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Övergripande mål i regionplanen för 2019-2021
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▪ Nöjda invånare och 

samarbetspartners

▪ Hållbar utveckling i hela länet

▪ Sveriges bästa kvalitet, 

tillgänglighet och säkerhet

▪ En av Sveriges bästa 

arbetsplatser

▪ God ekonomisk hushållning

Övergripande mål i regionplan | 2021-2023
regionkalmar.se
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Fokusområden 2021

Tillsammans

▪ Möter vi människor där de är

▪ Driver vi förbättring och innovation

▪ Främjar vi människors egenkraft
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Informationspunkter 8 september 2021

Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson

Lars Lindahl

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Vaccinationscentralerna från start till mål – Patrik Glasberg, Maria Svensson, Eva-Lotta Johansson

Tillgänglighet i sommar  – Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Florence Eddyson-Hägg,

Lise-Lotte Hinsegård Heiding

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – Helene Wendell

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Kompetensförsörjning – Helen Persson

God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson
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Hållbar utveckling i hela länet
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ESF + 2021-2027

Hållbar utveckling i hela länet



ESF+ 
2021-2027

Syfte: Skapa utveckling på arbetsmarknaden och tillväxt

Stärka individer

Utveckla organisationer 

Påverka system
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Europeiska Socialfonden, ESF+ 2021-2027, Småland och Öarna 

Nationellt program inlämnat Arbetsmarknadsdepartementet våren 2020  

Beslut från kommissionen våren 2022 

Preliminär programstart våren 2022

Programgrupp under ledning av Region Jönköpings län  regional handlingsplan och 

utlysningsplan

Arbete och tisdplan för ESF+ 2021-2027
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Utmaningar som vi just nu arbetar utifrån - Regionala principer för prioritering av 
projekt

Jämför utmaningar i ERUF (Europeiska Regionalfonden)

• Låg takt i klimatomställning och utveckling för en 
bättre miljö.

• Ojämställd arbetsmarknad

• Svag kompetensförsörjning

• Svag konkurrenskraft

• Låg innovationsgrad

• Svårt att få ut effekter av digitaliseringen

Skulle kunna landa i fyra utmaningar i ESF+

• Långsam takt i den digitala omställningen 

• Svag kompetensförsörjning

(brister i matchning ingår i denna utmaning)

• Ojämställd och icke inkluderande arbetsmarknad 

(normer och attityder påverkar)

• Låg utbildningsnivå

(outvecklade strukturer för livslångt lärande)

Utmaningar ESF+ 2021-2027
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Inför ny programperiod med ESF+

• Projektägarnas möjligheter och förmåga att driva projekt

• Geografisk spridning – hela länet

• Medfinansieringsgrad från 40% (tidigare upp till 100%)

• Risk för betydligt mindre medel i SmÖ (- 45-48%) – skrivelser inlämnade från RSS och SFP, 
se nästa bild

Inför nya programperioden - att tänka på
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ESF-medel jämförelse

2007-2013 473 mkr

2014-2020 440 mkr hittills fördelade

2021-2027 Förslag: 233 mkr
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ESF-projekt innevarande period

• Smart Industri Kalmar län (2017), PÄ: IUC

ESF-stöd: 8 ,7 mkr

Antal deltagare: 1200

• Samverkan leder till arbete 1 och 2 (2017 och 2020), PÄ: 

Kommunförbundet

ESF-stöd: 13,3 mkr samt 17,2 mkr

Antal deltagare: 412 + 525

• Kompetenslyft Kalmar län (2021), PÄ: Oskarshamns Kommun, Nova 

Utbildning, FoU & Affärsutveckling

ESF-stöd: 7,7 mkr

Antal deltagare: 1800
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Läget bredbandsutbyggnad

Hållbar utveckling i hela länet
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Bredbandsinfrastruktur – den regionala finansieringsmodellen

• nationella stödet tillgänglig stöd 1,6 mdkr – sökt 7,5 mdkr 

• zon syd där vi konkurrerar (tillgängligt stöd 491 mnkr – sökt 2,8 mdkr). 

Konkurrensen i zon syd; 719 projekt, varav 93 i Kalmar län Utfall om 

tilldelning löpande under hösten (oktober-november). 
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Kalmar länstrafik | Region Kalmar län

kalmarlanstrafik.se

Kollektivtrafikens återstart efter pandemin
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Återstart efter pandemin – vad påverkar resandet?

Pandemin påverkar kollektivtrafiken i stort. Det finns en rad faktorer som påverkar resandet i kollektivtrafiken 
både negativt och positivt.  

• Smittläget i Kalmar län och Sverige
• Restriktioner och rekommendationer 

från myndigheter
• Nya resvanor och rutiner
• Högre krav från resenärer gällande 

bl.a. utrymme och trängsel ombord
• Fler som arbetar hemifrån
• Färre tjänsteresor och semesterresor 

(påverkar framförallt tågtrafiken)

• Klimatfrågan är fortfarande aktuell – Kollektivtrafiken 
är fortsatt ett klimatsmart transportmedel

• Trängselproblematik på vägar och på 
parkeringsplatser i våra städer (framförallt Kalmar)

• Billigt och tillgängligt transportsätt för ett stort antal 
människor

• Vaccinering

Faktorer som påverkat resandet negativt: Faktorer som kan komma påverka resandet positivt
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Återstart efter pandemin – regeringens plan

Regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna är styrande i vårt planeringsarbete för återstart av 
kollektivtrafiken. 

Den allmänna debatten och privatpersoners uppfattning om smittspridning är också viktig att ha med i 
beräkningarna. Uppfattning om smittspridning är dock svår att planera för. 

1 2 3 4 5

Regeringens 5 steg för att avveckla restriktionerna
Träder i 
kraft/Beräknas 
trädda i kraft

1 juni 1 juli 15 juli september

Datum 
fastställs 
senare

Kollektivtrafiken 
påverkas

Kollektivtrafiken 
påverkas
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Återstart efter pandemin – regeringens plan

Steg 3  from 15 juli – innebar:

• Reglering om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss försvinner.
• Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
• Rådet om begränsningar av antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken försvinner.
• Trafiken ska fortsatt köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.
• Kollektivtrafiksaktörer måste fortsatt informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Steg 5 Datum fastställs senare– det innebär:

• Alla övriga restriktioner och anpassningar till coronapandemin försvinner.
• Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god 

handhygien.
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Återstart efter pandemin - hur ska Kalmar länstrafik agera?

• Ny flexbiljett lanserades i sept – biljetten innehåller 10 st. 24-timmarbiljetter som 
kan nyttjas under en 30-dagarsperiod. Kommer säljas i appen.

• Omstart med positiv fakta om kollektivtrafiken - Kommunicera fördelarna med 
kollektivtrafiken.

• Bred och omfattande ”välkommen kampanj” - Kampanjen kommer fokusera på 
den kollektiva nyttan samt att alla tillsammans bidrar till kollektivtrafikens fortlevnad.

• Digitalisera välkomsterbjudandet till nyinflyttade invånare i Kalmar län

Planerade aktiviteter till början på hösten 2021
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Återstart efter pandemin - hur ska Kalmar länstrafik agera?

• Tydliggöra möjligheten till kombinerad mobilitet – Tillgänglighetsgöra 
information om hållplatser och knytpunkter där det är möjligt att parkera bilen, cykeln 
m.m. för att resa vidare kollektivt. 

• Vykort till invånare/bilister från Kalmar länstrafik – Vid lättade restriktioner 
och rekommendationer planeras det för att skicka ut vykort med erbjudanden.

• Ökad dialog med lokala företag gällande kollektiva tjänsteresor eller resor 
till/från arbete

• Prova på-erbjudande riktat till bilister boende nära stark trafik ”utreds” –
Resenärer som har flera resmöjligheter (bil, cykel m.m.) har i stor utsträckning valt 
bort kollektivtrafiken. 

Planerade aktiviteter under hösten 2021
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Återstart efter pandemin - hur ska Kalmar länstrafik agera?

• Jobba för att skapa mervärden för våra trogna kunder – Detta skulle exempelvis 

kunna vara erbjudande på andra tjänster som underlättar eller skapar ett mervärde 
under resan.

• Använda bussarna som budskapsbärare ”under utredning” – Exempelvis foliera 

bussar med positiva budskap om kollektivtrafiken på utvalda ställen.

• Kund till kund-erbjudanden ”under utredning” – Möjliggöra för trogna kunder att 

ge ut rabatter/värdekoder till vänner ”vän till vän”.

• Förbättrade och förenklade digitala och icke-digitala tjänster för att köpa 
biljetter

Framtida aktiviteter
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Vaccinationscentralerna från start till mål
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Uppstart och planering
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Ledning och daglig styrning
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Ständiga förbättringar och problemlösning
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Bemötande
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Milstolpar ska firas
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150 medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet
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Framtida utmaningar 

Motivera och sänka tröskeln: 

• Erbjuda vaccin vid kontakt med patient

• Skicka brev till vissa områden

• Samverkan med skolor och riktade tider

• Hälsoinformation

• Kommunikativa insatser 
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Tillgänglighet i sommar
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Primärvårdsförvaltningen: Sommaren

• Sommaren har fungerat väl

• Tillgänglighet likt tidigare somrar

• Vaccination mot Covid-19 viktig

• Besöksrekord på Borgholms hälsocentral
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HSF: Akuta operationer
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HSF: Elektiva operationer

Pandemin 

startar

mars 2020
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HSF: Totalt antal väntande till operation

Antal totalt väntande, ej 

bokade och antal av 

dessa som väntat >90
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Sommaren inom psykiatrin

• Neddragning av vårdplatser på 

vuxenpsykiatri söder, har fungerat bra.

• Ett par arbetsmiljömässiga incidenter inom 

vuxenpsykiatri norr.

• Högt tryck på BUP/ABC samt 

överbeläggning hela sommaren
6934

1982

7185

2205

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Vuxenpsykiatri Barn- och
ungdomspsykiatri

Vuxenpsykiatri Barn- och
ungdomspsykiatri

Antal patienter juni-juli 2020 och 2021

2020 2021
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Psykiatri: Första besök BUP andel väntande inom 30 dagar
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Folktandvården: Akuta patienter och åtgärder 1/6 - 29/8

10 021

11 297

10 235

11 599
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11 500

12 000

Antal patienter Antal åtgärder Antal patienter Antal åtgärder

2020 2021

Akuta patienter och åtgärder 1/6 - 29/8
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Folktandvården: Tillgänglighet

97,2% 97,8% 97,1% 95,4% 93,6% 92,1%
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Personcentrerade- och sammanhållna vårdförlopp
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Disposition

• Repetition av bakgrund, organisation och projektledning

• Nuläge kring vårdförloppen i vår region

Klara, pågående, på uppstart

• Planen framåt och uppföljning

Helene Wendell
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Mycket hänger ihop

Nära vård

Kärnan i Nära vård är ett 

personcentrerat arbetssätt som utgår 

från individens behov och 

förutsättningar. Det handlar om att 

anpassa insatserna efter vad som är 

viktigt för just den personen.

Nära vård bygger på relationer, är 

hälsofrämjande, förebyggande och 

proaktiv.

Nära vård ska bidrar till jämlik hälsa, 

trygghet och självständighet och 

grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit.

Helene Wendell

Personcentrerade och  

sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) har tecknat en överenskommelse om 

att ta fram personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp inom olika 

sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik 

och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga 

kunskap.

De personcentrerade och sammanhållna 

vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och 

aktuella kunskapsstöd och därmed baseras 

på bästa tillgängliga kunskap om vård och 

behandling. 

Syftet är att patienter ska uppleva en mer 

välorganiserad och helhetsorienterad process 

utan onödiga väntetider i samband med 

utredning och behandling. På så sätt ska 

patienternas livskvalitet och nöjdhet med 

vården förbättras och vården bli mer jämlik 

och jämställd

Patientkontrakt

Ett Patientkontrakt är ett sätt att 

säkerställa patientens delaktighet i sin 

egen hälsa och vård och ska stödja 

patienten till att ta tillvara och använda 

sina egna resurser. 

Patientkontrakt innebär en 

överenskommelse och ska spegla vad 

som ska ske i vårdkontakterna, när det 

ska ske och vem patienten ska vända 

sig till. Det ska vara tydligt både vad 

patienten och vården ska göra. 
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Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

kan sträcka sig inom många verksamheter

Helene Wendell

Personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) har tecknat en överenskommelse om 

att ta fram personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp inom olika 

sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik 

och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga 

kunskap.

De personcentrerade och sammanhållna 

vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och 

aktuella kunskapsstöd och därmed baseras 

på bästa tillgängliga kunskap om vård och 

behandling. 

Syftet är att patienter ska uppleva en mer 

välorganiserad och helhetsorienterad process 

utan onödiga väntetider i samband med 

utredning och behandling. På så sätt ska 

patienternas livskvalitet och nöjdhet med 

vården förbättras och vården bli mer jämlik 

och jämställd

1177
Primärvård

Inkl. kommunernas 

hälso- och sjukvård

Specialistvård Socialtjänst

Elev- och 

studenthälsa
Rehabilitering Slutenvård Regionsjukvård

Psykiatri Ambulans 112 …

Inkluderar 

Patientkontrakt

→ Till godkända vårdförlopp

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)
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Projektorganisation – nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt

Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och 
Nationellt system för 

kunskapsstyrning (NSK) tar 
beslut om vilka vårdförlopp 

(PSVF). 

Sydöstra sjukvårds-
regionens berörda 

Regionala programområden 
(RPO) är remissinstans.

Sjukvårdsledningen (RSL) 
leder remissprocessen och 
lämnar in samlat remissvar.

Region Kalmar läns (RKL) 
utsedda projektgrupp är 

mottagare för implementering 
och bereder underlag för 

införande.

Sjukvårdsledningen är 
styrgrupp.
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Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Nationellt 
system för kunskapsstyrning 

(NSK) tar beslut om vilka 
vårdförlopp (PSVF). 

Sydöstra sjukvårdsregionens 
berörda Regionala 

programområden (RPO) är 
remissinstans.

Sjukvårdsledningen (RSL) leder 
remissprocessen och lämnar in 

samlat remissvar.

Region Kalmar läns (RKL) 
utsedda projektgrupp är 

mottagare för implementering och 
bereder underlag för införande.

Sjukvårdsledningen är styrgrupp.

Projektorganisation

I samverkan med

Samarbetspartners:

Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns 

sjukhus, Västerviks sjukhus, Diagnostiskt 

centrum, Primärvårdsförvaltningen, 

Psykiatriförvaltningen, Ansvarig för 

Patientkontrakt, Patientmedverkan,

Kommunikation, Lärande och förnyelse,

IT-utdata, IT-Vårdsystem, Kommunerna, 

Rehabilitering, Habilitering

Generisk del:

Projektledare 2x50%

IT-Vårdsystem

IT-Utdata

Informatiker

Kommunikatör

Patient- och närstående-

representanter

Arbetsgrupp: 

Medarbetare 

som arbetar 

inom respektive 

vårdförlopp
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Framtagande 
pågår

21

Beslutade

11

Ute på 
remiss

Framtagande pågår
• Grav hörselnedsättning
• Inflammatorisk tarmsjukdom
• Jättecellsarterit
• Knäledsartros
• Långvarig icke-malign smärta
• Palliativ vård
• Traumatisk hjärnskada 
• Ångest och depression
• Självskadebeteende
• Sömnrelaterad andningsstörning och 

obstruktiv sömnapné
• Epilepsi
• Levnadsvanor (generisk)
• Diabetes med hög risk för fotsår
• Varicer och venösa bensår
• Svårläkta sår

Samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Uppdaterad 210831

Kommer ut på remiss 15 sept
• Vårdförlopp Schizofreni, del 2
• Vårdförlopp Grav hörselnedsättning
• Vårdförlopp Knäledsartros

Beslutade 
• Höftledsartros – primärvård, start 1 feb 2021
• Reumatoid artrit, start 7 juni 2021
• Stroke och TIA – del 1
• Schizofreni – förstagånginsjuknade
• Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
• Osteoporos- sekundärprev. efter fraktur
• Sepsis
• KOL
• Kritisk benischemi
• Hjärtsvikt
• (Generisk modell för rehabilitering – stöd för 

NAG)

Utvecklas vidare
• Höftledsartros, del 2
• Reumatoid artrit, del 2
• Stroke och TIA, del 2
• Schizofreni, del 2
• KOL, del 2
• Sepsis, del 2
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PSVF Antal 

möten 

hela 

arbets-

gruppen

Antal möten 

berörda delar 

av arbets-

gruppen

Gap-analys gjord Pågående/Nästa steg

Reumatoid artrit 5 x 1h 6 x 1 h Ja. En del gap Klart. Startdatum 7 juni.

Höftledsartros – primärvård 4 x 1h 2 x 1h Ja. Endast små gap. Klart. Startad 1 februari 

Stroke och TIA 5 x 1h 5 x 1h Ja. En del gap

• Tidsaspekter

• Patienter som behöver förflyttas

• Strokekompetensutbildning

Pågående arbete: 

• Revidering av rutiner/checklistor (ambulans, 

avdelning, rehab)

• Revidering av befintliga mallar/sökord

• Strokekompetens på vårdavdelning

• Möjlighet till uppföljning 

Troligen klart hösten 2021

Schizofreni –

förstagånginsjuknade

- - Skapande av arbetsgrupp. 

Samarbete med Sofia Velinder

Kognitiv svikt vid 

misstänkt 

demenssjukdom

- - Skapande av arbetsgrupp

Samarbete med LGL äldres hälsa

Osteoporos –

sekundärprevention

- - Skapande av arbetsgrupp

Samarbete med terapigrupp Osteoporos

Statusrapport, PSVF i Region Kalmar län. 21-08-31
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Uppföljning
Helene Wendell

→ Länk till Vården i Siffror

https://vardenisiffror.se/rapporter/omradesrapporter
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Information uppdateras på Samarbetsportalen

→ Länk till Samarbetsportalen

https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/personcentrerade-och-sammanhallna-vardforlopp/
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Mer information och stöd

• Mer information och presentationsmaterial för personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp finns på https://kunskapsstyrningvard.se/

• Vårdförloppen finns tillgängliga i regionernas gemensamma system för 
kunskapsstöd NKK

• På SKR:s sida finner du Patientkontrakt samt de 

viktiga 7 frågorna att ställa till patient och 

vårdgivare.

https://kunskapsstyrningvard.se/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/patientkontrakt.28918.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/patientkontrakt/inforandestodpatientkontrakt/metodstoduppfoljning.28922.html
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En av Sveriges bästa arbetsplatser
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Sveriges viktigaste jobb - områden som kuggar i varandra

Hälsofrämjande

Attraktiv

• Arbetsgivarvarumärke

• Rekrytering

• Likabehandling och mångfald

• Samverkan universitet

• Kompetensutveckling 

• Karriärutveckling

• Forskningsmöjligheter

• Utvecklande ledarskap 

• Balans i livet 

• Medarbetarnas hälsa 

• Värdegrund 

• Chefen som kulturbärare
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Baslinje oberoende av bemanningsbolag (rullande 12)
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Baslinje oberoende av bemanningsbolag (rullande 12)
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Nationellt arbete – oberoende hyrbolag

1. Lärande exempel: nätverkande mellan regionerna

2. Gemensam upphandling av hyrpersonal

3. Fokusområde Attraktiv arbetsgivare

Status upphandlingsprojektet 

• Följer tidplanen

• Pågående arbete: Avtal- och prisanalyser, riskanalyser, 

dialogmöten mm.  



regionkalmar.se  |

Sveriges viktigaste jobb 

Kompetensutmaning

• Attraktiv arbetsgivare

• Nya lösningar

• Hållbart arbetsliv

Bli en attraktiv arbetsgivare

• - Inspiration och råd hur man kan 
arbeta med arbetsgivarvarumärket

Verktygslåda

• Filmer, material

Rapporter och Statistik
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Studie - Attraktiv arbetsgivare i fyra punkter 

1. Det börjar inifrån 2. Chefen i centrum
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Studie - Attraktiv arbetsgivare i fyra punkter 

3. Villkor är mer än lön 4. Karriär är kompetensutveckling

68
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▪ Likabehandling och 

mångfald

▪ Målinriktad rekrytering

▪ Samverkan Lnu, LiU

▪ Läkarprogrammet

▪ Sjuksköterskeprogrammet

▪ AT, BT, ST

▪ Utlandsrekrytering

▪ Länets attraktivitet

▪ KTC

▪ Utbildningsanställning

▪ Karriärutvecklingsmodeller 

▪ Chef- och 

ledarskapsstrategi

▪ Ledarskapsutveckling

▪ Samverkan kommuner

▪ Stärkt akademisk miljö

▪ Introduktion  

▪ Kompetenshöjande insatser

▪ Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

▪ Ledarskapet

▪ Värdegrund och kultur  

▪ Jämställdhet och kvinnors 

hälsa 

▪ Erbjudande om heltid

▪ Arbetsmiljö och hälsa

▪ Hälsoinspiratörer

Aktiviteter 2021-2023 

Attraktiv Hälsofrämjande
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God ekonomisk hushållning
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Uppföljning juli 2021

• Fortsatt stor omställning i verksamheten under året utifrån Covid-19

• Utvecklingen av världsekonomin är fortsatt osäker, men förbättrad 2021

• Information om statsbidrag löpande under året

• Uppskjuten vård

• Kollektivtrafik

• Vaccination, test och smittspårning

• Osäkerheterna i prognosen är fortsatt stor

• Omställning med anledning av pandemin

• Vaccinationstakten viktig för utvecklingen 
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Ekonomisk prognos för 2021 – efter juli

• Resultatprognos för 2021 313 Mkr, vilket är 105 Mkr bättre än 

budget 

• Orealiserade vinster uppgår till till 134 Mkr

• Resultatprognos enligt balanskrav uppgår till 179 Mkr

• Skatter och utjämning är bättre än budget med 132 Mkr

• Nettokostnadsutvecklingen är svår att analysera, 3,3 % t o m juli

• Merkostnader avseende Covid-19

• Lägre intäkter avseende Covid-19

• Livslängdsantagande

• Riktade statsbidrag

• Låg nettokostnadsutveckling i övrigt

• Bemanningsbolag, lägre kostnad t o m juli jämfört med ifjol

• Prognos avseende 2021 är något högre än nivån för 2020
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Nettokostnadsutveckling 2021
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Budgetavvikelse 2021

Budgetavvikelse i Mkr 2020

Merkostnader 

2020  till följd 

av covid-19

Bokslut 2020 

exkl 

merkostnader

Prognos efter 

juli 2021

Beräknade 

merkostnader 

2021 till följd 

av covid-19

Statsbidrag 

kollektivtrafik

Prognos efter 

juli 2021 

exklusive 

merkostnader

Regionstyrelsen som driftsnämnd:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -299,1 85,6 -213,5 -353,0 130,0 -223,0

Primärvårdsförvaltningen -12,8 5,7 -7,1 2,5 4,5 7,0

Psykiatriförvaltningen 23,3 0,6 23,9 5,6 5,6

Folktandvården 0,0 0,0 0,0 0,0

IT-förvaltningen 0,8 0,4 1,2 -7,5 -7,5

Regionservice -109,8 115,9 6,1 -20,7 25,0 4,3

Centraladministrerad verksamhet -3,2 10,1 6,9 -8,6 8,5 -0,1

Regionrevisionen 0,3 0,3 0,7 0,7

Summa -400,5 218,3 -182,2 -381,0 168,0 0,0 -213,0

Regionala utvecklingsnämnden

Regional utvecklingsförvaltning 4,3 4,3 1,8 1,8

Summa 4,3 0,0 4,3 1,8 0,0 0,0 1,8

Kollektivtrafiknämnden

Kalmar länstrafik -122,3 66,7 -55,6 -112,6 13,0 35,0 -64,6

Summa -122,3 66,7 -55,6 -112,6 13,0 35,0 -64,6

Summa nämnder -518,5 285,0 -233,5 -491,8 181,0 35,0 -275,8

Finansiering 675,8 -285,0 390,8 596,8 -181,0 -35,0 380,8

Total 157,3 0,0 157,3 105,0 0,0 0,0 105,0
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Ekonomisk uppföljning juli, övrigt

• Investeringar uppgår till 344 Mkr

– Fastigheter 276 Mkr

– Inventarier och immateriella tillgångar 68 Mkr

• Likvida medel juli uppgår till 1 165 Mkr

– Ökning sedan årsskiftet med 185 Mkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 431 Mkr

– Ökning sedan årsskiftet med 236 Mkr

• Pensionsåtagande vid årets slut (prognos) 7 290 Mkr

– Förändring m a a nytt livslängdsantagande 

– Balansräkning 211 Mkr 

– Ansvarsförbindelse 121 Mkr
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Väsentlig information efter prognostillfället

• Värdering KLP juli + 51 Mkr

• Skatteunderlagsprognos augusti + 17 Mkr

• Likvida medel aug 1 309 Mkr (+ 329 Mkr sedan årsskiftet, + 

144 Mkr sedan juli)



regionkalmar.se


