Finansiell leasing

Enligt rekommendation R5 Leasing, utgiven av Rådet för kom-

munal redovisning, redovisas leasingavtal som uppfyller kri-

terierna för korttidsinventarier, det vill säga om avtalstiden är 

högst tre år eller om leasingavtalet är av mindre värde, som 

operationella leasingavtal. Leasingavtal, där de ekonomiska 

fördelarna och riskerna som förknippas med ägandet av ett 

leasingobjekt överförs från leasegivare till leasetagare, klassas 

som finansiella leasingavtal. 

 Region Kalmar län har enligt definition både finansiella och 

operationella leasingavtal. Finansiella leasingavtal i regionen 

avser leasingavtal för fordon där avtalstiden är på fyra år. Re-

gionen som leasetagare redovisar objekt som innehas enligt 

ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräk-

ningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter re-

dovisas som skuld i balansräkningen uppdelat på en kortfristig 

och en långfristig del. Fram till och med 2020-12-31 betrakta-

des alla leasingavtal i Region Kalmar län som operationella.

De årliga investeringarna under planperioden uppgår till ca 6,9 

Mkr.

Antaganden för pris- och löneutveckling 

I landstingsprisindex (LPIK) ger SKR sin bedömning av regio-

nernas prisutveckling. Det baseras på SKR:s ekonomiska anta-

ganden och ändras i takt med nya bedömningar av samhällse-

konomin. 

 SKR:s bedömning inför 2022 är att LPIK exklusive läkemedel 

uppgår till 2,6 procent. Från och med 2020 räknas ramarna för 

samtliga nämnder och förvaltningar upp med LPIK med un-

dantag för beställningstrafik, buss och tågtrafik som uppräknas 

med 2,5 procent.

Effektiviseringar

Det läggs ett generellt effektiviseringskrav på 0,5 procent, ge-

nom minskad nettobudgetram alternativt minskat budgetun-

derskott med 0,5 procent. Undantag från effektivisering är be-

ställd vård samt bidrag och stöd till kultur och organisationer.

 Det kommer att fortsatt vara fokus på att ta tillvara på digita-

liseringens möjligheter. Det gäller till exempel genomförande 

av utbildningar, digitalisering av olika processer, automatise-

ring av arbetsuppgifter mm. Arbetet med utveckling av nyck-

eltal, benchmarking och samverkan med andra regioner kom-

mer att fortsätta och då bland annat inom regioners system för 

kunskapsstyrning.

Läkemedel 

Årligen görs en analys som ligger till grund för omfördelning 

mellan förvaltningarna inom den totala budgetramen för läke-

medel 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 2022 är att kostnaderna för läkemedel 

fortsätter att öka med cirka sex procent jämfört med 2021. 

Regionsjukvård 

Region Kalmar län har tillsammans med Region Jönköpings län 

och Region Östergötland en överenskommelse om samverkan 

och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen och vid Universitetssjuk-

huset i Linköping. Avtalsformen bygger på ett gemensamt 

ansvarstagande för verksamheter som är av regional karaktär. 

 Avtalskonstruktionen bygger på en fast (65 procent) respek-

tive rörlig del (35 procent) 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 2022 beräknas 

kostnaden och intäkten för köpt och såld vård inom sydöstra 

sjukvårdsregionen vara i stort oförändrad i jämförelse med 

2021. Detta främst på grund av lägre volymer i samband med 

pandemin.

Ersättning för allmäntandvård 3–23 år

Ersättningen för allmäntandvård inom ramen för ”Vårdval 

Tandvård” 3–23 år uppgår till en fast del på 840 kronor per lis-

tad och en rörlig del på 0–1 120 kronor per listad med möjlig-

het till extra ersättning enligt särskilda bestämmelser vid vissa 

vårdsituationer. Det utgår dessutom särskild ersättning till Folk-

tandvården för specifika uppdrag gällande; behandlingsansvar 

för barn 0–2 år, sistahandsansvar för barn, ungdomar och unga 

vuxna 3–23 år, kollektiva preventiva insatser, samt utbildningsin-

satser. För 2021 är motsvarande belopp, fast del 727 kronor per 

listad och rörlig del 0-970 kronor per listad.

 Pandemin har inneburit längre väntetid för barnen när det 

gäller undersökningar inom tandvården. Att undersöka barnen 

i tid är en viktig del av regionens förebyggande arbete och är 

ett prioriterat uppdrag inom tandvården. För att minska köer-

na efter pandemin och för att förstärka prioritering av barnens 

tandvård höjs barnkapiteringen inom vårdval barntandvård.  
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Avskrivningar och internränta

Internräntan, som följer rekommendationen från SKR, beräknas 

till 1,0 procent. Internräntan används för beräkning av kapital-

tjänstkostnader och påverkar bland annat den interna hyres-

prissättningen. Vid beräkningen av avskrivningar har hänsyn 

tagits till beräknade investeringar, fastställd investeringsplan 

samt modellen för komponentavskrivning.

Uppdrag och överenskommelser 

Överenskommelse om finansiering från kommunerna region- 

bildning 2019–2024 

Enligt överenskommelse kommer den fortsatta finansieringen 

från kommunerna att ske via årliga bidrag enligt tidigare fast-

ställd 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 statsbi-

drag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem.

 Överenskommelsen gäller mellan 2019-01-01 – 2024-12-31 

och parterna har en gemensam ambition att överenskommel-

sen därefter förlängs med samma avtalslängd.

Folktandvårdens uppdrag

Uppdraget för folktandvården framgår i den årliga överens-

kommelsen 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 ungdom-

standvård enligt LOV avseende specialisttandvård, uppsökan-

de verksamhet och nödvändig tandvård till vissa grupper, tand-

vård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling, tandvård för 

asylsökande samt övrig tandvård för vuxna i den omfattning 

som bedöms lämplig. Folktandvården skall även tillgodose be-

hovet av akuttandvård till dem som vistas i länet.

Vårdval inom primärvård

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 allmänme-

dicin för alla åldersgrupper. Vårdval psykisk hälsa innebär att le-

verantören svarar för behandling inom området psykisk hälsa. 

Målgrupp för detta uppdrag är patienter som är 18 år eller äld-

re 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 vårdenhet-

en/leverantören.

 Vårdenheten/leverantören ska arbeta för utveckling mot en 

god och nära vård för länets patienter, i linje med utredningen 

God och nära vård. Uppdragen ska främja en personcentrerad 

vård genom en välfungerande samverkan mellan de olika ak-

törerna som kan vara inblandade i en patients behandling.   

 Ersättningsmodellen stödjer detta med hjälp av prestations-

baserade besöksersättningar för de besök som kräver en större 

tidsåtgång, till exempel hembesök, vårdplanering med mera. 

Primärvården har en utmaning när det gäller vård i glesbygd 

och ersättningsmodellerna ska i möjligaste mån främja en jäm-

lik 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 en-

heterna ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

 Ersättningsmodellen räknas upp årligen genom landstings-

prisindex (LPIK) och uppräkningen kan riktas mot olika delar 

i ersättningsmodellen beroende på vilka satsningar/priorite-

ringar som beslutas. 

 Uppdragen följs upp genom en löpande uppföljning enligt 

en modell som är baserad på Sveriges kommuner och regio-

ners så kallade basuppföljning för primärvården. Utöver detta 

sker en årlig fördjupad uppföljning där samtliga vårdenheter 

revideras. Revisonen är baserad på ett analysunderlag och ut-

förs i dialog med respektive enhet. Ett syfte är att ge vårdenhet-

erna/leverantörerna stöd i sitt kvalitet- och förbättringsarbete.

Vårdval inom tandvård 

Vårdval inom tandvård 

Inom tandvård finns ett beslutat vårdval kallat Vårdval Tandvård 

i Kalmar län. En av grundprinciperna i vårdval är att ersättning-

en till vårdenheterna följer patientens val. Vårdvalet innebär att 

vårdenheterna ansvarar för att erbjuda länets barn, ungdomar 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH UPPRÄKNING 
AVSEENDE VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD

i Mkr            2022

Indexuppräkning (LPIK)   21,0

Utökning läkemedel   1,0

Utökning köpt vård   10,0

Ökad listning   2,9

Tillgänglighet, nära vård, digitalisering  29,1

Summa   64,0
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och unga vuxna, 3–23 år en regelbunden fullständig tandvård. 

Vårdvalets uppdrag beslutas årligen av regionstyrelsen och lig-

ger till grund för den ersättning som utbetalas till vårdgivaren/

leverantören.

 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 mer krävande patien-

ter 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 upp-

kommer. Uppdraget innebär också att enheterna ska arbeta 

hälsofrämjande.

 Ersättningen baseras på tidigare års kostnad med hänsyn ta-

gen till landstingsprisindex (LPIK). Uppräkningen kan riktas mot 

olika delar i ersättningsmodellen beroende på vilka satsningar 

och prioriteringar som beslutas. 

 Uppdragen följs upp genom en löpande uppföljning och en 

årlig fördjupad uppföljning där samtliga vårdenheter revideras. 

Revisionen är baserad på ett analysunderlag och utförs i dialog 

med respektive enhet. Ett syfte är att ge vårdenheterna/leve-

rantörerna stöd i sitt kvalitet- och förbättringsarbete.

Regional kulturverksamhet och organisationsstöd 

Under 2021 har regionala utvecklingsnämnden lämnat bidrag 

till regional kulturverksamhet med 93 Mkr. Av detta utgör 55 

Mkr regionbidrag och 34 Mkr statligt bidrag till regional kul-

turverksamhet. Utöver ordinarie bidrag tillkom under 2021 en 

tillfällig förstärkning från staten till kulturverksamheten med an-

ledning av pandemin på 4 Mkr.

 I den regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde ingår 

även bidrag till studieförbund, Smålands Idrottsförbund och 

SISU samt regionala ungdomsorganisationer med 17 Mkr för 

2021. Vidare hanteras bidrag till pensionärs- och funktionshin-

derorganisationer samt brottsofferjourer och nykterhetsfören-

ingar vilka tillsammans uppgår till 5,7 Mkr för 2021. Från år 2021 

tillkommer bidrag till kulturella kreativa näringar på 1 Mkr och 

ett utökat bidrag till länets kvinnojourer på 0,3 Mkr. Inför 2022 

sker en uppräkning av bidragen för kultur- och organisations-

stöd med landstingsprisindex, LPIK exklusive läkemedel. 

 Från och med 2022 kommer nya riktlinjer för stöd till civil-

samhället att träda i kraft. Dessa nya riktlinjer avser att skapa ett 

enhetligt och transparent förhållningssätt till samtliga ideella 

föreningar. De innehåller gemensamma grundläggande villkor 

som omfattar samtliga föreningar som får stöd från Region Kal-

mar län. De grundläggande villkoren tar avstamp i demokratins 

idéer, den regionala utvecklingsstrategin och hållbar utveck-

ling. Därefter följer mer specifika villkor för respektive bidrag. 

De nya riktlinjerna innehåller tre huvudområden; folkbildning, 

funktionshinder samt hållbar utveckling och innebär ett nytt 

sätt att beräkna bidrag till studieförbunden.

ALMI Företagspartner Kalmar län AB

Regionen finansierar ALMI Företagspartner Kalmar län AB till 

49 procent motsvarande 6,9 Mkr för 2022. ALMI:s verksamhets-

idé 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 pro-

jekt för bland annat affärsutveckling, innovationer och genera-

tionsskiftesfrågor. 

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 hållbart resande. 

 Under 2021, efter ett drygt år med pandemi, är flygtrafiken 

fortfarande igång om än i väldigt begränsad omfattning. Flyg-

platsen är fortsatt mycket påverkad och förväntas göra ett un-

derskott på omkring 33 miljoner under perioden 2020–2022. 

Pandemins påverkan innebär att tidigare bedömt nollresultat 

för flygplatsbolaget först är möjligt år 2023.

 Flygplatsen har anpassat verksamheten så långt det har gått 

och större delen av personalen är permitterad till olika grader. 

Uppdraget från Trafikverket att vara beredskapsflygplats fort-

går dock och det finns ständigt personal i beredskap. Det är 

viktigt att följa utvecklingen av bolagets ekonomi och vilka åt-

gärder som genomförs för en stabil ekonomisk utveckling.

Nationell samverkan ambulansflyg

År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om för-

bundsordning för Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg 

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

för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. För-

bundet ska bland annat upphandla, äga och finansiera egna 

ambulansflyg, samordna beställningar och genomförande 

av flygambulanstjänst samt tillhandahålla sjukvårdspersonal. 

Investeringarna i flygplanen finansieras genom lån från med-

lemmarna efter andelstal. Slutbetalning för Region Kalmar län 

har under 2021 skett på det lån som landstingsfullmäktige be-

slutade om 2017 som totalt uppgår till 16,7 Mkr. Under 2021 

har en fast avgift betalats på 1,4 Mkr, vilken debiteras under 

uppbyggnaden av verksamheten. Under året har även en upp-

startskostnad på 1,3 Mkr betalats. 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH UPPRÄKNING 
AVSEENDE VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD

i Mkr            2022

Indexuppräkning (LPIK)   21,0

Utökning läkemedel   1,0

Utökning köpt vård   10,0

Ökad listning   2,9

Tillgänglighet, nära vård, digitalisering  29,1

Summa   64,0
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Medlemsavgift Samordningsförbundet

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005. Förbundet 

som är ett kommunalförbund där medlemmar är Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län samt länets 

tolv kommuner. Samordningsförbundets uppdrag består i fi-

nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, för att om 

möjligt implementeras i egen organisation, dvs. skapa förut-

sättningar 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 kom-

munerna tillsammans för en fjärdedel. Avgiften för regionen 

uppgår för 2022 till 4,0 Mkr. 

Resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får kommuner och regioner reservera 

medel till en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan 

användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, un-

der 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.

 Region Kalmar län tog beslut 2013 om en ”Riktlinje för han-

tering av resultatutjämningsreserv (RUR)”. Från och med 1 april 

2021 beslutade regionfullmäktige om att anta ”Riktlinje för god 

ekonomisk hushållning” vilken ersätter ”Riktlinje för hantering 

av resultatutjämningsreserv (RUR)”.

 Enligt kommunallagen 11 kap 14 § tillåts reservering till RUR 

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 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 kommu-

nen eller regionen har ett negativt eget kapital, inklusive an-

svarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Region Kalmar län omfattas av alternativ 2 eftersom det egna 

kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförplik-

telser inom en överskådlig framtid kommer att vara negativt. 

Reservering kan endast ske av det resultat som överstiger det 

finansiella målet. Storleken på RUR maximeras till högst fem 

procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kom-

munalekonomisk utjämning. 

 I regionens riktlinje för god ekonomisk hushållning har möj-

ligheterna till disponering av befintlig RUR setts över. Sveri-

ges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar årligen när 

RUR kan användas. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras 

enligt SKR är att jämföra utvecklingen av det årliga underlig-

gande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning 

får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga 

det tioåriga genomsnittet. Eftersom det under ett år kan vara 

stora variationer i prognoserna från SKR och möjligheten till 

disponering kan skifta mellan varje prognos, har beslut tagits 

om egna förutsättningar för regionen om disponering av RUR. 

RUR får disponeras när differensen mellan förändringen av 

årets underliggande skatteunderlag och rikets genomsnittliga 

utveckling senaste tio åren är +1 procent eller lägre. En annan 

förutsättning är att balanskravsresultatet måste vara negativt 

och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat, el-

ler så långt som reserven täcker. En ytterligare begränsning för 

disponering av RUR är att 75 procent av RUR får maximalt tas i 

anspråk det första året, och de resterande 25 procenten först 

kommande år. 

 Medel från RUR får användas både i budget och årsredovis-

ning under samma förutsättningar. Beslut om kommande års 

reservering eller disponering av RUR ska fattas i samband med 

budgetbeslutet. I samband med årsbokslutet fattas beslut om 

verklig reservering eller disponering  n
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Resultatbudget 2022–2024  
 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 

2022–2024 uppgår till 195 Mkr, 160 Mkr och 87 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 2022.  För 2022 finns en 

finansiell beredskap som är kopplad till de tillfälliga statsbidragen, för uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet. 

Resultatbudget i Mkr         2022 2023         2024       

Ramar styrelse och nämnder -6 565 -6 566 -6 588

Ram regionsjukvård, läkemedel  -1 737 -1 737 -1 737

Finansiell beredskap, tillfälligt ekonomiskt stöd -142 0 0

Indexuppräkning, effektiviseringar, omställnings- och finansiell resurs -389 -551 -761

 -8 833 -8 855 -9 085

Pensioner  -233 -231 -231

Patientförsäkringar -36 -36 -36

Avskrivningar -360 -370 -380

Riktade statsbidrag 474 273 225

Verksamhetens nettokostnader -8 988 -9 219 -9 507      

      

Finansiering      

Skatter, utjämning och och generella statsbidrag 9 188 9 395 9 627

Finansiella intäkter 86 89 92

Finansiella kostnader -91 -105 -125

Summa finansiering 9 183 9 379 9 594      

      

Budgeterat resultat 195 160 87      

Finansiellt mål 2 procent 184 188 193

Procent  2,1% 1,7% 0,9%

         

    

     

     

 

RESULTATBUDGET  |   MKR
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Resultatbudget 2022–2024  
 

Driftramar 
 Regionstyrelsen och nämndernas ramar för 2022 uppgår till 6 565,4 Mkr exklusive 

köpt vård, läkemedel och avskrivningar. Driftramarna per styrelse och nämnder är i 

fastvärde 2021 d.v.s. exklusive indexuppräkningar och effektiviseringar. 

    2022  2023  2024   

     Budget  Plan  Plan         

 

Regionstyrelsen    

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen   -3 030,9 -3 044,0 -3 058,4

Primärvårdsförvaltningen, exklusive Hälsoval   -133,6 -133,6 -133,6

Psykiatriförvaltningen   -459,8 -457,8 -457,8

Folktandvården   -119,5 -119,5 -119,5

IT-förvaltningen   -332,6 -335,1 -335,1

Regionservice   -457,3 -467,6 -467,6

Regionrevisionen   -4,5 -4,5 -4,5

Centralt administrerad verksamhet      

    Förtroendevalda   -42,0 -42,0 -42,0

    Regiondirektörens stab   -173,5 -173,5 -173,5

    Beställd vård   -807,5 -807,5 -807,5

    Övrig centraladministrerad verksamhet*   -152,2 -159,2 -166,2

Summa Regionstyrelsen -5 713,4 -5 744,3 -5 765,7         

    

Regionala utvecklingsnämnden      

Regionala utvecklingsförvaltningen   -180,7 -171,7 -171,7

varav bildning   -48,4 -48,4 -48,4

varav kultur   -77,7 -77,7 -77,7

Summa Regionala utvecklingsnämnden -180,7 -171,7 -171,7         

Kollektivtrafiknämnden      

Kalmar länstrafik -671,3 -650,4 -650,4         

Total -6 565,4 -6 566,4 -6 587,8         

    

Ram köpt vård   -642,0 -642,0 -642,0

Ram läkemedel   -1 094,7 -1 094,7 -1 094,7

Finansiell beredskap    -142,0 0,0 0,0

Indexuppräkning, effektivisering samt omställnings- och finansiell resurs  -388,5 -551,4 -760,8

 -8 832,7 -8 854,6 -9 085,3

    

         

DRIFTRAMAR PER FÖRVALTNING OCH NÄMNDER  |  MKR  

* i övrig centraladministrerad verksamhet ingår bland annat vissa läkemedelskostnader, arbetsgivarfi-
nansierade utbildningar, fackliga företrädare, utomlandsvård, regionövergripande avtal och avgifter 

Målet om god ekonomisk hushållning innebär bland annat 

att ekonomin ska vara i balans dvs. utfall inom beslutade 

ekonomiska ramar. Samtidigt är det viktigt att inte se eko-

nomin isolerat, utan som en del i flera högt ställda målsätt-

ningar fastställda av regionfullmäktige. Det handlar bland 

annat om målsättningar avseende patientupplevelse, till-

gänglighet, patientsäkerhet, hälsofrämjande, samt sjuk-

frånvaro. Vid en utvärdering av god ekonomisk hushållning 

ska dessa perspektiv och målsättningar vägas samman 

och en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både 

ekonomi och verksamhet är en nödvändig förutsättning 

för att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. I 

förvaltningarnas/nämndernas verksamhetsplaner beskrivs 

vilka aktiviteter som planeras att genomföras och i uppfölj-

ningar under året följs arbetet upp. Verksamhetsplanerna 

redovisas i regionstyrelsens arbetsutskott och nämnder. 

Uppföljning sker i regionstyrelsens plan- och budgetbe-

redning, verksamhetsdialoger, periodrapporter och verk-

samhetsberättelser, som ligger till grund för uppföljning i 

delårsrapporter och årsredovisning. 
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Bakgrund 
I regionplan 2021–2023 beslutades om ramförstärkningar 
och verksamhetsförändringar inom prioriterade områden 
med 67,85 Mkr för 2021, ytterligare 26 Mkr 2022 och 11 Mkr 
2023. Totalt en successiv ramökning med 104,85 Mkr från 
och med 2023.  

Beslutade verksamhetsförändringar avsåg prioriterade om-
råden såsom nära vård, digital omställning i hälsosjukvård, 
regional utveckling, trafik och goda arbetsvillkor. Verksam-
hetsförändringar som påverkats av pandemin har till viss del 
förskjutits i tid. 
 En del avser budgetramförstärkningar som inte innebär 
någon utökad verksamhet utan det är en budgetreglering 
för kostnadsökningar som kan hänföras till tidigare volym- 
och behovsförändringar. Det avser även kostnadsökningar 
som kan hänföras till kvalitetshöjande åtgärder. För hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen fortsätter införandet av den 
nya budgetmodellen för planering och uppföljning med en 
successiv ramförstärkning. Modellen förtydligar och stärker 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhetens mål för pro-
duktion och kvalitet. Tillsammans med ett fortsatt effektivi-
seringsarbete kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
möjligheter att nå en budget i balans att successivt stärkas. 
En utvärdering behöver göras årligen för inte riskera försäm-
rade resultat i övriga perspektiv. 
 Regionens erbjudande till invånarna i form av digitala 
tjänster och digital vård har fortsatt att öka. Under 2021 har 
arbetet med att införa egenmonitorering som erbjuds vid 

diagnoser och patientgrupper som bedömts lämpliga på-
börjats. Under 2022 kommer det att implementeras på häl-
socentraler och aktuella mottagningar/avdelningar på sjuk-
husen. I tidigare regionplaner har 5 Mkr avsatts för detta. 

Ram- och verksamhetsförändringar 2022–2024
I regionplanen avsätts en särskild omställningsresurs på 30 
Mkr att användas till fortsatt implementering av inriktnings-
beslut för framtidens hälso- och sjukvård. Arbetet ska foku-
sera på genomförande av handlingsplanerna för nära vård 
och strategi för invånarens digitala vårdkontakter och utgå 
från regionens strategi för Varje dag lite bättre – kraften hos 
många. Regionstyrelsens arbetsutskott kommer att utgöra 
styrgrupp för arbetet. 
 Sedan pandemins start våren 2020 har planerade åtgär-
der blivit uppskjutna eller inställda. Det innebär att hälso- 
och sjukvården en period framåt förväntas behöva omhän-
derta fler patienter än tidigare. Det råder en osäkerhet i hur 
verksamheterna kommer att påverkas post-covid, och anta-
let patienter i behov av rehabiliteringsinsatser kan komma 
att öka. Det finns därför ett behov av att följa och analysera 
utvecklingen av väntetider inom hälso- och sjukvården och 
skapa förutsättningar för att utöka kapaciteten där behoven 
uppstår. För att stärka förutsättningarna för patienter att få 
vård i rimlig tid reserveras 142 Mkr för 2022. 
 Nedan beskrivs ram- och verksamhetsförändringar för 
varje prioriterat område för planperioden. Sammanfatt-
ningsvis uppgår förändringarna till 141,60 Mkr för 2022, 
129,60 Mkr för 2023 samt 151,00 Mkr för 2024.  

Verksamhets- och 
ramförändringar 2022–2024

SAMMANSTÄLLNING REGIONPLAN 2021-2023  |  Mkr

i Mkr   2021 2022 2023

Stabila budgetförutsättningar 3,00 15,00 25,00

Nära vård och hälsofrämjande 
insatser   2,00 2,00 2,00

Digital omställning i hälso- och 
sjukvården  18,50 21,00 23,50

God och nära vård   5,90 7,10 7,10

Trafik   12,20 12,20 10,70

Regional utveckling   2,25 2,25 2,25

Goda arbetsvillkor   23,00 23,00 23,00

Övrigt   1,00 11,30 11,30

Summa   67,85 93,85 104,85

SAMMANSTÄLLNING REGIONPLAN 2022-2024  |  Mkr

i Mkr    2022 2023 2024

Stabila budgetförutsättningar 0,00 0,00 13,00

Nära vård och hälsofrämjande
 insatser  32,00 32,00 32,00

Digital omställning i hälso- och 
sjukvården  25,00 25,00 25,00

God och nära vård  9,00 9,60 11,00

Trafik  29,70 8,80 8,80

En av Sveriges bästa arbetsplatser 41,70 47,70 54,70

Regional utveckling  14,50 5,50 5,50

Övrigt  -10,30 1,00 1,00

Summa  141,60 129,60 151,00
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Stabila budgetförutsättningar

Införandet av den nya budgetmodellen har gått snabbare 
än tidigare planerat och resultatet följs noggrant över tid. 
I regionplanen avsätts ytterligare budgetramförstärkning 
med 13 Mkr till 2024. Det innebär att tillsammans med tidi-
gare beslut finns nu avsatt budgetmedel motsvarande 42 
Mkr för 2022, 52 Mkr för 2023 och 65 Mkr för 2024. 

Nära vård och hälsofrämjande insatser

Ramen för hälsoval och vårdval psykisk hälsa justeras årligen 
för förändrad listning. 
 Nära Vård är i fokus för kommande satsningar inom pri-
märvård. Inom hälsoval föreslås satsningar på införande av 
ersättningar för att främja digital vård i form av andel vide-
obesök samt implementering av 1a linjens digitala vård. En 
ersättning för ökad tillgänglighet i form av en ökad andel 
som fått medicinsk bedömning inom 3 dagar föreslås också, 
samt en satsning på kontinuitet för hemsjukvårdspatienter.
 En satsning görs på glesbygden där en ny filial är beslu-
tad vilket innebär att det i regionen nu finns totalt åtta filialer.
 Inom vårdval psykisk hälsa föreslås ersättning för att 
främja tillgänglighet via digitala verktyg. I detta vårdval dis-
kuteras även ersättning för att främja att psykologer involve-
ras vid behov samt ersättning för IKBT-behandlingar för att 
uppmuntra till användandet av IKBT-behandling och främja 
en jämlik vård. 

Digital omställning i hälso- och sjukvården

För utveckling av den gemensamma digitala infrastruktu-
ren, som ska bidra till nationella lösningar och stöd till regio-
ner och kommuners digitala utveckling avsattes i regionplan 
2021–2023 totalt under perioden en successiv ramökning 
med 7,5 Mkr. I regionplan 2022–2024 avsätts ytterligare 5 
Mkr för ändamålet. Kostnadsökningar för IT-infrastruktur 
avser integration, avtal, support och volymförändringar, 20 
Mkr från 2022.

God och nära vård

För att förstärka tillgängligheten för barn och ungdomspsy-
kiatrin avsätts 4 Mkr för 2022. 
 Screening för tjock- och ändtarmscancer kommer att 
införas under planperioden. 1,5 Mkr beslutades i region-
planen 2021–2023 att användas till ett gemensamt kansli i 
sydöstra sjukvårdsregionen. För 2022 avsätts 1,3 Mkr till 
uppstart av verksamhet. Även organiserad testning för pro-
statacancer ska införas och i samverkan med sydöstra sjuk-
vårdsregionen ska en plan tas fram för vaccination mot HPV. 
0,7 Mkr avsätts för ändamålet.
 En långsiktig plan för införandet av PET-CT i Region Kalmar 
län har tagits fram. Målet är en PET-CT verksamhet inom regio-
nen till 2026. Under planperioden avsättes budgetmedel på 3 
Mkr för att påbörja rekrytering av läkare samt utbildning.

Verksamhets- och 
ramförändringar 2022–2024

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024

Införande ny budgetmodell hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen  0,00 0,00         13,00 

Summa regionplan 2022–2024 0,00 0,00 13,00

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024   

Hälsoval, listning, satsningar mm 29,00 29,00 29,00

Vårdval psykisk hälsa   3,00 3,00 3,00

Summa regionplan 2022–2024 32,00 32,00 32,00

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024   

Infrastruktur IT   20,00 20,00 20,00

Gemensam digital Infrastruktur  5,00 5,00 5,00

Summa regionplan 2022-2024 25,00 25,00 25,00

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024

Barn och ungdomspsykiatrin 4,00 2,00 2,00

Screening och erbjudande om 
testning   2,00 3,60 5,00

PET-CT   3,00 4,00 4,00

Summa regionplan 2022–2024 9,00 9,60 11,00
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Trafik

Under 2022 genomförs flera åtgärder och aktiviteter för att 

öka resandet i kollektivtrafiken och 5,0 Mkr avsätts 2022.  

Biljettintäkterna i kollektivtrafiken är fortfarande lägre än 

före pandemin. För 2022 beräknas självfinansieringsgraden 

nå 45 procent. 15 Mkr tillförs trafiken som beredskap för 

lägre biljettintäkter. Resurser avsätts till utveckling av pen-

deltågstrafiken mellan Kalmar och Växjö, vilket innebär att 

dagens trafik mellan Kalmar och Emmaboda förlängs. 1 Mkr 

avsätts 2022 för att sedan öka till 3,10 Mkr 2023 och 2024.

2,5 Mkr avsätts för ökade kostnader gällande tågavtal, tåg-

depå och serviceresor.

 Regionfullmäktige har i september 2021 beslutat om 

att byta befintligt resesystem och ansluta till det resesystem 

som utvecklats i samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge 

länstrafik och Östgötatrafiken. Genom att ansluta till Skå-

netrafikens lösning går man in i en effektivare samverkan 

med uttalat fokus på fortsatt utveckling av resenärernas di-

gitala upplevelse. 6,20 Mkr avsätts 2022, där 3 Mkr avser en-

gångskostnader.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

En målinriktad och långsiktig lönebildning är en angelägen 

fråga för en organisations kompetensförsörjning. Region 

Kalmar län ska därför ha en medveten och jämställd löne-

bildning där långsiktighet står i fokus. Lönen ska stimulera 

till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet 

och kvalitet. Utifrån genomförda lönekartläggningar beslu-

tade regionfullmäktige att avsätta 20 Mkr inklusive sociala 

avgifter för 2020 och 20 Mkr för 2021. För 2022 avsätts ytter-

ligare 13 Mkr avseende fortsatta beslut utifrån lönekartlägg-

ningen och verksamhets- och löneanalysen.

 En lönesatsning genomförs genom att det, utöver LPIK, 

avsätts ytterligare 0,4 procent motsvarande 17 Mkr för 2022.

 Forskning med ett långsiktigt utvecklings- och förbätt-

ringsarbete ska vara en naturlig del i den kliniska verksam-

heten och för doktorandtjänster avsätts 1 Mkr. 

 2 Mkr avsätts till förstärkning av PTP psykologer.

 Tillgång till rätt kompetens är avgörande för verksam-

heterna och för att utöver utbildningsanställningarna säkra 

behovet av specialistkompetenser kommer regionen att ha 

möjlighet att anlita och genomföra uppdragsutbildningar. 

För ändamålet avsätts 1 Mkr för utbildningsanställningar 

och 1 Mkr för uppdragsutbildning.

 Kliniskt träningscenter, KTC, ska utvecklas till ett kompe-

tenscenter med möjligheter till livslångt lärande och träning 

i praktiska färdigheter, simuleringsövningar och scenarioträ-

ning i team. För denna utveckling avsätts 1,5 Mkr. 

 Regionservice har tillsammans med hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen genomfört ett pilotprojekt som visat på 

fördel med gemensamma textilförråd samt att beställning 

och hantering av patientkläder och bäddlinne övertas av re-

gionservice.  För detta avsätts i regionplanen för 2022 2,70 

Mkr där 1 Mkr avser engångskostnader. För vården skapas 

mer tid för patientnära vård samt att utrymme skapas vid 

borttagande av förråd för personalkläder på varje avdel-

ning.  För Regionservice blir det lättare att optimera flöden 

och transporter. 

 En viktig del i samverkan med universiteten är möjlighe-

ten till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 0,5 Mkr av-

sätts till särskild satsning som tillvaratar pensionerade med-

arbetares intresse och möjligheter som handledare.

 I samband med att läkarutbildningen förlängs med en 

termin till sex år och görs legitimationsgrundande tas all-

mäntjänstgöringen (AT) bort. I stället kommer alla läkare att 

genomgå en inledande tjänstgöringsdel som benämns bas-

tjänstgöring (BT). 2 Mkr avsätts 2022.

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024   

Jämställda löner    13,00 18,00 23,00

Lönerevision utöver LPIK   17,00 17,00 17,00

Forskning - doktorand, post doc 1,00 1,00 1,00

PTP psykologer   2,00 2,00 2,00

Uppdragsutbildning och 
utbildningsanställningar   2,00 2,00 2,00

KTC   1,50 1,50 1,50

Uppdragsväxling   2,70 1,70 1,70

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 0,50 0,50 0,50

Bastjänstgöring   2,00 4,00 6,00

Summa regionplan 2022-2024 41,70 47,70 54,70

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024   

Återstart i kollektivtrafiken   5,00 0,00 0,00

Resurs minskade biljettintäkter 15,00 0,00 0,00

Pendeltågstrafik   1,00 3,10 3,10

Kostnader tåg och serviceresor 2,50 2,50 2,50

Nytt biljettsystem   6,20 3,20 3,20

Summa regionplan 2022–2024 29,70 8,80 8,80
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Regional utveckling

2 Mkr avsätts 2022 till eHealth arena vars syfte är att bidra till 

förnyelse och ökad tillväxt i näringslivet inom e-hälsoområdet.

 Till utveckling av filmproduktion genom unga filmare 

samt ung kommunikation avsätts 0,5 Mkr. 

 12 Mkr tillförs för stöd till små och medelstora företag i en 

grön återstart. Insatserna ska vara i linje med regionala prio-

riteringar som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin, 

Sveriges klimatomställning samt ta hänsyn till miljöeffekter.

Övrigt

Under 2021 inleddes ett utbyte av textilier som består av 

både personal- och patientkläder samt bäddtextilier. I ut-

bytet är miljöaspekten beaktad. Kostnaden beräknades till 

10,3 Mkr per år under tre år, 2022–2024, och beslutades i 

regionplanen 2021–2023. Tidplanen är justerad och utbytet 

av textilstocken kommer att genomföras 2023–2025. Be-

dömningen är även att kostnaden blir något högre varför 

ytterligare 1 Mkr per år 2023–2025 beslutas i regionplanen 

2022–2024  n

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024   

E-health arena   2,00 5,00 5,00

Utveckling av filmproduktion 0,50 0,50 0,50

Stöd till små och medelstora 
företag i en grön återstart   12,00 0,00 0,00

Summa regionplan 2022–2024 14,50 5,50 5,50

i Mkr    2022 2023 2024

Regionplan 2022–2024   

Utbyte textilier   -10,30 1,00 1,00

Summa regionplan 2022–2024 -10,30 1,00 1,00
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Kassaflödesanalys (bilaga 3)

Kassaflödesanalysen visar hur likviditeten förändras under pl-

anperioden. Här redovisas in- och utbetalningar till skillnad från 

resultatbudgeten där intäkter och kostnader redovisas. 

Balansbudget (bilaga 4)

Balansbudgeten visar regionens förväntade tillgångar, eget ka-

pital, avsättningar och skulder respektive år.

Anläggningstillgångarna består av aktier, långfristiga fordring-

ar, inventarier och fastigheter. Förändringen under perioden 

orsakas av nya investeringar samt beräknade avskrivningar.

Omsättningstillgångarna består av förråd, kortfristiga fordring-

ar, placerade pensionsmedel och likvida medel. Förutom för-

ändringen av likvida medel påverkas omsättningstillgångarna 

av avkastningen på pensionsmedel samt förändringar i skatte-

fordringar på staten.

Förändringen av eget kapital motsvarar budgeterat resultat 

respektive år.

Avsättningen för pensioner ökar årligen till största delen bero-

ende på värdesäkring och nyintjänad förmånsbestämd ålder-

spension.

Långfristiga skulder avser erhållna investeringsbidrag som för-

delas linjärt i likhet med avskrivningstiden på aktuella objekt.

Kortfristiga skulder består bland annat av leverantörsskulder, 

semesterlöneskuld samt skuld till personal för outtagen kom-

pensationsledighet och för den avgiftsbestämda delen i pen-

sionsavtalet. Förändringarna under planperioden beror på be-

räknade nivåer för den avgiftsbestämda delen.

Fastigheter (bilga 5A)

Region Kalmar län planerar och genomför omfattande fast-

ighetsinvesteringar i både ny-, till- och ombyggnationer. Det 

avser bland annat lokaler för specialistpsykiatri i Västervik, strål-

behandling vid Länssjukhuset i Kalmar samt energi- och teknik-

investeringar enligt fastställda planer.

 Det är väsentligt hur vårdens lokaler utformas för att dessa 

ska bidra 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. 

 Byggnaderna planeras och byggs utifrån ett hållbarhetsper-

spektiv, det vill säga flexibla och förändringsbara för att kunna 

möta framtida krav. Det ska finnas möjlighet att använda  

byggnaden för olika funktioner utifrån byggnadens fysiska för-

utsättningar, möjlighet att förändra lokalen samt att kunna ex-

pandera och minska lokalytorna utifrån verksamhetens behov.

Under 2022 kommer ett antal inhyrda och egna byggnader 

tomställas då psykiatriverksamheten flyttar in i nybyggnaden 

inom Kungsljuset 3 vid länssjukhuset. Byggnaden på fastighe-

ten Valnötsträdet 6, Slottsvägen i Kalmar, är uppförd som bo-

stad och anpassning för att fungera som en modern vårdbygg-

nad bedöms ej möjlig. Något annat användningsområde har 

inte identifierats, varför fastigheten kommer att avyttras under 

planperioden. 
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Fastighetsinvesteringar

Samtliga kalkyler anges i 2021 års prisnivå.

Investeringsutgifter för byggnationer för de kommande tre 

åren uppgår till 2,13 Mdr inklusive konstnärlig utsmyckning 

(11,9 Mkr) och verksamhetsutrustning (120,9 Mkr).

 Samtliga behovsanalyser och förstudier genomför regions-

ervice i samarbete med berörda förvaltningar. Beslut om för-

studier fattas av Regionstyrelsen.

 För ramperioden 2022–2024 har beslutade budgetramar för 

fastighetsinvesteringar reducerats med totalt 25,2 Mkr till följd 

av att interna timdebiteringar justerats ned för att följa gällan-

de redovisningsprinciper för materiella anläggningstillgångar. 

Ombyggnad för neonatal, Västerviks sjukhus  

Genomförande av ombyggnaden för neonatalverksamheten 

vid Västerviks sjukhus är beslutat av regionstyrelsen 2019 till 

en budgetram på 32,2 Mkr (löpvärde) varav byggkostnad 26,1 

Mkr. Genomförandet i etapp 3, som innefattar neonatalavdel-

ningen, pågår medan etapp 1 och 2 är i drift. 

 Projektets budget är inte i balans. Komplexiteten i projektet 

har resulterat i mer arbetstid för projektledningen än kalkylerat, 

andra tekniska metoder än planerat och snabba anpassningar 

då befintliga ritningar inte visat sig stämma med verkligheten.  

 Den utökade vårdhänsyn som varit nödvändig i bygg-

produktion har underskattats både avseende antal produk-

tionsstopp och kostnader. Projektet har tillskapat en mindre 

neoenhet inom sjukhusets intensivvårdsavdelning, en evakue-

ringslösning som varit nödvändig med hänsyn till personella 

resurser och patientsäkerhet. En samordningsansvarig har ut-

setts för samtliga entreprenörer till en tillkommande kostnad. 

Regionfastigheter har behov av tillskjutande budgetmedel 

motsvarande 6,2 Mkr för att kunna slutföra uppdraget enligt 

tidigare beslut. Projektets reviderade byggkostnad är 32,3 Mkr.

Nedan redogörs för tillkommande fastighetsinvesteringar 

inom planperioden.

Arbetsterapi och fysioterapi, Länssjukhuset i Kalmar

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut 

tagits fram avseende ombyggnad av Arbetsterapin och fysio-

terapin. En begränsad ombyggnad av entré, väntrum, behand-

lingsrum samt ytor i anslutning till träningslokal planeras för att 

förbättra flödet inom enheten, ge fler patienter möjlighet till 

behandling, säkerställa sekretess och integritet samt undvika 

trängsel. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 4,33 Mkr.

Centralt nätverksrum, Länssjukhuset i Kalmar

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut 

tagits fram avseende ombyggnad av centralt nätverksrum. 

Avsikten med ombyggnaden är att geografiskt fördela cen-

trala kopplingspunkter inom länssjukhuset. En högre redun-

dans och större tålighet i nätverket mot yttre påverkan, såsom 

brand, översvämning, oavsiktlig skada eller sabotage, skapas. 

Investeringsram enligt förstudien uppgår till 15,1 Mkr.

Inscanningsutrustning, klinisk patologi och cytologi, Länssjuk-

huset i Kalmar

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut 

tagits fram avseende ombyggnad av lokalerna för klinisk pa-

tologi. En omdisponering av verksamhetens lokaler sker för att 

kunna utöka befintligt rum och samla alla scannrar och arbetet 

i samma rum. Arkivyta och expedition i närliggande rum byggs 

om och funktionsarbetsplatser inrättas. Ombyggnationen sä-

kerställer en bättre arbetsmiljö samt ökad patientsäkerhet. In-

vesteringsram enligt förstudien uppgår till 2,37 Mkr.

Ombyggnad för akutmottagningen hus 19, Länssjukhuset i 

Kalmar

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbe-

slut tagits fram avseende ombyggnad av akutmottagningen. 

Akutmottagningen utökas med två undersökningsrum och en 

expedition med funktionsarbetsplatser. Åtgärderna kommer 

att möjliggöra att öron- och ögonpatienter kan tas emot och 

undersökas inom akutmottagningens yta. Säkerheten ökas ge-

nom att antalet personer som rör sig fritt inom sjukhuset redu-

ceras under den tid då sjukhusets övriga entréer är stängda. 

Investeringsram enligt förstudien uppgår till 6,03 Mkr.

Rivning hus 08, 40 och 41, Länssjukhuset i Kalmar

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut 

tagits fram för rivning av byggnaderna 08, 40 och 41 inom fast-

igheten Kungsljuset 3 i Kalmar. Byggnaderna är otidsenliga, 

tekniskt uttjänta, kostsamma i drift och underhållsbehovet är 

stort. Ombyggnation är inte ett alternativ, då de trots omfat-

tande insatser inte kommer att kunna ställas om till vårdverk-

samhet. Utrymme frigörs för framtida utvecklingsmöjligheter 

inom fastigheten. Kortsiktigt kommer delar av ytan att använ-

das som parkeringsplatser och grönyta. Investeringsram enligt 

förstudien uppgår till 21,6 Mkr.

Tank för medicinsk oxygen, Länssjukhuset i Kalmar

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut 

tagits fram avseende nybyggnad av en andra tank för medi-

cinsk oxygen inom fastigheten och ett teknikrum för styrning av 

den medicinska gasförsörjningen. Länssjukhuset får en högre 

robusthet i tillförseln av medicinskt andningsoxygen till sjukhu-

sets patienter och ett redundant system med en utökad reserv-

kapacitet. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 1,9 Mkr.
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Lokaler för IT-förvaltningen, Oskarshamns sjukhus

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut 

tagits fram avseende ombyggnad för en sammanhållen IT-av-

delning. Lokalerna byggs om i sin helhet för att ge IT-avdel-

ningen ändamålsenliga och säkerhetsklassade lokaler med ad-

ministrativa expeditionsplatser, förråd, en lokal för preparation 

av datorer, platser för IT-support och personalytor. I ombygg-

nationen ingår även en sprinkleranläggning. Investeringsram 

enligt förstudien uppgår till 18,6 Mkr.

Mobilt fastighetsnät vid länets sjukhus

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktnings- och 

genomförandebeslut tagits fram för uppbyggnad av mobilt 

fastighetsnät inom regionens tre sjukhus. Regionens ambition 

är att sjukhusområdena skall vara heltäckande för mobilt nät 

och Rakel. Ett inomhusnät med täckning för mobiltelefoni och 

Rakel som är frekvensoberoende och klarar framtida utbygg-

nad för 5G byggs upp inom alla befintliga byggnader inom 

sjukhusområdena.  Investeringsram enligt förstudien uppgår 

till 27,0 Mkr.

Läkemedelsförsörjning i egen regi, Länssjukhuset i Kalmar och 

Västerviks sjukhus

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktnings- och ge-

nomförandebeslut tagits fram avseende ombyggnader för lä-

kemedelsförsörjning i egen regi. Lokaler anpassas för läkeme-

delsleveranser, -förvaring och -hantering på Västerviks sjukhus 

respektive länssjukhuset i Kalmar. En ombyggnation behövs 

för de speciella funktioner som ställs för läkemedel med höga 

hygienkrav och krav på skalskydd. Investeringsram enligt för-

studien uppgår till 11,7 Mkr.

Laddinfrastruktur för eldrivna regionbilar, Länssjukhuset i Kal-

mar och Västerviks sjukhus

Efter genomförd förstudie har underlag för inriktningsbeslut 

tagits fram avseende nybyggnad av elladdningspunkter och 

parkeringsplatser för regionbilar inom fastigheterna vid sjuk-

husen i Kalmar och Västervik. Två ställverk uppförs som ger 

frammatning av elkraft för att täcka både ett initialt och fram-

tida behov av laddstolpar. Detta säkerställer laddbehovet för 

regionbilarna. Investeringsram enligt förstudien uppgår till 

11,37 Mkr.

Tekniska reinvesteringar 

Sjukhusbyggnader innehåller verksamheter med snabb ut-

veckling, 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 till-

gänglighet, 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 försörjnings-

behov säkras samtidigt som rekommendationer enligt MSB, 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uppnås på ett 

önskvärt sätt. Investeringsramen under planperioden uppgår 

till 94,2 Mkr.

Reinvesteringar, planerat underhåll

Planerat underhåll syftar till att vidmakthålla en byggdels funk-

tion och omfattar åtgärder på mark, byggnad utvändigt, bygg-

nad invändigt och tekniska installationer. Fastighetsbeståndet 

är till stora delar ålderstiget och behovet av underhåll är stort. 

För att möta det reella behovet beslutade dåvarande lands-

tingsfullmäktige att fr.o.m. 2019 öka den årliga ramen för pla-

nerat underhåll, till en nivå på ca 140 kr/m². Detta möjliggör att 

bibehålla fastighetsbeståndets värde och minska antal akuta 

åtgärder. Investeringsramen under planperioden uppgår till 

174,3 Mkr.

Energiplan

Energiplanen beskriver Region Kalmar läns plan för att uppfylla 

lagkrav på energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genom-

förande av energieffektiviserande åtgärder pågår och kommer 

fortsätta under planperioden 2022–2024. Investeringsramen 

under planperioden uppgår till 17,2 Mkr.

Externa lokaler, hälsocentraler 

Gamleby. Projektering avseende nybyggnation av hälsocentral 

i Gamleby pågår. En avsiktsförklaring har tecknats med Tjust-

fastigheter AB som är byggherre och hyresvärd. Preliminär in-

flyttning är under 2023/2024.

Kalmar

Dialog förs med Kalmar kommun avseende ny hälsocentral i 

Norrlidens centrum, Kalmar. Förstudie avseende möjliga hyre-

salternativ pågår. 

Mönsterås

Programarbete avseende nybyggnation för hälsocentral och 

distriktsrehabilitering i Mönsterås ska påbörjas.Villkor för mark-

förvärv gällande fastigheten är preliminärt klara och avsiktsför-

klaring/föravtal ska tas fram och tecknas mellan kommunen 

och regionen. Detaljplaneprocessen pågår parallellt.

Konstnärlig utsmyckning

Vid nybyggnation eller större ombyggnationer av egna eller 

hyrda lokaler har Region Kalmar län ansvar för att lokalerna ut-



smyckas. För egenägda lokaler reserveras en procent av bygg-

kostnaden 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 utsmyck-

ning beräknas under planperioden uppgå till totalt 11,9 Mkr.

Behovsanalyser och förstudier

Lokalstrategiplaner för länets tre sjukhus arbetas fram vart fem-

te år. Planerna anger inriktningen för framtida fastighetsinves-

teringar med ett tidsperspektiv om ca 30 år. De är en samman-

ställning av aktuella verksamheters förväntade 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  

Uppdatering av lokalstrategiplanen för Västerviks sjukhus på-

går. Verksamhetsdialoger är genomförda och skissarbete på-

går. Gestaltning av framtida nybyggnationer utformas utifrån 

aktuell vårdbyggnadsforskning och evidensbaserade koncept-

program tillsammans med sjukhusets förväntade utveckling. 

Verksamheternas placering tar avstamp i modern sjukhuslogis-

tik för nära samband och effektiva processer. Ännu icke påbör-

jade uppdrag integreras i sjukhusets lokalstrategiplan såsom 

exempelvis magnetkameror, specialisttandvård och produk-

tionskök. 

Övriga aktuella förstudier

Nedan redovisas ett antal övriga objekt med hög prioritet, där 

fortsatt process kommer pågå under planperioden.

 � Om- och tillbyggnad av centralförråd inklusive lokaler för 

sterilt gods, Länssjukhuset i Kalmar

 � Uppdatering av lokalstrategiplan för Länssjukhuset i Kalmar.

 � Ny-, om- och tillbyggnad för radiologen, Länssjukhuset i 

Kalmar

 � Kortsiktig till- och ombyggnad för magnetkameror, Läns-

sjukhuset i Kalmar

 � Gamleby folkhögskola, kök och matsal 

Utredningar/uppdrag

Behandlingsbad Kalmar 

Regionen har tillsammans med Kalmar kommun genomfört 

en upphandling i konkurrenspräglad dialog gällande bygg-

koncession och nyttjanderätt för en ny bad- och friskvårdsan-

läggning i Kalmar. Bad och friskvårdsanläggningen ska uppfö-

ras och drivas av företaget Kunskapsporten AB. De utrymmen 

regionen kommer att nyttja i anläggningen innehåller en re-

habbassäng och tillhörande biutrymmen. Drifttagande av an-

läggningen är preliminärt beräknat till januari 2025 dock senast 

sommaren 2025.

Lokal för ambulanssjukvården, Emmaboda

En avsiktsförklaring avseende förhyrning av lokaler för ambu-

lanssjukvården har tecknats med Emmaboda kommun. Am-

bulanslokalen blir en del i en blåljuscentral tillsammans med 

lokaler för räddningstjänsten. Emmaboda Fastighets AB är 

byggherre och hyresvärd. Projektering pågår. Preliminär inflytt-

ning under 2023.

Teknisk kommunikation

En kartläggning av samtliga larm avseende internkommunika-

tion 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 för-

valtning 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 förvalt-

ning samt underlag som beskriver ekonomiska konsekvenser.

Fysisk tillgänglighet

Gällande regler för tillgänglighet grundar sig i FN:s konven-

tion 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, föreskrif-

ter och allmänna råd). Dessutom ingår tillgänglighet i diskri-

mineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen från och med 

2015. Även Arbetsmiljölagen ställer vissa krav på tillgänglighet 

i arbetsmiljöer.

 Region Kalmar län var tidiga med att inventera och vidta åt-

gärder enligt Lagen om enkelt avhjälpta hinder. En del brister 

kvarstår eftersom kraven höjts och förändring skett i bedöm-

ning av vilka åtgärder som anses som ”rimliga och enkelt av-

hjälpta”. 

 För att ytterligare förbättra tillgängligheten för våra med-

borgare 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 pl-

anperioden uppgå till totalt 29,3 Mkr.
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Inventarier (bilaga 5 B)

Investeringsutgifter för inventarier uppgår till 596,2 Mkr under 

planperioden. I budgeten ingår årliga anslag för återinveste-

ring när det gäller röntgen- och laboratorieutrustning, ambu-

lanser, övrig medicinteknisk utrustning, tekniska hjälpmedel, 

IT-utrustning samt förvaltningarnas anslag för ospecificerade 

inventarier och utrustning. 

 För större investeringar vad gäller röntgen- och laboratori-

eutrustning tar hälso- och sjukvården fram långsiktiga planer 

för åter- och nyinvestering. 

 2,4 Mkr finns avsatt för investering i en bariatrisk ambulans 

anpassad även för ECMO-vård och kuvös.

 För Kalmar länstrafik kommer investeringar att genomföras 

vad gäller komplettering och standardhöjning av busskurer 

samt monitorer i dessa motsvarande 5,5 Mkr för 2022. 

 Beslut har fattats om en gemensam utvecklingsplan 2019–

2023 inom kundgrupp COSMIC som består av åtta regioner 

och en privat aktör. Utvecklingen sker inom fyra fokusom-

råden; patientens väg, vårdens stöd, gemensam verksam-

hetsutveckling och plattform för innovation. Investeringen 

beräknas för kundgrupp COSMIC till 500 Mkr 2019–2023. För 

Region Kalmar läns del innebär det en investering på 50 Mkr 

under samma period

Bredbandsutbyggnad

En regional investeringsmodell arbetades fram och 50 Mkr 

avsattes inför regionplanen 2021–2023 för att påskynda ut-

byggnaden av bredband. Arbetet med investeringsmodellen 

sker bland annat genom att ta fram regionala prioriteringar i 

dialog med kommuner och andra intressenter. Dessa priori-

teringar har nu beslutats och preliminär utlysning kommer att 

ske efter godkännande i regional utvecklingsnämnd i novem-

ber. Dessa prioriteringar kommer sedan ligga till grund för 

regionens kommande investeringar. Förutom nätbyggarens 

investering kommer det aktivt arbetas för att komplettera 

projektens finansiering med andra insatser. 

Investeringar i bredbandsutbyggnad förskjuts ett år och 50 

Mkr avsätts under planperioden  n
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Långsiktig inriktning och mått

God ekonomisk hushållning Respektive årsresultat ska uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning.

Investeringar ska finansieras utan 
extern upplåning.

2 %

Ja

Region Kalmar läns långsiktiga inriktning                              Mått                           Målvärde 2022      Långiktigt målvärde

2 %

Ja

 
 

 � Redovisa kompletterande åtgärder som stärker möjlighe-

ten att nå målet Tobaksfritt län 2025.

 � Redovisa en handlingsplan för jämställdhet som innefattar 

våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstymp-

ning. 

 � Redovisa en sammanhållen modell för ungas hälsa mellan 

regionen och länets kommuner, med målsättningen att 

skapa jämlika uppväxtvillkor.

 � Redovisa modell för hur en stegvis anpassning av antalet 

listade per ST läkare kan införas i Hälsoval Kalmar län.

 � Redovisa en handlingsplan för hur tillgängligheten kan 

förbättras på 1177 Vårdguiden på telefon.  

 � Utreda på vilket sätt primärvårdens digitala erbjudande 

till invånarna ytterligare kan förstärkas. 

 � Redovisa en gemensam målbild för nära vård tillsammans 

med länets kommuner.

 � Redovisa hur ett medicinskt kompetensstöd kan utformas 

till den kommunala hälso- och sjukvården. 

 � Redovisa en handlingsplan för att säkerställa att ambulan-

sverksamheten långsiktigt har rätt förutsättningar för att 

stödja utvecklingen av den nära vården.

 � Under planperioden utreda förutsättningar för en samlo-

kalisering av verksamhet i Överum tillsammans med Väs-

terviks kommun.

 � Utreda förutsättningarna för att införa specialistutbild-

ning för undersköterskor.

 � Redovisa en förstärkt handlingsplan som vägleda arbetet 

framåt för en fossilbränslefri region 2030.

 � Utreda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdsli-

vet genom service och tillgänglighet. 

Uppdrag beslutade i tidigare regionplan med redovisning 

under 2021–2023

 � 21/02 Redovisa en överenskommelse om samverkan med 

Linköpings universitet

 � 21/04 Utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssys-

tem i länet

 � 21/05 Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth 

Arena

Uppdrag  



Bilagor
 

Uppdrag  
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 2022 2023 2024

  Budget Plan Plan          

Regionstyrelsen        

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -3 030,9 -3 044,0 -3 058,4

Primärvårdsförvaltningen, exklusive Hälsoval -133,6 -133,6 -133,6

Psykiatriförvaltningen -459,8 -457,8 -457,8

Folktandvården -119,5 -119,5 -119,5

IT-förvaltningen -332,6 -335,1 -335,1

Regionservice -457,3 -467,6 -467,6

Regionrevisionen -4,5 -4,5 -4,5

Centralt adm verksamhet        

    Förtroendevalda -42,0 -42,0 -42,0

    Regiondirektörens stab -173,5 -173,5 -173,5

    Beställd vård -807,5 -807,5 -807,5

    Övrig centraladministrerad verksamhet* -152,2 -159,2 -166,2

Summa -5 713,4 -5 744,3 -5 765,7            

     

Regionala utvecklingsnämnden        

Regionala utvecklingsförvaltningen -180,7 -171,7 -171,7

varav bildning -48,4 -48,4 -48,4

varav kultur -77,7 -77,7 -77,7

Summa  -180,7 -171,7 -171,7            

     

Kollektivtrafiknämnden        

Kalmar Länstrafik -671,3 -650,4 -650,4

Summa -6 565,4 -6 566,4 -6 587,8          

       

Köpt vård -642,0 -642,0 -642,0

Läkemedel -1 094,7 -1 094,7 -1 094,7

Indexuppräkningar, effektiviseringar mm -356,5 -549,4 -758,8

Omställningsresurs -30,0 0,0 0,0

Finansiell beredskap  -142,0 0,0 0,0

Finansiell resurs -2,0 -2,0 -2,0

Summa -8 832,7 -8 854,6 -9 085,3          

Riktade statsbidrag 474,0 273,0 225,0

Pensionsutbetalningar  -233,0 -231,0 -231,0

Patientförsäkring -36,0 -36,0 -36,0

Avskrivningar -360,0 -370,0 -380,0

Verksamhetens nettokostnader -8 987,7 -9 218,6 -9 507,3         

Skatteintäkter och finansnetto       

Skatteintäkter 6 446,0 6 690,0 6 876,0

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 1 876,0 1 839,0 1 885,0

Statsbidrag läkemedel 866,0 866,0 866,0

Finansiella intäkter    

  Ränteintäkter 1,5 1,5 1,5

  Avkastning pensionsmedel  84,1 87,4 90,9

Finansiella kostnader    

  Värdesäkring pensionsskulden -91,0 -105,0 -125,0

Summa skatteintäkter och finansnetto 9 182,6 9 378,9 9 594,4          

Summa resultat 194,9 160,3 87,1          

    

     

     

 

BILAGA 1, RESULTATBUDGET  |   MKR

  



Ramar 2022-2024 2022 2023 2024         

Regionstyrelsen 5 713 422 5 744 322 5 765 722

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Utgångsläge  2 986 618 2 986 618 2 986 618

Förändringar regionplan 2020-2022    

Budgetförstärkning ny budgetmodell 30 000 30 000 30 000

Förändringar regionplan 2021-2023    

Budgetförstärkning ny budgetmodell 12 000 22 000 22 000

Screening tarmcancer -500 0 0

Sprututbyte 200 200 200

Förändringar regionplan 2022-2024    

Screening tarmcancer 1 300 2 900 4 300

Budgetförstärkning ny budgetmodell   13 000

Uppdragsväxling -1 700 -1 700 -1 700

PET-CT 3 000 4 000 4 000

Ram efter förändringar 3 030 918 3 044 018 3 058 418     

         

Primärvårdsförvaltningen exklusive Hälsoval        

Utgångsläge 133 628 133 628 133 628

Ram efter förändringar 133 628 133 628 133 628     

         

Psykiatriförvaltningen        

Utgångsläge 455 816 455 816 455 816

Förändringar regionplan 2022-2024    

Barn och ungdomspsykiatrin 4 000 2 000 2 000

Ram efter förändringar 459 816 457 816 457 816     

         

Folktandvården        

Utgångsläge 119 450 119 450 119 450

Ram efter förändringar 119 450 119 450 119 450     

         

IT-förvaltningen        

Utgångsläge 303 139 303 139 303 139

Förändringar regionplan 2020-2022    

Införande digitalt stöd i hälso- och sjukvården för mobilt arbetssätt 2 000 2 000 2 000

Förändringar regionplan 2021-2023    

Gemensam digital infrastruktur 2 500 5 000 5 000

Förändringar regionplan 2022-2024    

Gemensam digital infrastruktur 5 000 5 000 5 000

Infrastruktur, avtal, digital utveckling 20 000 20 000 20 000

Ram efter förändringar 332 639 335 139 335 139     

         

Regionservice        

Utgångsläge 452 881 452 881 452 881

Förändringar regionplan 2021-2023    

Utbyte textilier 10 300 10 300 10 300

Förändringar regionplan 2022-2024    

Utbyte textilier - justerad tidplan -10 300 1 000 1 000

Uppdragsväxling  4 400 3 400 3 400

Ram efter förändringar 457 281 467 581 467 581     

          

   

     

     

 

BILAGA 2, DRIFTRAMAR  |  TKR

  Driftramar per styrelse/nämnd är i fastvärde dvs exklusive indexuppräkningar
samt ramar för köpt vård och läkemedel.  
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Ramar 2022-2024 2022 2023 2024         

Regionrevisionen        

Utgångsläge 4 460 4 460 4 460

Ram efter förändringar 4 460 4 460 4 460     

Centraladministrerad verksamhet        

Regiondirektörens stab        

Utgångsläge  173 546 173 546 173 546

Ram efter förändringar 173 546 173 546 173 546     

         

Förtroendevalda        

Utgångsläge 42 040 42 040 42 040

Ram efter förändringar 42 040 42 040 42 040     

         

Beställd vård        

Utgångsläge 768 489 768 489 768 489

Förändringar regionplan 2020-2022    

Hälsosamtal-förskjutning pga pandemin 7 000 7 000 7 000

Förändringar regionplan 2022-2024    

Listning, satsning glesbygd och nära vård 32 000 32 000 32 000

Ram efter förändringar 807 489 807 489 807 489      

         

Övrig verksamhet        

Utgångsläge 109 656 109 656 109 656

Förändringar regionplan 2019-2021    

Kombinationstjänster 300 300 300

Förändringar regionplan 2020-2022    

Egenmonitorering 1 000 1 000 1 000

Förändringar regionplan 2021-2023    

Screening tarmcancer 1 500 1 500 1 500

Förändringar regionplan 2022-2024    

Bastjänstgöring 2 000 4 000 6 000

PTP-psykolog 2 000 2 000 2 000

Verksamhetsförlagd utbildning 500 500 500

Utbildningsanställningar 1 000 1 000 1 000

Uppdragsutbildning 1 000 1 000 1 000

Jämställda löner 13 000 18 000 23 000

Lönerevision utöver LPIK 17 000 17 000 17 000

Erbjudande om testning 700 700 700

KTC 1 500 1 500 1 500

Forskning 1 000 1 000 1 000

Ram efter förändringar 152 156 159 156 166 156     

         

Regional utvecklingsnämnd 164 182 164 182 164 182

Regional utvecklingsförvaltning 164 182 164 182 164 182

varav bildningsverksamhet 48 434 48 434 48 434

varav kulturverksamhet och organisationsstöd 77 698 77 698 77 698

Förändringar regionplan 2020-2022    

Långsiktig struktur för regional utveckling 2 000 2 000 2 000

Förändringar regionplan 2022-2024    

Stöd till små och medelstora företag i en grön återstart  12 000  

E-health arena 2 000 5 000 5 000

Utveckling av filmproduktion 500 500 500

Ram efter förändringar 180 682 171 682 171 682     

       

 

     

     

FORTSÄTTNING BILAGA 2, DRIFTRAMAR  |  TKR

  



Ramar 2022-2024 2022 2023 2024        

Kollektivtrafiknämnd 641 625 641 625 641 625

Kalmar länstrafik 641 625 641 625 641 625

Förändringar regionplan 2022-2024    

Nytt biljettsystem anslutningskostnader 3 000  

Nytt biljettsystem   3 200 3 200 3 200

Pendeltågstrafik Växjö-Kalm ar  1 000 3 100 3 100

Ökade kostnader tåg och serviceresor 2 500 2 500 2 500

Återstart i kollektivtrafiken 5 000  

Resurs minskade biljettintäkter 15 000  

Ram efter förändringar 671 325 650 425 650 425     

FORTSÄTTNING BILAGA 2, DRIFTRAMAR  |  TKR
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                                                                                                                                   Prognos Budget Plan Plan

 2021 2022 2023 2024       

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 425,7 194,9 160,3 87,1

 + ej likviditetspåverkande avskrivningar 349,0 360,0 370,0 380,0

 + ej likviditetspåverkande avsättningar 425,7 242,7 251,8 309,2

 +/- justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -393,3 -107,3 22,9 -85,4

Medel från den löpande verksamheten 807,1 690,3 805,0 690,8      

     

Investeringsverksamhet     

Immateriella anläggningstillgångar -15,0 -15,0 -15,0 

Byggnader -600,0 -691,0 -733,5 -705,6

Inventarier -174,6 -170,0 -170,8 -170,8

Finansiella anläggningstillgångar -4,9 -10,0 -20,0 -20,0   

Medel från investeringsverksamheten -794,5 -885,9 -939,3 -896,4       

     

Finansieringsverksamhet     

Ökn(+)/minskn(-) av långfristiga skulder  4,5

Ökn(-)/minskn(+) av långfristiga fordringar -13,3  

Medel från finansieringsverksamheten -8,8                                                                                      

     

Förändring likvida medel 3,8 -195,6 -134,3 -205,5

Likvida medel vid årets slut 984,2 788,6 654,2 448,7      

    Prognos Budget Plan Plan

 2021           2022 2023 2024       

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar 4 283,0 4 813,9 5 388,2 5 909,5

Omsättningstillgångar 4 236,2 4 119,7 3 962,7 3 843,1

SUMMA TILLGÅNGAR 8 519,2 8 933,6 9 350,9 9 752,6     

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

 Eget kapital 3 193,1 3 388,0 3 548,3 3 635,4

 Därav årets resultat 425,7 194,9 160,3 87,1

 Därav resultatutjämningsreserv 332,4 332,4 332,4 332,4

 Därav övrigt eget kapital 2 435,0 2 860,7 3 055,6 3 215,9

 Avsättningar och skulder 5 326,1 5 545,6 5 802,6 6 117,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 519,2 8 933,6 9 350,9 9 752,6     

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 94,6% 84,6% 70,7% 58,8%

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 37,5% 37,9% 37,9% 37,3%

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, % -5,0% -0,9% 2,3% 4,5%

 

     

BILAGA 3, K ASSAFLÖDESBUDGET  |   MKR

  

BILAGA 4, BALANSBUDGET  |   MKR

  





                                                                                            

Investeringsobjekt                     

           

Fördelade på byggnader B, inventarier/  

utrustning I och konstnärlig utsmyckning K              

Länsjukhuset Kalmar        
Specialistpsykiatri        
-  nybyggnad hus 36 B 959 034 964 362 933 914 226 502 24 423 6 025 
-  konstnärlig utsmyckning K 8 799 8 799 6 766 4 200 2 033  
-  verksamhetsutrustning I 43 289 43 956 7 499 7 150 36 457  
        
Neonatal        
- om- och tillbyggnad hus 15 B 98 721 103 718   530 33 000 36 000
-  konstnärlig utsmyckning  K 930 949     949
-  verksamhetsutrustning I 15 351 15 786    292 15 494
        
Onkologi och strålbehandling        
- ny-, om- och tillbyggnad B 398 928 420 387 29 293 29 037 59 546 71 445 81 085
- konstnärlig utsmyckning  K 3 060 3 345     
- verksamhetsutrustning I 20 298 22 068   4 162  
        
Länsgemensamt regionarkiv och regionöver-
gripande serverhall        
- nybyggnad hus 47 B 133 852 140 852   300 600 22 751
- verksamhetsutrustning I 69 360 73 402     10 283
        
Klinisk kemi        
- Ombyggnad för automationsbana hus 19 B 13 176 13 491   2 974 10 517 
-  verksamhetsutrustning I 714 728    728 
        
Oskarshamns sjukhus        
Renovering av behandlingsbad hus 12 B 10 627 10 839 2 388 2 388 8 452  
        
MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang        
- till- och ombyggnad  hus 01 B 138 850 144 431 2 000 2 000 20 298 60 343 61 790
- konstnärlig utsmyckning  K 1 122 1 180   104 318 758
- verksamhetsutrustning I 9 996 10 397   3 121 4 245 3 031
        
Västerviks sjukhus        
Specialistpsykiatri        
- nybyggnad, etapp 1, hus 02 B 1 229 269 1 303 607 193 488 130 746 268 000 275 000 278 000
- konstnärlig utsmyckning K 8 560 9 076 398    5 431
- verksamhetsutrustning I 35 631 37 885 3 451    8 681
        
- ombyggnad, etapp 2, hus 19 B 74 593 84 430     11 149
- konstnärlig utsmyckning K 624 676     
- verksamhetsutrustning I 8 323 9 009     
        
Neonatal        
- ombyggnad hus 07 B 26 068 26 068 21 577 17 664 4 491  
- konstnärlig utsmyckning  K 260 260   260  
- verksamhetsutrustning I 5 916 5 916 3 482 3 482 2 434  
- tilläggsbudget ombyggnad hus 07 B 6 100 6 259   6 259  
        
Medicinavdelning 4 och 6        
- ombyggnad hus 20 B 47 021 48 231 6 151 5 566 24 601 17 479 
- konstnärlig utsmyckning  K 470 475   204 271 
- verksamhetsutrustning I 6 138 6 199   2 691 3 508 
        
Kliniks kemi och transfusionsmedicin        
- ombyggnad hus 11 B 66 425 69 093   5 315 35 857 27 921
- konstnärlig utsmyckning  K 163 169    64 105
- verksamhetsutrustning I 3 978 4 058    2 058 2 000
        
Rehabbassäng        
- ombyggnation hus 16 B 29 479 29 674 28 548 28 548 1 126  
- verksamhetsutrustning I 816 816 816 816

Stora Trädgårdsgatan, Västervik        
- ombyggnad för HC, hus 01 B 9 080 9 080 5 649 4 907 3 431  
- verksamhetsutrustning I 459 459   459  
        
Vimmerby        
Renovering av behandlingsbad B 9 566 10 023 413   5 185 4 425
           

        
 

BILAGA 5A

INVESTERINGSBUDGET – FASTIGHETER  | TKR

  

Beslutad
budgetram
Fast värde 

2021

Beslutad
budgetram
Löp värde t.o.m 

år 2021
 

varav
år 2021

 

budget
år 2022

 

år 2023

 

år 2024
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Investeringsobjekt                     

           

Fördelade på byggnader B, inventarier/  

utrustning I och konstnärlig utsmyckning K              

Länsjukhuset Kalmar        
Specialistpsykiatri        
-  nybyggnad hus 36 B 959 034 964 362 933 914 226 502 24 423 6 025 
-  konstnärlig utsmyckning K 8 799 8 799 6 766 4 200 2 033  
-  verksamhetsutrustning I 43 289 43 956 7 499 7 150 36 457  
        
Neonatal        
- om- och tillbyggnad hus 15 B 98 721 103 718   530 33 000 36 000
-  konstnärlig utsmyckning  K 930 949     949
-  verksamhetsutrustning I 15 351 15 786    292 15 494
        
Onkologi och strålbehandling        
- ny-, om- och tillbyggnad B 398 928 420 387 29 293 29 037 59 546 71 445 81 085
- konstnärlig utsmyckning  K 3 060 3 345     
- verksamhetsutrustning I 20 298 22 068   4 162  
        
Länsgemensamt regionarkiv och regionöver-
gripande serverhall        
- nybyggnad hus 47 B 133 852 140 852   300 600 22 751
- verksamhetsutrustning I 69 360 73 402     10 283
        
Klinisk kemi        
- Ombyggnad för automationsbana hus 19 B 13 176 13 491   2 974 10 517 
-  verksamhetsutrustning I 714 728    728 
        
Oskarshamns sjukhus        
Renovering av behandlingsbad hus 12 B 10 627 10 839 2 388 2 388 8 452  
        
MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang        
- till- och ombyggnad  hus 01 B 138 850 144 431 2 000 2 000 20 298 60 343 61 790
- konstnärlig utsmyckning  K 1 122 1 180   104 318 758
- verksamhetsutrustning I 9 996 10 397   3 121 4 245 3 031
        
Västerviks sjukhus        
Specialistpsykiatri        
- nybyggnad, etapp 1, hus 02 B 1 229 269 1 303 607 193 488 130 746 268 000 275 000 278 000
- konstnärlig utsmyckning K 8 560 9 076 398    5 431
- verksamhetsutrustning I 35 631 37 885 3 451    8 681
        
- ombyggnad, etapp 2, hus 19 B 74 593 84 430     11 149
- konstnärlig utsmyckning K 624 676     
- verksamhetsutrustning I 8 323 9 009     
        
Neonatal        
- ombyggnad hus 07 B 26 068 26 068 21 577 17 664 4 491  
- konstnärlig utsmyckning  K 260 260   260  
- verksamhetsutrustning I 5 916 5 916 3 482 3 482 2 434  
- tilläggsbudget ombyggnad hus 07 B 6 100 6 259   6 259  
        
Medicinavdelning 4 och 6        
- ombyggnad hus 20 B 47 021 48 231 6 151 5 566 24 601 17 479 
- konstnärlig utsmyckning  K 470 475   204 271 
- verksamhetsutrustning I 6 138 6 199   2 691 3 508 
        
Kliniks kemi och transfusionsmedicin        
- ombyggnad hus 11 B 66 425 69 093   5 315 35 857 27 921
- konstnärlig utsmyckning  K 163 169    64 105
- verksamhetsutrustning I 3 978 4 058    2 058 2 000
        
Rehabbassäng        
- ombyggnation hus 16 B 29 479 29 674 28 548 28 548 1 126  
- verksamhetsutrustning I 816 816 816 816

Stora Trädgårdsgatan, Västervik        
- ombyggnad för HC, hus 01 B 9 080 9 080 5 649 4 907 3 431  
- verksamhetsutrustning I 459 459   459  
        
Vimmerby        
Renovering av behandlingsbad B 9 566 10 023 413   5 185 4 425
           

        
 

                                                                                            

Investeringsobjekt                     

        

Fördelade på byggnader B, inventarier/  

utrustning I och konstnärlig utsmyckning K              

Familjecentral        
- ombyggnation hus 02 B 21 778 21 966 6 102 5 624 11 992 3 872 
- konstnärlig utsmyckning  K 224 224   47 177 
- verksamhetsutrustning I 1 977 1 977   588 1 388 
        
Ambulansstation Virserum        
- nybyggnation B 15 280 15 501 13 709 11 503 1 792  
- verksamhetsutrustning I 520 531   531  
        
Hälsocentral, rehab och folktandvård Högsby        
- nybyggnation B 80 866 82 537 2 098 310 32 728 37 250 10 461
- konstnärlig utsmyckning  K 812 828    828 
- verksamhetsutrustning I 5 508 5 731    5 731 
        
Regionhuset        
- ombyggnad Lärlingen 6 B 18 575 18 575 15 468 15 458 3 107  
        
Fysisk tillgänglighet B 32 900 32 900 3 632 3 095 8 508 10 616 10 144
        
Gemensamt        
Teknikinvesteringar B 171 369 180 328 32 424 32 424 30 780 31 395 32 025
Energiplan 2012-2020 etapp 1- 3 B 28 332 28 958 11 800 11 800 9 234 5 789 2 135
Reinvesteringar planerat underhåll B 166 550 174 322   56 960 58 098 59 264
Ospecificerade fastighetsförbättringar  B 15 606 16 334   5 337 5 444 5 553
        
Länsjukhuset Kalmar        
Arbetsterapi och fysioterapi        
- ombyggnation hus 48 B 4 000 4 166   1 026 3 140 
- verksamhetsutrustning I 330 345    345 
        
CK rum IT        
- ombyggnation B 8 800 9 090 800 800 4 104 4 186 
- verksamhetsutrustning I 6 300 6 566   1 334 5 233 
        
Klinisk patologi        
- ombyggnation för ny scanner  hus 17 B 2 300 2 360   2 360  
- verksamhetsutrustning I 70 72   72  
        
Akutmottagningen        
- ombyggnation undersökningsrum hus 19 B 5 400 5 549   5 130 419 
- verksamhetsutrustning I 630 648   544 105 
        
Rivning av hus 08, 40 och 41 B 21 600 23 284   1 026 2 721 8 540
        
Tank för medicinsk oxygen        
- nyinstallation B 1 900 1 949   1 949  
        
Oskarshamns sjukhus        
IT        
- ombyggnation hus 02 B 17 100 17 962   3 078 8 372 6 512
- verksamhetsutrustning I 1 500 1 591    523 1 068
        
Utbyggnad av mobilt fastighetsnät vid länets 
sjukhus        
- ombyggnation B 27 000 27 997 500 500 11 799 15 698 
        
Läkemedelsförsörjning vid Länssjukhuset i Kalmar 
och sjukhuset i Västervik        
- ombyggnation B 9 500 9 656 3 500 3 500 6 156  
- verksamhetsutrustning I 2 200 2 257   2 257  
        
Laddinfrastruktur för eldrivna regionbilar vid 
Länssjukhuset i Kalmar och sjukhuset i Västervik        
- nybyggnad B 9 900 10 239   6 053 4 186 
- verksamhetsutrustning I 1 470 1 523   790 733 
        
Förhyrda lokaler, konstnärlig utsmyckning        
- Hälsocentral Gamleby K 325 338    338 
        

  

 Summa pågående projekt 4 175 669 4 346 454 1 335 866 548 019 690 954 733 518 705 553

              

FORTSÄTTNING BILAGA 5A

INVESTERINGSBUDGET – FASTIGHETER  | TKR

  

Beslutad
budgetram
Fast värde 

2021

Beslutad
budgetram
Löp värde t.o.m 

år 2021
 

varav
år 2022

 

budget
år 2022

 

år 2023

 

år 2024
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                                                                                                                              Anslag  Total
 Löp värde utgift 2022 2023 2024      

Specificerad utrustning          

 -Röntgenplan 92 340   90 000   30 000   30 000   30 000

 Laboratorieplan DC 55 404   54 000   18 000   18 000   18 000

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen     

 Ambulanser 39 398   38 400   14 400   12 000   12 000

-Övrig medicinteknisk utrustning 102 600   100 000   30 000   35 000   35 000

IT-förvaltningen     

IT-utrustning 126 198   123 000   41 000   41 000   41 000

Cosmic tilläggsavtal, utveckling 30 780   30 000   15 000   15 000   

Regionsservice     

Tekniska hjälpmedel 34 628   33 750   11 750   11 000   11 000

Centraltvätteri 7 387   7 200   2 400   2 400   2 400

Summa för specificerad utrustning 488 735   476 350   162 550   164 400   149 400      

             

Ospecificerade inventarier          

Psykiatriförvaltningen 4 617   4 500   1 500   1 500   1 500

Primärvårdsförvaltningen 1 847   1 800    600    600   600

Regional utvecklingsförvaltning 6 464   6 300   2 100   2 100   2 100

Folktandvården  23 701   23 100   6 000   6 000   6 000

Kalmar länstrafik 16 929   16 500   5 500   4 500   4 500

Centraladministrerad verksamhet 3 160   3 080   1 400   1 400   1 400

Regionsservice 14 980   14 600   5 300   5 300   5 300

Summa för ospecificerade inventarier 71 697   69 880   22 400   21 400   21 400     

             

Summa totalt för inventarier m m 560 432   546 230   184 950   185 800   170 800     

Bidrag till infrastruktur     

Bredbandsutbyggnad 50 000 50 000 10 000 20 000 20 000

TOTAL 610 432 596 230 194 950 205 800 190 800     

BILAGA 5B 

INVESTERINGSBUDGET – INVENTARIER  |   TKR

  

Budget
2021 Fördelning av utgift - fast värde

   

 Mandat  Grundstöd Mandatbundet  Totalt  2021

Socialdemokraterna 25 104 850 3 046 388 3 151 238

Centerpartiet 8 104 850 974 844 1 079 694

Moderaterna 10 104 850 1 218 555 1 323 405

Liberalerna 3 104 850 365 567 470 417

Vänsterpartiet 4 104 850 487 422 592 272

Kristdemokraterna 7 104 850 852 989 957 839

Sverigedemokraterna 10 104 850 1 218 555 1 323 405

 67 733 950 8 164 320 8 898 270

    

BILAGA 6, EKONOMISKT PARTISTÖD 

  Grundas på 2021 års månadsarvode för riksdagsledamot, eftersom riksdagens arvodesnämnd ännu inte beslutat om 
uppräkning av arvodet för 2022. Om en sådan uppräkning meddelas kommer beloppen att räknas upp enligt vad som 
gäller i Region Kalmar läns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.    
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Styrmodell för Region Kalmar län

Styrmodell

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

gi samt fem övergripande strategiska mål. Målstyrningen sker 

enligt modellen Balanserat styrkort där mål, mått och aktivite-

ter processas fram inom fyra målområden, invånare och kund, 

verksamhet, medarbetare och ekonomi. Övergripande mål blir 

styrande, tydliggjorda och kommunicerade och följs upp på 

alla nivåer i organisationen. Ansvaret för förankring av målstyr-

ningsprocessen följer linjeorganisationen. 

 Målen formuleras så att de beskriver vad som ska uppnås. 

Målen mäts av med mått med tillhörande målvärde som möj-

liggör uppföljning och analys av mål. Målvärdena för regi-

onfullmäktiges mått anges i kortsiktiga och långsiktiga mål-

värden. Syftet är att tydligare kunna följa Region Kalmar läns 

måluppfyllnad och målsättning om bättre resultat. Baserat på 

regionplanen upprättas verksamhetsplaner/styrkort för förvalt-

ningarna, 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 (regio-

nala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden), pa-

tientnämnd, 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 verk-

samheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet 

med regionfullmäktiges mål samt anvisningar från regionsty-

relse. Nämnderna ansvarar också för att efter regionstyrelsens 

anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksam-

heten inom sitt ansvarsområde.

Budgetprocess och verksamhetsuppföljning

Region Kalmar läns budgetprocess som inkluderar processen 

för investeringar ska kännetecknas av hög delaktighet och bra 

beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att förstå och 

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

samhet. 

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

planer
 � styr så att vi använder våra resurser rätt

Struktur för Region Kalmar läns budgetprocess

Regionplanen beslutas i regionfullmäktige i november för de 

kommande tre åren och den är utgångspunkt för förvaltning-

arna inom regionstyrelsen och respektive nämnds årliga verk-

samhetsplaner. 

 Förvaltningarna inom regionstyrelsen och respektive nämnd 

upprättar därefter årliga verksamhetsplaner och detaljbud-

getar 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 bedri-

vas inom befintlig budgetram. Inom driftramen har nämnderna 

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

rade driftsramen ska hållas. 

Struktur för Region Kalmar läns 
verksamhetsuppföljning

Periodrapporter

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar kortfattade ekono-

miska periodrapporter i enlighet med upprättad plan för upp-

följning. Nämndernas periodrapporter överlämnas till regions-

tyrelsen för information och eventuella åtgärdande.

Delårsrapporter

Regionstyrelsen och nämnder upprättar två delårsrapporter 

under året. Delårsrapporten för april månad innehåller en upp-

följning av verksamhetsplaner. Nämndernas delårsrapporter 

överlämnas till regionstyrelsen för information och eventu-

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. 

Bilaga 7
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ella 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 infor-

mation som ovan. Regionstyrelsens övergripande delårsrap-

port kompletteras med följande information:
 � En sammanfattande utvärdering av regionens samtliga 

mål och målsättningar genom uppföljning av både eko-
nomi och verksamhet.

 � Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under rap-
portperioden eller efter dennas slut. 

 � Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi 
och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushåll-
ning. 

 � Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till bud-
get som fastställts.

 � En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårs-
prognosen.

Delårsrapporten för augusti redovisas till Regionfullmäktige.

Avvikelser

Innan styrelsen tar ställning till periodrapporter och delårsrap-

porter skall avvikelser i förhållande till budget och mål skriftli-

gen förklaras. Detta är ett led i regionstyrelsens uppsiktsplikt.

I de fall periodrapporten eller delårsrapporten visar på prog-

nostiserat underskott eller avvikelser i förhållande till budget 

ska åtgärder vidtas för att nå ett budgeterat resultat.

Årsredovisning

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar årsredovisningar ut-

ifrån de anvisningar som regionstyrelsen lämnar och enligt vad 

som anges i lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Regionstyrelsens övergripande årsredovisning ska innehålla 

följande:
 � En sammanfattande utvärdering av regionens samtliga 

mål och målsättningar genom uppföljning av både eko-
nomi och verksamhet.

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

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

 � Förväntad utveckling

Årsredovisningen redovisas till regionfullmäktige n
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Politisk organisation  |  Region Kalmar län

Samverkansnämnd

Revisorer

Patientnämnd

Valberedning

Regionfullmäktige

Personalutskott

Arbetsutskott
Krisledningsnämnd

Funktionshinderråd

Pensionärsråd

Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor

Plan- och 
budgetberedning

Beredning 
hälso- och sjukvård

Beredning 
invånarfrågor

Beredning hållbarhet
och folkhälsa

FoU beredning

Regional utvecklingsnämnd
Folkhögskolestyrelse

Kollektivtrafiknämnd
Regional kollektivtrafikmyndighet

Regionstyrelse

Länsgemensam ledning 
i samverkan

inom socialtjänst och 
angränsande område hälso- och 

sjukvård Kalmar län
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Verksamhetsorganisation  |  Region Kalmar län

Regiondirektör

Hälso- och
sjukvårds-

förvaltningen

Regionstab

Västerviks 
sjukhus

Oskarshamns 
sjukhus

Länssjukhuset
i Kalmar

Diagnostiskt
centrum

Kalmar länstrafik

Primärvårds-
förvaltningen

Psykiatri-
förvaltningen

Regionservice IT-förvaltning Folktandvården
Regional 

utvecklings-
förvaltning

Regional 
utvecklingsnämnd Regionstyrelse Kollektivtrafiknämnd

Bildning
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