Svar på interpellation ”Användning av eget kapital från Regionförbundet i Kalmar län”
från Pär-Gustav Johansson (M) till regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson
(S).
Den 1 januari i år bildades Region Kalmar län då landstinget i Kalmar län och
Regionförbundet gick samman i en ny organisation. Regionen ansvarar för hälso- och
sjukvård, tandvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik samt regional utveckling. I samband med
regionbildningen infördes en ny politisk organisation där den nya regionala
utvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för den regionala utvecklingen.
1. Vad avser du göra för att så snabbt som möjligt uppnå balans inom ramen för det
regionala utvecklingsuppdraget som regionen övertagit efter regionförbundet och hur
många år bedömer du att underfinansieringen kommer att bestå?
Under våren 2018 togs det fram ett underlag avseende behovet av finansiering av den delen
av dåvarande Regionförbundet som skulle ingå i Region Kalmar län. I underlaget togs det
hänsyn till uppdraget och den finansiering som följer med in i den nya organisationen.
Enligt beräkningen summerades behovet av finansiering för övertagande av det regionala
utvecklingsansvaret till knappt 31 miljoner kronor. Dåvarande Landstinget i Kalmar län
bibehöll en oförändrad finansiering (cirka tio miljoner kronor) och därefter återstod ett behov
av finansiering på knappt 21 miljoner kronor. Den fortsatta finansieringen från kommunerna
föreslogs ske via årliga bidrag och bidraget uppgår för 2019 till totalt 11,9 miljoner kronor från
länets tolv kommuner. Bristen på drygt nio miljoner kronor hänför sig därmed från
kommunernas reducerade finansiering. Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet
kvarstår därmed ett anpassningsbehov på drygt nio miljoner kronor i Region Kalmar län.
Som en del i den omställning som därmed erfordras avstod kommunerna från sina
respektive andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län.
I den nya organisationen är det regionala utvecklingsnämnden som bereder frågan om hur
arbetet med att anpassa verksamheten till den nivå som är överenskommen med länets
kommuner. Då organisationen är ny är det viktigt att ge tillräckligt med tid för att det ska bli
väl underbyggt och det är av vikt att följa det arbetet i den politiska beredningen av
kommande regionplaner respektive regionstyrelsen. Samgåendet mellan de två
organisationerna måste också innebära samnyttjande i administrationen.
2. Är du beredd att lyfta nyttjandet av kapitalet regionen kommer att få utbetalt vid
regionförbundets likvidation till politisk behandling?
Finansieringen av Region Kalmar läns verksamhet består att många olika delar och i
budgetarbetet görs en mängd bedömningar som ligger till grund för budgeten. Löpande
uppstår avvikelser som är en del i Region Kalmar läns totala ekonomi.
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