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Regionstyrelsen 31 oktober 2022

Informationspunkter



Övergripande mål i regionplanen för 2019-2021
regionkalmar.se

▪ 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 | 2022-2024
regionkalmar.se
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Fokusområden 2022

Tillsammans

▪ Möter vi människor där de är

▪ Driver vi förbättring och innovation

▪ Främjar vi människors egenkraft
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Informationspunkter 31 oktober 2022

Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson 

Christer Holmgren 

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 

Varje dag lite bättre – Magnus Persson 

Rapporten Morgondagens medborgare– Lina Isaksson och Magnus Persson

Exempel på omställning utifrån invånarens perspektiv:

Preventiva hembesök – Sofia Hartz

Nära vård i Västervik – Niklas Föghner 

Erbjudande om digitala vårdbesök – Niklas Föghner 

Självvald inläggning – Mats Petersson 

1177.se – Lina Isaksson

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson

God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson 
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Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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Elförsörjning   
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Förstudie Elförsörjning Kalmar län

• Enkät och intervjuer företag

• Referensgrupp regionala aktörer

• Elnätsanalys Kalmar län

• Förslag till fortsatt arbete
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Inga större begränsningar i nätet på kort sikt …

... men

Långa ledtider (8-12 år) för 
att bygga ut transmissions-
och regionnät.

Mer sol- och vindkraft kräver 
anpassning av nätet. 
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Effektuttag över året

Varierande effektuttag över året p g a stor elanvändning för uppvärmning. 
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Varierande kundgrupper i kommunerna
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Länets näringsliv

• Snabba prisökningen på el oroar

• Viss oro för otillräcklig kapacitet framåt. 

• Solel, energieffektivisering och tidsstyrning.

Framtida elbehov? + 150 GWh år 2027?
+ 320 GWh/år 2035?
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Förstudiens förslag framåt

• Stöd/hjälp till företag (och offentlig sektor) för att energieffektivisera och effektoptimera 

Åtgärd RUF: extra resurs okt – dec 2022.

• Initiera projekt/aktiviteter för att minska användning av el för uppvärmning 
(direktverkande el framför allt) 

Åtgärd: Ffa fjärrvärmebolagen som äger denna fråga. 

• Införa en regional samordningsfunktion för elförsörjningen i länet 

Åtgärd RUF: bjuder in till länsgrupp elförsörjning.

• Lyfta in elsystemfrågor i regionala strategier, exempelvis elnät 

Åtgärd RUF: Löpande – fossilbränslefri region, regionplan, fys plan m.m.
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Effektprognos Sydsverige

Effektprognos för Sydsverige enligt en modell som utarbetats i Skåne. 
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Befintliga stöd till näringslivet för energirådgivning/energieffektivisering

Regionens företagsstöd – ”Omställningscheck för hållbarhet” eller ”konsultcheck för 

hållbar omställning” ex för att utreda vad som behöver göras för att utveckla 

verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering.

Kartläggning pågår tillsammans med kommunerna kring läget för landsbygdens 

livsmedelsbutiker

Almi – Grönt lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Det 

gröna lånet har förmånligare villkor, bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och 

lägre ränta.

Energikontor sydost - kostnadsfri energirådgivning och coachning till alla branscher. 

Erbjuder seminarier till olika branscher ex besöksnäringen tillsammans med regionen, 

samverkan med Almi

Övriga statliga initiativ
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”WaterMan”
Climate Resilient Water and Waste Water Management in the BSR
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Innehåll

Lite fakta
• BSR programmet

• 3 år

• 8 länder

• 45 miljoner

• 16 PP och 27 AP
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Tänkbara förändringar av vattentillgången under vårt sekel

Vinter Vår Sommar Höst

FRÅN EKLUND ET AL. (2015)

18

SMHI - Swedish Meteorological and Hydrological Institute
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Syfte med projektet

1) Utveckla och testa goda exempel på strategier och konkreta
åtgärder

2) Dela erfarenheter och lära av varandra
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Insatser Region Kalmar län

1. Projektägare – upphandla övergripande projekt- och ekonomistyrning 

2. Tillsammans med Regionservice undersöka förutsättningar för att 

använda teknisk vatten i länssjukhuset

3. Contact point för ”BSR Water Resuse Helpdesk” (inom ERB WCG)
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Exempel på åtgärder i Västerviks kommun och Kalmar kommun

• Utveckla en multi-våtmarks-koncept för vattenåteranvändning

• Att i liten skala testa en metod för att rena och använda avloppsvatten 

för bevattning av parker och gräsytor. (Regionservice/KVAB)
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Över 100 000 visningar på Youtube.

Lite statistik
Hittills 2022: 5 675 besök på Flyttahit.nu per månad

Kalmar län ökar i invånarantal
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Inrikes flyttnetto i åldrarna 25-35 år i Kalmar län (2018 och 2021)
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Kalmar länstrafik | Region Kalmar län
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Biljettförsäljning

Utfall Sommarlovsbiljetter - i mars ca 3 miljoner, i april ca 2 miljoner, i maj ca 1,5 miljoner. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2022 19 351 276 17 652 676 18 931 834 18 596 635 18 352 991 18 623 499 18 390 639 19 424 591 18 583 368 20 370 719 19 472 876 17 372 183

Utfall 2022 9 477 462 10 282 636 17 656 451 14 359 267 16 369 065 16 112 516 16 163 997 16 475 488 14 842 403
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Biljettförsäljning

• Försäljningen avser endast våra egna försäljningskanaler
• Från och med september 2022 så inkluderar vi även köp med reskassa som betalsätt för 2019, innan dess har inte den försäljningen varit inkluderad
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Biljettförsäljning
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• Försäljningen avser endast våra egna försäljningskanaler
• Från och med september 2022 så inkluderar vi även köp med reskassa som betalsätt för 2019, innan dess har inte den försäljningen varit inkluderad
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Biljettförsäljning

• Försäljningen avser endast våra egna försäljningskanaler
• 2021 och 2022 inkluderar både Seniorbiljetter och Seniorbiljetter plus och Seniorbiljetter Plus (inklusive res obegränsat 15 juni-)
• Från och med september 2022 så inkluderar vi även köp med reskassa som betalsätt för 2019, innan dess har inte den försäljningen varit inkluderad
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Resandestatistik - Totalt resande per månad i hela länet 2019 och 2022
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Resandestatistik - Totalt resande i stark trafik 2019 och 2022
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Exempel på busslinjer i stark trafik – linje 35, 101, 121, 325
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Resandestatistik - Totalt resande svag trafik 2019 och 2022
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Punktlighet buss - Punktlighet all busstrafik i Kalmar län
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Nya Krösatåg

Nya tågfordon ska ersätta befintlig Krösatågsflotta. De nya tågen går i linje med regionernas mål om en attraktiv 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik. 

Fordonstyper som ingår i upphandlingen

Totalt rör det sig om 20 elektriskt drivna fordon (EMU) och 
8 bimodala fordon (BMU) som kan drivas både på el och av 
fossilfri HVO.

Fordon till Region Kalmar län:

• 8 bimodala fordon (BMU)

• 4 Elektriska fordon (EMU)

Bimodala fordon kan köra på förbränningsmotor på banor som saknar elledning. På elektrifierade banor kan 
tågen köras på el
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Nya Krösatåg

Sträckor som de nya tågen kommer trafikera:

Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö

Värnamo – Växjö

Växjö – Älmhult – Hässleholm

Nässjö – Tranås

Karlskrona – Emmaboda – Kalmar

Kalmar – Linköping

Västervik – Linköping
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Nya Krösatåg

Plats för rullstolar
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Nya Krösatåg

Plats för cyklar

Det finns plats för sex cyklar per tåg. 

Cyklarna delar plats med exempelvis 
barnvagnar i en flexyta. Det finns en 
flexyta per tåg.
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Nya Krösatåg

Vestibul och WC

Två toaletter på tåg:

• 1 tillgänglighetsanpassad

• 1 vanlig
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Nya Krösatåg

Praktiskt fällbord
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Nya Krösatåg

Plats för bagage
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Nya Kröstatåg

Produktion av underrede till tågen i fabriken utanför Bilbao

Beräknad leverans:

• Första el-fordonet levereras till Jönköping november 2024

• Första el-fordon till Kalmar länstrafik februari 2026

• Första Bi modala fordonet till Kalmar länstrafik juli 2026

• Sista tåget levereras februari 2027

Fordonen är planerade att levereras i en takt på 1 fordon/mån.

Planering pågår för när trafiksättning ska ske och när den ska göras.
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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Varje dag lite bättre – kraften hos många!
Övergripande strategi för Kvalitet och utveckling i Region Kalmar län

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
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De vi är till för
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”It is not the strongest of the species that

survives, nor the most intelligent, but the

one most responsive to change.”

Charles Darwin, 1809 
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Varje dag lite bättre – kraften hos många!

1. Fokusera på att öka värdet för de vi är till för

2. Bedriv förbättringsarbete med systematik

3. Stöd forskning och innovation

4. Visa resultat öppet

5. Utgå från bästa tillgängliga kunskap

6. Omvärldsbevaka och ta tillvara möjligheter i nya lösningar
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1. Fokusera på att öka värdet för de vi är till för

Designa processerna utifrån invånarens behov 

Involvera invånare och externa samarbetsparter att samskapa i förbättringsarbetet 

Samarbeta med kommuner, näringsliv och andra intressenter

2. Bedriv förbättringsarbete med systematik

Bedriv ett utvecklande ledarskap med fokus på förbättring, kvalitet och säkerhet

Sprid förbättringskunskapen brett

Mät för att leda och utveckla

Fokusera på kvalitet, säkerhet och prioriterade områden

3. Stöd forskning och innovation

Fokusera på klinisk och verksamhetsnära forskning samt forskning som driver regional utveckling

Stimulera och ta tillvara idéer och innovationer

4. Visa resultat öppet

5. Utgå från bästa tillgängliga kunskap

6. Omvärldsbevaka och ta tillvara möjligheter i nya lösningar
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Framtidens invånare

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör  
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Inställning till AI och robotar
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Vad skulle underlätta?
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Vilja att dela data
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Dela data kring vad?
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Preventiva hembesök 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
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Preventiva hembesök till äldre

- Invånarinitiativ 

- I samverkan med Kalmar kommun

- Har utförts tillsammans med 
Kvarnholmens HC, Norrlidens HC och 
Mörbylånga HC 

Syfte 

• Främja hälsa och välbefinnande

• Stärka seniorens möjligheter till att leva 
ett självständigt liv

• Flytta fram vård och omsorgsberoende

• Skapa trygghet
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• Att det går att påverka hälsan i positiv riktning högt upp i åldrarna, genom 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet och att denna 
möjlighet är större än man tidigare trott. 

• Att äldre personer som får ett förebyggande hembesök upplever en ökad 
trygghet och kontroll över sin hälsa. Genom råd och stöd de fick vid 
hembesöket känner de sig rustade för framtida utmaningar. 

Forskning visar
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Kvarnholmen HC Norrliden HC Mörbylånga HC Totalt

79 år 47 27 61 135

80 år 40 - - 40

81 år 38 - - 38

Totalt antal listade 125 27 61 213

Genomförda 

hembesök 90 11 48 149

Män 40 3 30 73

Kvinnor 50 8 18 76

Avbokningar 35 16 13 64

Telefonuppföljningar 68 8 29 105
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Hembesökets innehåll

▪ Fysisk hälsa och välbefinnande

▪ Social gemenskap

▪ Levnadsvanor

▪ Kognitiv förmåga

▪ Läkemedel

▪ Fallförebyggande

▪ Vård av anhörig

▪ Digital kompetens

▪ Information om kommunens verksamheter

▪ Blodtryck, puls, blodsocker, vikt, Timed Up and Go test



regionkalmar.se  |

Nätverk

Läkare, 
Diabetessköterska, 

Inkontinenssköterska, 
Blodtryckssköterska, 

Demenssköterska

Apotekare Psykolog Logoped

Arbetsterapeut
Syn- och hörsel

instruktör
Anhörigstödjare Digital support

Biståndshandläggare Träffpunkter
Projekt Träna 79+

Träning för 79-åringar
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Åtgärder
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Data hela 
gruppen

• 146 personer upplevde att de hade nytta av hembesöket

• Självskattad hälsa mycket bra/bra kvinnor 81 % män 60 %

• Självskattat välbefinnande mycket bra/bra 86 % kvinnor, 80 % män

• 79 % kände sig inte ensamma

• 88 % upplevde att livet var meningsfullt

• Drygt hälften 54 % upplevde smärta ofta/alltid

• 44 % bedömdes ha fallrisk

• 4 av 10 hade inte ett Bankid

Data för hela gruppen
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Utvärdering - Helhetsbedömning

• Modellen har hög kvalitet, den är ändamålsenlig och den har bidragit till att flera 
hälsofrämjande/preventiva åtgärder har genomförts. 

• De seniorer som har deltagit i pilotprojektet är nöjda med besöket och dess genomförande. 
Besöket bidrog till en högre trygghetskänsla och till en upplevelse att någon bryr sig om 
seniorer och deras välmående. 

• Deltagandet var högt i två av områdena (72% och 79%) men betydligt lägre i ett område 
(41%).

• Aktörer i det professionella nätverket anser att ett förebyggande hembesök som genomförs av 
en kompetent och erfaren distriktsköterska/sjuksköterska som samarbetar med nätverket är en 
viktig del av god och nära vård. 

• Aktorer i nätverket har haft nytta av de data som har samlats in under besöket och de anser att 
de åtgärder som de har genomfört som resultat av hembesöket har varit viktiga och bidragit till 
att förebygga ohälsa samt främja halsa hos de deltagande seniorerna. 
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Nära vård i Västervik

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör 
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Nära vård i Västervik 

Fokus för arbetet

• Tryggare patienter, som vårdas i hemmet

• Tryggare medarbetare, närmast patienten

• Ökad samsyn

• Tydligare kontaktvägar

• Färre och mer korrekta återinläggningar

Målgrupper

• Sköra patienter med stort vårdbehov

• Befintliga patienter i HSV, Nyinskrivna som är 

med i LINK

Vilka deltar

• Stora Trädgårdsgatan HC

• Ästers styrgrupp

• Västerviks sjukhus (medicinklin. rehab)

• Västerviks kommun
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Erbjudande om videosamtal

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör  
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Erbjudande om videobesök  
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Självvald inläggning 
- När patienter lägger in sig själva

Mats Petersson, psykiatridirektör  
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• Patienterna ges själva möjligheten att lägga in 

sig inom psykiatrisk heldygnsvård.

• Inläggningen varar 1–3 dygn och möjligheten 

kan nyttjas upp till tre gånger per månad.

• Överenskommelsen tas fram mellan 

patienten, öppenvård och heldygnsvård.

• Vid inläggning blir överenskommelsen en 

vårdplan.

• Under tiden på avdelningen sköter patienten 

allt själv.

• Omfattar i första hand patienter med 

självskadebeteende. 

Om självvald inläggning



regionkalmar.se  |

Malin
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Effekter för patienten

• Ökad kunskap om sin sjukdom – tidiga 
signaler på försämring.

• Ökat ansvar och självbestämmande.

• Mer aktivt medskapande – i vårdplan och i 
sjukdomsprocessen.

• Från mottagare till trepartssamarbete.

• Ökad självständighet – arbete och studier 
kan fortgå under inläggning.

• Trygghet för anhöriga och närstående.

• Rummet en trygghetsfaktor även när det 
står tomt.

Vi möter människor där de är och stärker 
deras egenkraft.



regionkalmar.se  |

Effekter för verksamheten

• Rätt vård i rätt tid i stället för 

akutinsats.

• Förebygger långvarig sjukhusvård.

• Fördjupat samarbete mellan 

heldygnsvård och öppenvård.
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Statistik - 1177.se och 1177 e-tjänster

Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
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Besök på 1177.se – Kalmar län
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Antal besök
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Inloggningar på 1177.se - Kalmar län
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Antal invånarkonton - Kalmar län
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Antal anslutna konton Antal invånarkonton 218 442*

Andel invånarkonto 

med avisering
83%

Andel invånarkonton 

med avisering via e-

post 

51%

Andel invånarkonton 

med avisering via 

SMS

79%

* En minskning i antal konton har skett 

efter att Inera gjort en rensning av konton 

för personer som avlidit. Från sommaren 

2022 kommer automatisk rensning av 

konton för avlidna invånare att göras. 

Tidigare har detta gjorts manuellt.  
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Antal ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län 
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Digitala vårdmöten – per förvaltning 
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Stöd och behandling – Kalmar län 
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson, HR-direktör
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Framtidens kompetensutmaning - nationellt 

• Åldrande befolkning 

• Förändrande behov hos invånare

• Kommande pensionsavgångar bland 

medarbetare 

• Rätt kompetens i hälso- och sjukvården

o Kompetensutveckling utifrån 

verksamhetens framtida behov 

• Det ekonomiska läget
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Nationella strategier för att möta kompetensutmaningen (SKR)
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Behålla och 
utveckla 

kompetens

Arbeta för 
hälsofrämjande 

och jämlika 
arbetsplatser
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Årshjul HR-information 

Arbetsmiljö, politikens 

roll och ansvar

Årsbokslut -

medarbetarperspektiv, 

hälsobokslut

Årets 

kompetensanalys

Delårsrapport,  

Systematiskt 

arbetsmiljöuppföljning

Chef och ledarskap, 

kompetensförsörjning

Chef och Ledarskap, 

kompetensförsörjning
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God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Delårsrapport 2022-08

• Stora osäkerheter i de ekonomiska förutsättningarna 

• Skatteunderlaget fortsätter att öka men urholkas av prisökningar

• Oron på finansiella marknaderna påverkar resultatutvecklingen främst 

avseende värdering av placerade pensionsmedel

• Även om smittspridningen avtagit förekommer merkostnader i 

verksamheten

• Högre sjukfrånvaro under inledningen av året

• En del intäkter är ej i nivå med innan pandemin - främst trafikintäkterna.

• Fortsatt uppdrag avseende vaccinationer

• Det oroliga världsläget påverkar regionen på flera plan:

✓ Hög inflationstakt orsakar stigande priser (byggnation, energi, livsmedel, 

mm)

✓ Större kostnader för beredskapsåtgärder

✓ Högre bränslekostnader i kollektivtrafiken
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Delårsrapport 2022-08

• Resultatprognosen uppgår till 0 mnkr

• Resultatprognosen enligt balanskravet är positiv och uppgår till 367,1 mnkr (orealiserade förluster)

• Skatter och utjämning beräknas bli bättre än budget med 274,2 mnkr. Ökar med 481,9 mnkr mot f g år, 
motsvarande 5,4 procent

• Finansnettot beräknas bli negativt med 344,9 mnkr och minskar med 670,2 mnkr mot föregående år

• Verksamhetens intäkter beräknas minska med 105,9 mnkr. Avser minskade riktade statsbidrag för testing- och 
smittspårning samt vaccinationer

• Pensionskostnaderna minskar mot f g år och beror främst på det förändrade livslängdsantagandet som 
bokfördes förra året. Totala lönekostnader beräknas öka med 3 procent (exkluderat effekten av 
livslängdsantagandet)

• Kostnader för köpt vård och läkemedel förväntas öka med 8,2 procent respektive 16,4 procent. Ökningen av 
kostnader för läkemedel är förväntad

• Kostnader för inhyrd personal, beräknas öka med 16,7 mnkr mot f g år, motsvarande 7,0 procent
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Årets resultat i mnkr 2018-2022
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Nettokostnadsutveckling 2022 beräknas till 7,0 procent

▪ Nettokostnadsutveckling efter augusti uppgår till 4,1 procent.

▪ Exklusive de ändrade livslängdsantaganden som bokfördes som en engångspost i
april f g år (211,3 mnkr) uppgår nettokostnads-utvecklingen till 7,3 procent.

▪ För helåret beräknas nettokostnadsutvecklingen till 7,0 procent.

▪ Med anledning av det negativa finansnettot finns inte utrymme för kostnadsökningar 
om nollresultat eller resultatmålet ska nås.
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Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder

• Förvaltningarnas budgetunderskott 

uppgår till 396,9 mnkr.

• Försämring med 38,0 mnkr mot 

prognosen i juli.

• Beror på försämrad prognos i 

Kalmar länstrafik, regionservice 

och inom Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen.

• Budgetavvikelsen totalt för helåret 

beräknas bli negativ med -194,9 

mnkr att jämföra mot f g år som var 

positiv med 579,5 mnkr.
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Övrig bokslutsinformation

• Investeringar finansieras med egna medel.

– Januari-augusti: 363,9 mnkr

– Helårsprognos: 670,2 mnkr

• Likvida medel 

– Per 31 augusti: 1 341,1 mnkr, negativt kassaflöde från årsskiftet med 86,1 mnkr

– Helårsprognos: 1 014,0 mnkr, negativt kassaflöde från årsskiftet med 413,5 mnkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 

– Värdet per 31 augusti är 2 312,4 mnkr med en värdenedgång på 259,8 mnkr. 

– Värdet på placerade pensionsmedel och värdenedgången antas vara samma vid årets slut som per 31 

augusti.

• Pensionsåtagande

– Helårsprognos: 7 357,9 mnkr, varav ansvarsförbindelse 3 470,9 mnkr 

• Soliditeten enligt blandmodellen beräknas i helårsprognosen till 39,5 procent vilket är samma nivå som f g 

år.
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