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§ 7   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedningen godkänner föreslagen 
dagordning med följande tillägg: 
- Aktuellt gällande Ukraina 
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§ 8   

Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Lars Mattsson, ekonomidirektör, informerar bland annat om Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) ekonomikalender för 2022 och 
skatteprognosen från 17 februari 2022. 
Information ges också om hur ekonomin framåt påverkas av höga 
energipriser och invasionen i Ukraina samt hur det nya pensionssystemet 
påverkar regionen. 
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§ 9   

Kunskapsunderlaget 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Pär Eriksson, folkhälsoepidemiolog, tillsammans med Mathias Karlsson, 
analytiker, och Robert Bennsäter, analytiker, informerar om 
kunskapsunderlaget. Det första kunskapsunderlaget togs fram 2019. Åren 
därefter har huvudrapporten kompletterats med tematiska tillägg. 2023 ska 
en revidering ske av kunskapsunderlaget.  
Information ges om sambandet mellan hälsa och ekonomisk utveckling. 
Redovisning sker av 2022 års tematiska tillägg, som formulerats som 
följande fem frågor: 
1. Hur har näringslivet i Kalmar län påverkats av pandemin? 
2.   Hur skapar vi hållbar regional utveckling i hela länet? 
3. Hur kan vi stärka tilliten i vår region? 
4. Hur kan vi bli bättre på att använda data om barn och unga?  
5. Vad händer i den digitala omställningen? 
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§ 10   

Analys av den regionägda primärvårdens resultat 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Lars Mattsson, ekonomidirektör, redovisar analys och resultatutvärdering för 
2021 avseende primärvårdsförvaltningen, inom åtagandet för hälsoval. 
Utgångspunkten är att egenregi (koncern) inom hälsoval ska bära sig 
ekonomiskt över tid. Värderingen av resultatet sker i förhållande till det 
särskilda ansvar som egenregin har att säkra hälso- och sjukvård i enlighet 
med hälso- och sjukvårdslagen. Värderingen baseras på i vilken omfattning 
merkostnader har uppstått med anledning av detta ansvar. Åtgärder av olika 
slag kan bli aktuella i syfte att undvika underskott under en längre period. 
Information ges om ekonomiskt resultat 2021 (per enhet), kostnad av 
hyrläkare 2021 (per enhet) samt resultatet efter värdering. 
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§ 11   

Uppföljning Hälsoval och Vårdval psykisk hälsa 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Sofia Hartz, planeringsdirektör, och Nathalie Persson, samordnare för 
beställd vård, informerar om uppföljningen av hälsovalsverksamheten 2021. 
Hälsovalsåret 2021 har präglats av fortsatt pandemi. Införandet av 
hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar sköts upp ytterligare. Tillfälliga 
ersättningar har givits för PCR- och antikroppsprovtagningar, 
tillfrisknandebevis och vaccinationer. 
Information ges bland annat om ersättningsmodellen 2021, coronarelaterade 
kostnader, listning 2021 samt listningsförändringar över tid. Redogörelse 
sker även för köpt och såld vård, digitala besök, testning och vaccinationer i 
samband med covid-19 samt kostnadsutvecklingen för köpt läkemedel. 
För 2021 redovisar Hälsoval ett underskott på 53,3 miljoner.  
Sofia Hartz och Nathalie Persson informerar också om uppföljning av 
Vårdval psykisk hälsa 2021. Information ges om ersättningsmodellen 2021, 
listningsfördelning mellan vårdgivarna, digitala besök samt medelväntetid i 
dagar. Granskning har gjorts gällande vårdenheternas ledningssystem. 
Redogörelse sker för de områden och frågeställningar som granskningen har 
utgått från. Information ges också om den fördjupande journalgranskningen 
som genomförts, bedömningsunderlaget till den samt resultatet av 
granskningen. 
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§ 12   

Aktuellt gällande Ukraina 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar om aktuellt gällande 
Ukrainakrisen. Region Kalmar län samverkar med andra aktörer inom ramen 
för krissamverkan i Kalmar län. Regionen har representation i samtliga 
mötesformer som etablerats från Länsstyrelsen. 
Information ges om Region Kalmar läns övriga arbete inför mottagande av 
flyktingar från Ukraina. 
Förfrågningar om stöd till Ukraina på hälso- och sjukvårdens område 
kanaliseras via MSB och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tagit fram ett 
PM avseende gemensam inriktning för stöd till Ukraina på hälso- och 
sjukvårdens område. 
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