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Regionstab kansli
Johan Jarl
Regionsekreterare

Årsredovisning för Landstinget i Kalmar län 2018 samt
beslut om ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner Landstinget i Kalmar läns årsredovisning för
2018.
Landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, kulturnämnden,
beredningar samt Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
beviljas ansvarsfrihet för 2018.
Bakgrund
Regionstyrelsen har upprättat årsredovisning för Landstinget i Kalmar län
för 2018. Landstinget redovisar ett resultat på – 95 miljoner kronor för 2018,
vilket är en negativ avvikelse med – 246 miljoner kronor mot det
budgeterade resultatet på 151,1 miljoner kronor. Regionstyrelsen avser att
reglera det negativa balanskravsresultatet i kommande regionplaner.
Region Kalmar läns revisorer har granskat årsredovisningen och lämnat en
revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att fullmäktige beviljar landstingsstyrelsen, nämnder och beredningar
ansvarsfrihet för 2018. Samtidigt bedömer revisorerna sammantaget att
resultatet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning. De finansiella målen är inte uppnådda och de
verksamhetsmässiga målen nås till största delen inte.
Regionfullmäktiges presidium föreslår, utifrån revisorernas
rekommendation, att regionfullmäktige godkänner Landstinget i Kalmar läns
årsredovisning för 2018, samt beviljar landstingsstyrelsen, övriga styrelser,
patientnämnden, kulturnämnden, beredningar samt Samverkansnämnden för
Sydöstra sjukvårdsregionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Leif Larsson
Ordförande, regionfullmäktige

Henrik Yngvesson
Vice ordförande, regionfullmäktige
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Bilagor
1. Årsredovisning 2018 för Landstinget i Kalmar län
2. Revisionsberättelse för år 2018, med bilagor:
a) Granskning av landstingets årsbokslut för 2018
b) Revisorernas sammanfattande redogörelse 2018
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BESLUT
Datum

2019-03-06
Regionstyrelsen

§ 44

Diarienummer RS 2019/96

Årsredovisning med bokslut för år 2018
Beslut
1. Regionstyrelsen godkänner:
– framlagt bokslut för landstinget år 2018 innebärande minskning av eget
kapital med 95 086 708 kronor samt ett underskott i förhållande till budget
med 246 202 167 kronor.
– reglering av negativt balanskravsresultat 2018 med 91 915 949 kronor
inom de följande tre åren i kommande regionplaner.
– resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för Folktandvården
2018 med 3 756 730 kronor.
– rapport om genomförd intern kontroll 2018.
– genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna
ränteersättningar år 2018.
– tilläggsbudget för 2018 års löneavtal med totalt 12 350 000 kronor.
– tilläggsbudgetering för köpt vård år 2018 med 15 000 000 kronor.
– tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2018 med 65 000
000 kronor.
– tilläggsbudgetering för extra nattersättning inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen 2018 med 8 700 000 kronor.
– tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2018 med 1 000 000 kronor.
– tilläggsbudgetering för införande av dokumenthanteringssystem med 1 148
200 kronor.
– tilläggsbudgetering till Landstingsservice för laddstolpar inom ramen för
klimatkompensation 2018 med 177 700 kronor.
2. Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets
årsredovisning för 2018.
3. Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och
regionfullmäktige.
Bakgrund
Bokslutet för 2018 redovisas i Årsredovisning 2018. Under rubriken
Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fyra
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strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process,
Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av
landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Finansiella rapporter,
Redovisningsprinciper, Miljöredovisning, Landstingets upphandlingar,
Forskning och utveckling, Företag, stiftelser och kommunalförbund,
Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och
Ordlista.
Landstingets resultat 2018

Resultatet för 2018 visar ett underskott, det vill säga kostnaderna överstiger
intäkterna, med 95 000 000 kronor, vilket är 246 000 000 kronor sämre än
budget.
Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på -375 000 000 kronor.
De största underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med
344 000 000 kronor, Primärvårdsförvaltningen med 45 000 000 kronor och
Psykiatriförvaltningen med 8 000 000 kronor. Landstingsgemensamma
poster för pensioner med mera samt skatteintäkter och finansnetto ger ett
budgetöverskott på 129 000 000 kronor.
Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid
försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster i värdepapper
och balanskravsresultatet uppgår då till -92 000 000 kronor. Om
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det i
förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa
balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen
(2017:725). Det negativa resultatet ska regleras under de närmast följande tre
åren. Region Kalmar län avser att reglera det negativa balanskravsresultatet
2018 i kommande regionplaner.
Handlingar
Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 52/2019.
Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019.
Årsredovisning 2018.
Bilaga 1. Folktandvården – resultatvärdering/dialog.
Bilaga 2. Intern kontroll 2018.
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige; Region Kalmar läns revisorer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-06
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 52

RS 2019/96

Årsredovisning med bokslut för 2018
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
1. Regionstyrelsen godkänner:


framlagt bokslut för landstinget år 2018 innebärande minskning av
eget kapital med 95 086 708 kronor samt ett underskott i förhållande
till budget med 246 202 167 kronor.



reglering av negativt balanskravsresultat 2018 med 91 915 949
kronor inom de följande tre åren i kommande regionplaner.



resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för
Folktandvården 2018 med 3 756 730 kronor.



rapport om genomförd intern kontroll 2018.



genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna
ränteersättningar år 2018.



tilläggsbudget för 2018 års löneavtal med totalt 12 350 000 kronor.



tilläggsbudgetering för köpt vård år 2018 med 15 000 000 kronor.



tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2018 med
65 000 000 kronor.



tilläggsbudgetering för extra nattersättning inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen 2018 med 8 700 000 kronor.



tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2018 med 1 000 000
kronor.



tilläggsbudgetering för införande av dokumenthanteringssystem med
1 148 200 kronor.



tilläggsbudgetering till Landstingsservice för laddstolpar inom ramen
för klimatkompensation 2018 med 177 700 kronor.

2. Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets
årsredovisning för 2018.
3. Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och
regionfullmäktige.
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2019-03-06
Regionstyrelsens arbetsutskott

Bakgrund
Bokslutet för 2018 redovisas i Årsredovisning 2018. Under rubriken
Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fyra
strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process,
Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av
landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Finansiella rapporter,
Redovisningsprinciper, Miljöredovisning, Landstingets upphandlingar,
Forskning och utveckling, Företag, stiftelser och kommunalförbund,
Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och
Ordlista.
Landstingets resultat

Resultatet för 2018 visar ett underskott, d.v.s. kostnaderna överstiger
intäkterna, med 95 Mkr, vilket är 246 Mkr sämre än budget.
Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på - 375 Mkr. De största
underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 344 Mkr,
Primärvårdsförvaltningen med 45 Mkr och Psykiatriförvaltningen med 8
Mkr. Landstingsgemensamma poster för pensioner med mera samt
skatteintäkter och finansnetto ger ett budgetöverskott på 129 Mkr.
Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid
försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster i värdepapper
och balanskravsresultatet uppgår då till - 92 Mkr. Om
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det i
förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa
balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen
(2017:725). Det negativa resultatet ska regleras under de närmast följande tre
åren. Region Kalmar län avser att reglera det negativa balanskravsresultatet
2018 i kommande regionplaner.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019
2. Årsredovisning 2018
3. Folktandvården – resultatvärdering/dialog
4. Intern kontroll 2018
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Datum

Ärendenummer

2019-02-14

RS 2019/96

Regionstaben
Regionstab Ekonomi
Regionstyrelsen

Årsredovisning med bokslut för 2018
Förslag till beslut
1.

Regionstyrelsen godkänner:



framlagt bokslut för landstinget år 2018 innebärande minskning av eget
kapital med 95 086 708 kronor samt ett underskott i förhållande till
budget med 246 202 167 kronor.



reglering av negativt balanskravsresultat 2018 med 91 915 949 kronor
inom de följande tre åren i kommande regionplaner.



resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för Folktandvården
2018 med 3 756 730 kronor.



rapport om genomförd intern kontroll 2018.



genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna
ränteersättningar år 2018.



tilläggsbudget för 2018 års löneavtal med totalt 12 350 000 kronor.



tilläggsbudgetering för köpt vård år 2018 med 15 000 000 kronor.



tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2018 med
65 000 000 kronor.



tilläggsbudgetering för extra nattersättning inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen 2018 med 8 700 000 kronor.



tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2018 med 1 000 000 kronor.



tilläggsbudgetering för införande av dokumenthanteringssystem med
1 148 200 kronor.
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tilläggsbudgetering till Landstingsservice för laddstolpar inom ramen för
klimatkompensation 2018 med 177 700 kronor.

2.

Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets
årsredovisning för 2018.

3.

Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och
regionfullmäktige.

Bakgrund
Bokslutet för 2018 redovisas i Årsredovisning 2018. Under rubriken
Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fyra
strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process,
Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av
landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Finansiella rapporter,
Redovisningsprinciper, Miljöredovisning, Landstingets upphandlingar,
Forskning och utveckling, Företag, stiftelser och kommunalförbund,
Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och
Ordlista.
Landstingets resultat
Resultatet för 2018 visar ett underskott, d.v.s. kostnaderna överstiger
intäkterna, med 95 Mkr, vilket är 246 Mkr sämre än budget.
Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på - 375 Mkr. De största
underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 344 Mkr,
Primärvårdsförvaltningen med 45 Mkr och Psykiatriförvaltningen med 8
Mkr. Landstingsgemensamma poster för pensioner med mera samt
skatteintäkter och finansnetto ger ett budgetöverskott på 129 Mkr.
Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid
försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster i värdepapper
och balanskravsresultatet uppgår då till - 92 Mkr. Om
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det i
förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa
balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen
(2017:725). Det negativa resultatet ska regleras under de närmast följande tre
åren. Region Kalmar län avser att reglera det negativa balanskravsresultatet
2018 i kommande regionplaner.
Resultatöverföring Folktandvården
Det ekonomiska resultatet baserad på resultatutvärdering/resultatdialog för
Folktandvården redovisas under eget kapital i årsbokslutet. Vid ett negativt
resultat skall en åtgärdsplan upprättas för hur förvaltningen ska nå
ekonomisk balans.
Disponering av överskott sker genom framställan om ianspråktagande till
regionstyrelsen. Folktandvården skall i en sådan situation planera för att
använda ”eget kapital”, d.v.s. all användning ska budgeteras så att
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konsekvenserna för resultat och likviditet säkras. Folktandvården får endast
använda ”eget kapital” för riktade insatser av engångskaraktär med ett tydligt
ändamål.
Folktandvårdens resultat har fr.o.m. 2011 bokförts som en egen post under
eget kapital. Resultatet för 2012 på 6 105 378 kr är justerat för poster som
avser rättelser avseende tidigare år.
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
År 2017
År 2018

2 557 013 kr
18 243 kr
- 4 423 208 kr
-470 211 kr
6 132 041 kr
6 247 899 kr
- 5 019 146 kr
- 3 756 730 kr

Ackumulerat resultat är 1 285 901 kr.
Rapportering intern kontroll 2018
Under året har granskningar skett enligt den internkontrollplan som
fastställts av landstingsstyrelsen. Internkontrollplan för år 2018 omfattar åtta
landstingsgemensamma kontrollmoment samt minst två
förvaltningsspecifika kontrollmoment per förvaltning. Resultatet av
granskningen framgår av bilaga till denna skrivelse.
Avskrivningar och ränteersättningar
I samband med bokslutet har budget för avskrivningar och interna
ränteersättningar avseende inventarier justerats så att budgetbeloppen på
respektive kostnadsställe överensstämmer med faktiskt bokförda värden.
Primärvårdsförvaltningens verksamhet inom hälsovalet, Folktandvården,
Bildnings- och kulturförvaltningen, Kalmar länstrafik och Landstingsservice
ska finansiera ökade avskrivningar och internräntor inom av
landstingsfullmäktige fastställd budgetram och undantas därför från
tilläggsbudgetering. Tilläggsbudgeteringen har avräknats mot anslaget för
kapitaltjänstkostnader under Finansiering.
Tilläggsbudget för löneavtal
I årsbudgeten gjordes en generell uppräkning av förvaltningarnas
budgetramar motsvarande en löneökning med 2,5 procent. När
löneöversynen var klar genomfördes en avstämning och denna visade på en
lönekostnadsökning motsvarande 0,3 procent utöver den tidigare
uppräkningen. För täckande av kostnader efter avstämningen mot 2018 års
löneavtal har förvaltningarna tillförts totalt 12 350 000 kronor ur avsatta
medel för löneökningar i den finansiella resursen.
Tilläggsbudget för köpt vård
För täckning av merkostnader för köpt högspecialiserad vård vid US i
Linköping har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts medel uppgående
till 15 000 000 kronor från centralt anslag för köpt vård under Finansiering.
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Tilläggsbudget för ordnat införande av nya läkemedel
För täckande av merkostnader i enlighet med beslutad
introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat införande av läkemedel har
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts 65 000 000 kronor genom
ianspråktagande av centralt anslag för läkemedel under finansiell resurs.
Tilläggsbudget för extra nattersättning
Som ett sätt att både locka ny personal och att få den egna att stanna har
landstinget bedrivit ett projekt som ger extra ersättning till dem som jobbar
natt inom sjukvården. För täckande av kostnader 2018 har Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tillförts 8 700 000 kronor.
Tilläggsbudget för Kalmar länstrafik
För täckning av kostnader i samband med byte av varumärke till Region
Kalmar län har Kalmar länstrafik tillförts 1 000 000 kronor ur den finansiella
resursen.
Tilläggsbudget för införande av dokumenthanteringssystem
Upphandling av det landstingsövergripande systemet Evolution för
informations- och dokumenthantering är klart. Systemet breddinförs 20182019. För täckande av kostnader 2018 har kanslienheten vid
landstingsdirektörens stab tillförts 1 148 200 kronor ur den finansiella
resursen.
Tilläggsbudget för laddstolpar
I landstingsplanen avsattes 1 Mkr 2018 för Strategi för klimatkompensation.
Under året har Landstingsservice installerat laddstolpar för laddning av elbilar. Installationen kommer att fortsätta under 2019 och 2020. För täckning
av investeringsutgiften 2018 har Landstingsservice tillförts 177 700 kronor
ur anslaget för klimatkompensation.
Årsredovisning
Landstingets årsredovisning utformas av Regionstaben. Årsredovisningen
grundar sig på de bilagor som finns till denna skrivelse samt
verksamhetsberättelserna.
Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets
årsredovisning för 2018.
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Gunnar Jonsson
Ekonom

Bilagor
1. Årsredovisning 2018.
2. Folktandvården – resultatvärdering/dialog.
3. Intern kontroll 2018.
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Inledning
Nu summerar vi 2018 och det sista året som Landstinget

2018 bjöd också på utmaningar. Det blev ett negativt eko-

i Kalmar län. Vi gör det genom att konstatera att vi har

nomiskt resultat för första gången sedan 2004 vilket är en ny

fortsatt att leverera hälso- och sjukvård, kollektivtrafik,

situation för oss. Kostnaderna har ökat kraftigt under 2018.

utbildnings- och kulturverksamhet som väl svarar upp till

Det handlar både om kostnader för exempelvis läkemedel

invånarnas förväntningar. Våra resultat fortsätter att stå

och köpt vård men det handlar också om ökade kostnader

sig väl i jämförelse med andra landsting och regioner.

för bemanning och bemanningsbolag. Tillsammans med en
vikande konjunktur riskerar vi nu en fortsatt obalans mellan

Det är glädjande att höra att tre av fyra invånare i Kalmar

kostnader och intäkter. Det är ett ekonomiskt läge där det

län upplever sin hälsa som god, ett resultat som är något

krävs åtgärder både på kort och lång sikt för att nå budget-

högre än i riket som helhet. Det är också glädjande att läsa

nivå. Förutom att bli oberoende av hyrbolag handlar det om

att i Socialstyrelsens rapport En god vård har invånarna i län

effekter av satsningen på nära vård, fortsatt digitalisering

högst förtroende för vården i landet. Rapporten visar också

och ett bättre resursutnyttjande. Men det krävs också nya

att Region Kalmar län är kostnadseffektivast och bäst när det

angreppssätt samtidigt som det är viktigt att bibehålla de

gäller att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar av

goda resultat vi har inom många områden.
Vår gemensamma strategi och uthålliga arbete ligger

patienter.
Länets sjukhus fortsätter att ha starka ställningar i landet.

bakom många av våra goda resultat. Vi ska vara stolta över

För femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till ”Bäs-

den kultur av förbättringsvilja som vi tillsammans har skapat,

ta sjukhus” av branschtidningen Dagens Medicin. Också

där Varje dag lite bättre – kraften hos många vägleder oss.

Västerviks sjukhus som de två senaste åren utsetts till Bästa

Arbetet med kostnadseffektiviseringar ska vara i fokus men

sjukhus i klassen mellanstora sjukhus hamnar på pallplats.

samtidigt behöver vi även fortsättningsvis arbeta med stän-

Alla dessa tre utnämningar visar på ett väl fungerande sjuk-

diga förbättringar n

vårdssystem och det är något som alla verksamheter ska
känna sig delaktiga i.
Även resandet med kollektivtrafik visar på en god utveckling. Både allmänhetens och resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken har ökat. Nya bussar och mer frekvent trafik
upplevs som positivt av våra invånare.
Året har också präglats av förberedelser inför bildandet
av Region Kalmar län. Som en gemensam utvecklingsaktör
kommer vi ha ännu större möjligheter att utveckla både länet som helhet och vår egen verksamhet. Hälsa och regional
utveckling är starkt sammankopplade och beroende av varandra. Friska och trygga invånare har bättre förutsättningar
att skapa ett starkt och attraktivt län. Och tvärtom, en bra
livsmiljö ger goda förutsättningar för hälsa hos befolkningen. Det är en spännande tid vi har framför oss och det finns
många möjligheter till att ytterligare flytta fram Kalmar läns
positioner.
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Förvaltningsberättelse
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Sammanfattning av årets måluppfyllnad
Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Detta innebär att de finansiella målen ska vara uppfyllda och att organisationen ska
uppnå goda verksamhetsresultat. Verksamhetsmålen är högt ställda och fullständig måluppfyllelse är
därför ofta svår att uppnå.

Medarbetare

Medborgare & kund

Ekonomi

Verksamhet & process

– en attraktiv, utvecklande och
hälsofrämjande arbetsplats

– Nöjda invånare med hög
livskvalitet

– God ekonomisk hushållning

– God hälsa hos invånarna

Region Kalmar län har stolta och
engagerade medarbetare som
anser att Region Kalmar län är
en attraktiv arbetsgivare. Ur ett
nationellt perspektiv är medarbetarengagemanget högt och
ett fortsatt fokus ligger på att ha
friska arbetsplatser med målet
lägre sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron
har generellt minskat i jämförelse med 2017. Utmaningen är,
liksom för andra regioner, att
attrahera, rekrytera och behålla
kompetens. Flera satsningar har
gjorts för att få en mer hållbar
kompetensförsörjning. Arbetet
för ett utvecklande och tydligt
chefskap, som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat pågår.
Region Kalmar län arbetar
både på kort och lång sikt
med att minska beroendet av
bemanningsbolag. Detta arbete
tillsammans med en nationell
strategi för att minska kostnaderna och med syfte att skapa ett
oberoende senast den 1 januari
2019 av inhyrd personal har fortsatt under året. Under året har
kostnaderna ökat jämfört med
föregående år.
Arbetet med att erbjuda rätt till
heltid inom sex månader från det
att medarbetarens ansökan inkommit har fortsatt och andelen
som har heltid på sin grundtjänst
har ökat. Erbjudande om rätt till
heltid är nu breddinfört i hela
Region Kalmar län.

Under 2018 fortsatte arbetet för
att länets invånare ska uppleva ett bra bemötande, god
tillgänglighet och för att alla ska
ges möjlighet till delaktighet
och medverkan efter var och ens
behov. Arbetet med värdegrund
och bemötande har vidareutvecklats. Senaste resultatet från
Hälso- och sjukvårdsbarometern
är liksom tidigare år mycket
goda. Förtroendet för hälso- och
sjukvården är näst högst i landet
och invånarna upplever mycket
god tillgänglighet till den vård de
behöver. När det gäller förtroende för sjukhusen placerar sig
Kalmar län i jämförelse med övriga regioner och landsting i topp.
För hälsocentraler är länet på en
andra plats. Invånarnas förtroende för de olika delarna inom 1177
har ökat, men har fortfarande
förbättringspotential. Hälso- och
sjukvården rankas bland de högsta i landet av patienterna.
Både allmänhetens och resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken har ökat. Nya bussar och
mer frekvent trafik upplevs som
positivt. Under året har ungas
delaktighet inom kulturområdet
stärkts genom arbete som främjar delaktighet.

Region Kalmar län ska ha en
kostnadseffektiv hushållning av
resurser. Den verksamhet som
bedrivs ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig.
Verksamhetens mål ska nås med
lägsta möjliga resursinsats. För
att kunna möta ökade krav krävs
att verksamheterna fortsätter
effektivisera och hålla en stram
kostnadskontroll. Långsiktigt
måste behovet av investeringar
och reinvesteringar, tillsammans
med det totala pensionsåtagandet, kunna finansieras.
Årets resultat blev negativt och
innebär att resultatmålet för året
inte uppnås. Sammanfattningsvis
präglades året som gått av en
hög kostnadsutveckling inom
främst kostnader för hyrpersonal
och köpt vård.
Självfinansieringsgraden uppgick
till 29 procent vilket innebär att
målet om att investeringar ska
finansieras med egna medel inte
uppnås.

Fortsatt fokus har legat på att
uppnå en högkvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Arbete
med tillgänglighet och patientsäkerhet har varit högt prioriterat.
Både invånarnas användande av
e-tjänster och besöken på 1177.
se fortsätter att öka under 2018.
Sett i ett nationellt perspektiv
står sig resultaten i tillgänglighetsmätningar väl i förhållande
till andra landsting och regioner,
även om de högt ställda målen
inte uppnås.
Vid nationell jämförelse av trycksår är trycksårsförekomst även
under 2018 lägst i landet.
Ett arbete pågår kring hur hälsooch sjukvården ska förflytta sig
från fokus på specialiserad sjukhusvård till att vården ska utföras
så nära patienten som möjligt.
Det handlar bland annat om hur
primärvården ska utvecklas, hur
digitala vårdformer och tjänster
kan utvecklas och hur samverkan
mellan vårdgivare kan förbättras.
Arbetet med integration har
varit fortsatt prioriterat och har
bidragit till att fler kommer i
arbete. Detta genom att erbjuda
utbildning i sjukvårdssvenska vid
folkhögskolorna och språkpraktik
inom hälso- och sjukvården. Arbetet för att bidra till en levande
kultur i hela länet har fortsatt
genom att samordna, utveckla
och verka för att den regionala
kulturen når alla.

.
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Nöjda invånare med
hög livskvalitet
Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan efter var och ens behov.

182

Nöjda invånare med hög livskvalitet
Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan efter var och ens behov

Bra bemötande

narna ska uppleva en god tillgänglighet till alla verksamheter.

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska mötas

Senaste undersökningen i Nationell Patientenkät visar att in-

med respekt och god service. Hög kvalitet, bra bemötande

vånarna har en positiv upplevelse av tillgängligheten för såväl

och god tillgänglighet ska genomsyra all verksamhet. Värde-

sjukhusens verksamheter som inom primärvården och psykiatrin.
För att förbättra tillgängligheten på vårdenheterna inom

grundsarbetet ger förutsättningar för utveckling av verksamheten.

Hälsoval har landstinget under 2018 gett extra ersättning till de

Det övergripande arbetet med värdegrund och bemötande

enheter som har öppet 45 timmar eller mer per vecka. Detta

har fortsatt för att stärka verksamheternas redan pågående

har tio enheter, relativt väl spridda över länet, anammat.

arbete. Under året har utbildningar i bemötande genomförts

Det pågående arbetet med införandet av nya digitala verktyg

inom flera verksamheter, bland annat genom fortbildning kring

skapar möjligheter för ökad delaktighet och tillgänglighet. Invå-

bemötandefrågor och i samband med medarbetardagar.

narna ska med hjälp av digitala tjänster få stöd till mer hälsosam-

Resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 är lik-

ma levnadsvanor och till ett eget engagemang för sin hälsa.

som tidigare år mycket goda och invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården är näst högst i landet. Invånarna upplever

En sammanhållen vård

mycket god tillgänglighet till vården och skillnaderna mellan

Invånarna ska uppleva en sammanhållen hälso- och sjukvård.

kvinnor och mäns upplevelse är liten. Män anser i högre grad att

Det gäller särskilt personer med många sjukvårdskontakter

vården ges på lika villkor, resultatet är lägre än föregående år.
När det gäller förtroende för sjukhusen toppar Kalmar län i
jämförelse med övriga regioner och landsting. För hälsocentraler hamnar Kalmar län på en andra plats. Förtroendet för de
olika delarna inom 1177 har ökat, men har fortfarande förbättringspotential. Kvinnor har högre förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp via webben medan skillnaderna är något
mindre vad gäller 1177 per telefon.
Enligt Nationella patientenkäten upplever patienter i Kalmar
län i högre utsträckning än i riket ett positivt helhetsintryck vid
besök i somatisk och psykiatrisk öppen- och slutenvård. Resultatet för länet är högre än rikets när det gäller patientens upplevelse av delaktighet och involvering i den somatiska öppna
och slutna vården. Relativt stor skillnad ses mellan öppen och
sluten vård i länet, med en mer positiv upplevelse i öppenvården. Upplevelsen av respekt och bemötande är högre i öppenvården än i slutenvården inom psykiatrin.
Den nationella patientenkäten inom primärvården visade på
fortsatt bra resultat där Kalmar län ligger högt i samtliga områden jämfört med de elva regioner och landsting som deltar i
mellanårsmätningen.
Region Kalmar län har fortsatt Sveriges bästa sjukhusmat. 84
procent av de patienter som varit inlagda på sjukhus tycker att
maten är bra, mycket bra eller utmärkt.
Sveriges bästa tillgänglighet
God service och bra tillgänglighet till hälso- och sjukvården är
viktigt för länets invånare och stärker förtroendet för organisationen. Olika förbättringsarbete pågår ständigt för att invå-
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som äldre och personer med kroniska sjukdomar. För att öka

önskar eller har behov av det - en fast vårdkontakt, vårdplan

tillgängligheten för de mest sjuka har vårdsamordnare införts

eller en vårdöverenskommelse. En ökning av fast vårdkontakt

på samtliga hälsocentraler. Vårdsamordnaren har särskilt ansvar

och vårdplaner kan ses inom flera verksamheter.

för de mest sjuka och är en nyckelperson både för att förbättra
omhändertagandet och för att förhindra undvikbar slutenvård.

Kultur för alla

En handlingsplan har tagits fram som innefattar två delar:

Den regionala kulturen verkar för att alla ska ha möjlighet att

förstärkt vårdgaranti i primärvården samt förberedelser för in-

uppleva, delta i och utöva olika former av konst och kultur.

förande av patientkontrakt. Patientkontraktet är ett koncept

Unga är en prioriterad målgrupp och ungas uppväxt, delak-

som bidrar till att stärka patientens roll och som skapar förut-

tighet och framtidsmöjligheter har hög prioritet. Det omfattar

sättningar för en samordnad vård. Syftet är att skapa mer trygg-

hela samhället och framförallt skola, fritid och kultur.
Under året har flera insatser gjorts för att stärka ungas delak-

het och delaktighet för patienten. Uppdraget har startat i liten
skala med några pilotprojekt som kommer utvecklas vidare.

tighet inom kulturområdet. Insatser har gjorts för samplanera

Den nya lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

och skapa struktur för kultur i skolan och för att nå barn i hela

och sjukvård har gett ökat fokus på behovet av samordnade

länet. Antalet besök av unga inom det regionala kulturutbudet,

insatser. Arbetet har fortsatt för att erbjuda alla patienter - som

det vill säga Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byte-
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atern och Länsmusiken, har minskat sedan föregående år. En

Kalmar och i vissa regionstråk är starkt bidragande till ett ökat

utvärdering och analys görs för att öka nyttjandet. Vid senaste

förtroende för kollektivtrafiken. Utfallet för 2018 visar en resan-

mätningen var teater det som flest elever (3-15 år) i Kalmar län

deökning på 6,1 procent gentemot 2017. Det som framförallt

deltog i.

drivit upp resandesiffrorna är seniorkortet som infördes på prov

Kalmar länstrafik har tecknat en överenskommelse med

från januari 2018 och sommarlovskorten till skolungdomar. Nya

kommunerna när det gäller kulturresor för barn och unga.

tekniska funktioner ombord eller i trafikmiljön har också skapat

Samtliga tolv kommuner har haft skolor som i varierande grad

ett större intresse.

nyttjat avtalet för fria kulturresor under läsåret 2017/18.
Dialog och medverkan

De regionala kulturverksamheternas ansvar för att bidra till
kultur i hela länet har betonats i de nya överenskommelserna

Region Kalmar län ska kontinuerligt föra en god och öppen di-

och föregåtts av dialoger med respektive verksamhet. Antal

alog med länets invånare. Patienter och närstående medverkar

besök för samtliga invånare ökar vid senaste mätningen i jäm-

i allt högre grad i olika utvecklingsaktiviteter och i ledningssam-

förelse med föregående år.

manhang.

Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik

mensam ledning i samverkan för socialtjänst och angränsande

Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar

område hälso- och sjukvård i Kalmar län sker arbetet tillsam-

människors liv och ska planeras så att den är så tillgänglig som

mans med patienter, närstående och brukare genom repre-

möjligt. Arbetet med att locka nya resenärer till kollektivtrafiken

sentation från länets Utvecklingsråd. Dialog pågår med bruka-

har under flera år byggt på att hitta bra och snabba trafikförbin-

rorganisationerna för mer systematisk delaktighet. Ett arbete

delser. Invånarnas önskemål är en viktig del i arbetet med att

har initierats sjukvårdsregionalt och nationellt för patienter och

utveckla trafiken.

närståendes medverkan inom strukturen för kunskapsstyrning.

I de länsgemensamma frågorna som hanteras av Länsge-

Under 2018 har nöjdheten ökat i jämförelse med 2017. Den

Under året har arbete pågått med en digital invånarpanel.

nya trafikstarten i augusti 2017 blev ett startskott för en posi-

Områden har varit e-tjänster och tillgänglighet vid hälsocen-

tiv utveckling och kundernas nöjdhet med kollektivtrafiken har

tralerna, samt tandvård och folkhälsa. Resultaten visar invånar-

ökat successivt. Erbjudandet ombord, vid hållplatser samt in-

nas åsikter om att möta vården digitalt och vilka e-tjänster som

formationen före, under och efter resan ligger mer i fas med

skulle vara intressanta att använda. Andra delar är upplevelser

kundernas behov och uppfattning. Mest nöjda är åldersgrup-

av folktandvårdens tillgänglighet och bemötande. Resultaten

perna 15-25 år respektive 65-85 år. Den största positiva föränd-

från invånarpanelen blir nu en del i beslutsunderlag inför poli-

ringen i nöjdheten finns hos kvinnor, främst gruppen 15-19 år

tiska beslut och återkoppling till politiken sker genom medbor-

samt 20-25 år.

garutskottet.

För serviceresorna fortsätter den höga nöjdheten för både

En medborgardialog har genomförts med fokus på bland

färdtjänst- och sjukresor. De som genomför en färdtjänst- el-

annat framtidens sjukvård, tillgänglighet och digitalisering.

ler sjukresa är nöjda med allt från beställning, bemötande

Syftet har varit att öka kontaktytorna med både patienter och

och den utförda resan. Resandeutvecklingen i stadstrafiken i

länsinvånare samt få ett bättre underlag inför framtida beslut n

Mål och mått | Nöjda invånare med hög livskvalitet
Mått

Självskattad hälsa

Invånarnas uppfattning om att de har

Målvärde 2018

80 %

90 %

tillgång till hälso- och sjukvård
Invånarnas förtroende för hälso- och
sjukvården
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80 %

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Källa

Hälsa på lika villkor

74 %

73 %

73 %

(K 70 % M 77 %)

(K 71 % M 76 %)

(K 71 % M 76 %)

87 %

89 %

89 %

Hälso- och sjuk-

(K 88 % M 87 %)

(K 90 % M 89 %)

(K 91 % M 88 %)

vårds-barometern

72 %

72 %

73 %

Hälso- och sjuk-

(K 73 % M 72 %)

(K 71 % M 74 %)

(K 73 % M 72 %)

vårds-barometern
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Mått

Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

Målvärde 2018

80 %

dens råd och hjälp om hälsa och vård

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Källa

60 %

62 %

66 %

Hälso- och sjuk-

(K 62 % M 59 %)

(K 62 % M 63 %)

(K 69 % M 62 %)

vårds-barometern

via telefon, 1177
Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

80 %

dens råd och hjälp om hälsa och vård

68 %

65 %

63 %

Hälso- och sjuk-

(K 73 % M 64 %)

(K 66 % M 63 %)

(K 67 % M 58 %)

vårds-barometern

via webben, 1177.se
Invånarnas uppfattning om att vården

80 %

ges på lika villkor
Invånarnas nöjdhet med Kalmar

60 %

64 %

61 %

Hälso- och sjuk-

(K 58 % M 69 %)

(K 58 % M 64 %)

vårds-barometern
KLT (Kolbar)

52 %

46 %

40 %

(K 55 % M 49 %)

(K 50 % M 44 %)

(K 41 % M 39 %)

95 %

91 %

Ingen mätning 2017

92 %

95 %

79 %

Ingen mätning 2017 Ingen mätning 2016 Nationell Patientenkät

länstrafik
Patienternas helhetsintryck av vården -

58 %
(K 54 % M 61 %)

Nationell Patientenkät

somatisk öppen- och slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 92 %.
M 92 %, K 91 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 91 %.
M 92 %, K 91 %
Patienternas helhetsintryck av vården psykiatrisköppen- och slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 84 %.
M 83 %, K 85 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 75 %.
M 78 %, K 71 %
Patienternas helhetsintryck av vården-

95 %

Patienternas upplevelse av delaktighet

Nationell Patientenkät

84 %

82 %

84 %

(K 83 % M 84 %)

(K 81 % M 84 %)

(K 83 % M 85 %)

95 %

87 %

Ingen mätning 2017

80 %

95 %

77 %

Ingen mätning 2017 Ingen mätning 2016 Nationell Patientenkät

primärvård

Nationell Patientenkät

och involvering i vården – somatisk
öppen- och slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 89 %.
Män 89 %, kvinnor 89 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 84 %.
Män 85 %, kvinnor 84 %.
Patienternas upplevelse av delaktighet
och involvering i vården – psykiatrisk
öppen- och slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 84 %.
M 84 %, K 84 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 71 %.
M 71 %, K 70 %
Patienternas upplevelse av delaktighet
och involvering i vården – primärvård

95 %

81 %

79 %

81 %

(K 81 % M 81 %)

(K 78 % M 80 %)

(K 81 % M 83 %)
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Nationell Patientenkät
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Mått

Patienternas upplevelse av tillgäng-

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Källa

95 %

90 %

Ingen mätning 2017

90 %

Nationell Patientenkät

95 %

80 %

Ingen mätning 2017 Ingen mätning 2016 Nationell Patientenkät

lighet i vården – somatisk öppen- och
slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %.
M 91 %, K 90 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 89 %.
M 90 %, K 88 %
Patienternas upplevelse av tillgänglighet i vården – psykiatrisk öppen- och
slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 82 %.
M 82 %, K 82 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 79 %.
M 80 %, K 76 %
Patienternas upplevelse av tillgänglig-

95 %

Patienternas upplevelse av respekt och

Nationell Patientenkät

86 %

84 %

86 %

(K 86 % M 85 %)

(K 84 % M 85 %)

(K 86 % M 87 %)

95 %

87 %

Ingen mätning 2017

88 %

95 %

83 %

Ingen mätning 2017 Ingen mätning 2016 Nationell Patientenkät

het i vården- primärvård

Nationell Patientenkät

bemötande i vården- somatisk öppenoch slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %.
M 90 %, K 90 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 85 %.
M 86 %, K 84 %
Patienternas upplevelse av respekt och
bemötande i vården- psykiatrisk öppenoch slutenvård
Utfallet 2018 för öppenvården är 86 %.
M 86 %, K 87 %
Utfallet 2018 för slutenvården är 79 %.
M 82 %, K 76 %
Patienternas upplevelse av respekt och

95 %

bemötande i vården – primärvård

Andel resenärer som är nöjda med

95 %

senaste resan med Kalmar länstrafik
Studerandes upplevelse och nöjdhet

95 %

87 %

85 %

88 %

(K 86 % M 87 %)

(K 83 % M 85 %)

(K 87 % M 89 %)

84 %

75 %

83 %

(K 86 % M 81 %)

(K 75 % M 75 %)

(K 84 % M 83 %)

91,5 %

92 %

-

med utbildningen på folkhögskola
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Nationell Patientenkät

KLT (Kolbar)

Enkät folkhögskolorna

God hälsa hos
invånarna
Landstinget ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård med
fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska
arbeta för att höja länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en
välfungerande kollektivtrafik och en levande kultur i hela länet..
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God hälsa hos invånarna
Landstinget ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska arbeta för att höja
länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik
och en levande kultur i hela länet.

Tillsammans för en god och nära vård

baksfrihet och förbättrade levnadsvanor. Under hösten 2018

Ett arbete pågår kring hur hälso- och sjukvården ska förflytta sig

beslutade Regional sjukvårdsledning att införa alkoholfrihet i

från fokus på specialiserad sjukhusvård till att vården ska utfö-

samband med operation. Detta ska genomföras under våren

ras så nära patienten som möjligt. Nära vård är nära i geografi,

2019 och kommer även att inkludera tobaksfrihet i samband

tid och/eller relation, utgår från individuella förutsättningar och

med operation. Arbetet har fortsatt med utbildning och kom-

behov samt innebär nya arbetssätt för hälsa, vård och omsorg.

petensutveckling för tobaksavvänjare och tobaksavvänjning är

Det handlar bland annat om hur primärvården, basen i hälso-

fortsatt kostnadsfri.

och sjukvårdens nära vård ska utvecklas, hur digitala vårdformer och tjänster kan utvecklas och hur samverkan mellan vård-

Fysiskt aktiva invånare

givare kan förbättras. Utvecklingen av den nära vården ska ses

Fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa. För att

som ett långsiktigt omställningsarbete i hälso- och sjukvården.

stödja fler personer att bli fysiskt aktiva pågår arbete med att

Den nya lagen Lagen om samverkan vid utskrivning från slu-

skapa nätverk mellan olika aktörer i samhället. Inspirationsträf-

ten hälso- och sjukvård började gälla den 1 januari 2018. Pro-

far om fysisk aktivitet ska inspirera och ge kunskap till fler med-

cesser och arbetsmetoder har setts över på olika sätt under

arbetare, ledare och föreningar som vill hjälpa andra att röra

året för att anpassas till den nya lagstiftningen. Det innebär att

på sig. Olika aktiviteter har genomförts i samarbete med andra

patienterna i länet som är färdigbehandlade på sjukhus och är

aktörer där en insats är Kom igång, en rörelsesatsning för hela

i behov av samordning med den kommunala vården kommer

Kalmar län. Kursen Sund smart stark senior har genomförts i

hem så fort det är möjligt. Målet är att man ska komma hem

Västervik, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm och Torsås kommun.

samma dag som man är färdigbehandlad. Flera nya arbetssätt

Utvärdering av dessa insatser kommer att göras i början av

har införts i nära samverkan med kommunerna.

2019.

Ett tobaksfritt län 2025

Främja psykisk hälsa

Arbetet för minskat tobaksbruk har fortsatt genom kunskaps-

Under 2018 har psykisk hälsa inom primärvården förstärkts ge-

spridning om riskerna med tobak, genom ökad tillgång till

nom ett nytt vårdval. Inom vårdvalet finns sju privata och en

rökfria miljöer samt genom att hjälpa människor att sluta med

offentlig aktör som ska täcka länets behov av vård och behand-

tobak. Målet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria år 2020.

ling inom primärvårdspsykologi. Det nya vårdvalet bygger på

Landstinget är en del av opinionsprojektet Tobacco endga-

en tät samverkan med aktörer inom hälsovalsuppdraget.

me rökfritt Sverige 2025 och den regionala ANDT (Alkohol, To-

Under året har asyl- och flyktinghälsovården öppnat två mot-

bak, Narkotika, Doping) -strategin. Hittills har, förutom Region

tagningar för samtalsstöd och behandling med fokus på lättare

Kalmar län och länsstyrelsen, Borgholms kommun beslutat att

psykisk ohälsa. Mottagningarna erbjuder tidiga insatser kring

stötta opinionsbildningen. Implementering av metoden To-

samtalsstöd, stress- och krishantering.
Att förebygga och förhindra suicid och suicidförsök är en

baksfri utmaning pågår i länets gymnasieskolor och Tobaksfri
Duo fortsätter på länets alla högstadieskolor. Resultatet visar
att tobaksbruket på högstadiet har minskat över tid.
Primärvårdens verksamheter har fortsatt arbetet med att

prioriterad fråga. Arbetet med en gemensam vårdprocess för
suicidnära personer har fortsatt och ett pilotprojekt planeras i
norra länet under våren 2019.

stödja invånarna till hälsosammare levnadsvanor genom bland

Flera insatser har gjorts för att höja kunskapen om psykisk

annat tobaksinformation på skolor, tobaksavvänjning gent-

ohälsa och suicid bland annat genom utbildning i MHFA, För-

emot riktade grupper samt hälsofrämjande arbete inom

sta hjälpen till psykisk hälsa. Planering pågår även för en ut-

barnhälsovården. Några av de opererande klinikerna på läns-

bildning för vårdpersonal för att öka kunskapen om hur man

sjukhuset har deltagit i ett projekt där SMS-stöd använts vid

identifierar suicidnära personer.

tobaksavvänjning i samband med planerad kirurgi. På Oskarshamns sjukhus har ett projekt påbörjats där syftet är både to-
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God munhälsa

Särskilda insatser görs också för gruppen sköra äldre. Under

Folktandvården har fortsatt sitt preventiva arbete för att ge alla

året har Folktandvårdens mobila klinik placerats så att äldre har

länsinvånare bättre förutsättningar för en god tandhälsa. Ge-

kunnat behandlas i sin närmiljö. Ett projekt med daglig flour-

nerellt är tandhälsan god hos barn och ungdomar. Andelen ka-

sköljning på äldreboenden har också genomförts under året

riesfria 19-åringar inom Folktandvården i länet har ökat stadigt

och all omsorgspersonal i länets kommuner erbjuds regelbun-

från 24 procent 2011 till 37 procent 2018.

det utbildning om god munhälsa.

Det finns dock grupper med sämre förutsättningar och där-

Folktandvården har under året haft ett samarbete med Stu-

för fokuserar Folktandvården på standardiserade vårdprogram

diefrämjandet i Kalmar för att öka kunskaperna om tandhälsa

för specifika grupper. Ett särskilt fokus har barn som lever under

för asylsökande. Kliniker och asylsamordnare samverkar också

sviktande omsorg. Vårdvalet inom barntandvården startade i

med SFI-undervisningen för att informera om tandhälsa, dessa

april 2018 och i och med detta även den differentierade barn-

insatser har varit framgångsrika och kommer nu att ske i hela

tandvårdsersättningen som innebär att störst andel resurser

länet under 2019. Ett pilotprojekt har genomförts med tobaks-

ges till de barn som har störst vårdbehov. Munhälsan för barn-

avvänjning vid HVB-hem.

och ungdomar är generellt god, dock ses en ökande negativ
trend när det gäller karies hos 6-åringar. Flera satsningar har

Hälsa och kultur

gjorts, till exempel daglig tandborstning i förskolorna som nu

Samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård och omsorg har

fortsätter att införas i alla länets kommuner.

utvecklats genom projektet Hälsa & Kultur. Många olika kul-
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turella uttryck och metoder har prövats och en rad exempel

Utveckling av nära vårdformer

visar hur kultur berikar människors liv och främjar hälsa. Erfaren-

Möjligheten till videomöten mellan vårdpersonal och patient

heterna från Hälsa & Kultur-projektet sprids nu till övriga delar

har införts genom en egen lösning, där vårdpersonal ansluter

av organisationen. I samverkan med kommunerna utvecklas

via vårdsystemet och patienten via 1177:s e-tjänster. På läns-

kulturens roll som komplement i rehabilitering av sjukskrivna

övergripande sjukhuskliniker har en process påbörjats för att

och för att stärka äldres hälsa. Utveckling pågår på livsstilsmot-

möjliggöra för invånarna att boka tid via webben.
Ett projekt pågår kring tidig vårdplanering samt omvänd

tagningarna genom spridning av bland annat kultur på recept,
viktnedgång inför operation samt tobaksavvänjning.

vårdplanering. Projektet sker i samverkan med kommun, ambulans och sjukhus och kommer utvärderas kontinuerligt. Må-

Missbruk och beroende

let är att implementera de delar som är värdeskapande till an-

Vid psykisk ohälsa är risken för missbruk eller beroende förhöjd

dra hälsocentraler. Projektet Oskar har utvecklat en snabb och

och risken är högre att utveckla psykisk ohälsa till följd av miss-

effektiv kommunikation med så kallade pulsmöten via video

bruk eller beroende. Personer med missbruk eller beroende

varje morgon mellan sjukhuset, primärvården och kommuner-

och samtidig psykisk ohälsa har ofta även fysiska sjukdomar.

na i mellersta länet. Planering inför utskrivning påbörjas, fast

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har gemensamt an-

kontakt i primärvården bestäms och tid för en samordnad indi-

svar vilket innebär krav på samordning. Under året har den

viduell plan bokas.

samordnande gruppen för missbruk och beroende påbörjat

Projektet Hemsjukhuset i Borgholm har inneburit ökade

ett arbete med en överenskommelse mellan region och kom-

möjligheter för äldre att få hembesök av läkare och sjuksköter-

mun för personer med riskbruk, missbruk och beroende. Ar-

ska från hälsocentralen. Även ambulansen kan efter bedöm-

bete pågår för att ta fram praktiska anvisningar som stöd till

ning och behandlingar erbjuda hembesök av läkare nästkom-

verksamheterna.

mande vardag. Detta har inneburit att färre har behövt åka till

Inom ramen för den sammanhållna kunskapsstyrningen pla-

akutmottagningen.

neras ett nationellt Vård- och insatsprogram för missbruk och

Virtuella Hemsjukhuset är ett projekt som har pågått sedan

beroende. Arbetet utgår från nationella riktlinjer. Genom syd-

sommaren 2018 för hjärtsviktpatienter. Patienten tar själv varje

östra sjukvårdsregionen kommer arbetet kopplas till pågående

morgon vissa mätvärden som skickas digitalt till hälsocentra-

utvecklingsarbete.

len. De kan också ha direktkontakt via distansmöte med sjuk-

Inom primärvårdens certifierade livsstilsmottagningar pågår
utbildningar för att kunna använda MET, Motivational Exhan-

sköterskan på hälsocentralen för råd och stöd. Projektet har
visat mycket goda resultat.

cement Therapy som innebär motivationshöjande behandling
vid alkoholproblem.

Jämställd och jämlik hälsa
Region Kalmar län arbetar för att främja hälsa genom hela livet

Tillbaka till arbete efter sjukdom

hos länets alla invånare. Vård ska ges efter behov och på lika

Invånare som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samord-

villkor för hela befolkningen.

nade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har haft fokus på barn och

och kunna återgå i arbete. Under året har arbetet fortsatt för

unga och har under 2018 arbetat med kartläggning och ana-

tidiga och strukturerade insatser i samband med sjukskrivning

lys. Arbetet har gjorts i samverkan med Linnéuniversitetet och

och rehabilitering.

Länsstyrelsen. Dialog har genomförts med kommuner för att

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen innefattar flera
aktörers insatser och samverkan är en viktig del i processen.

vidareutveckla jämlikhetsarbetet i kommunerna Hultsfred, Nybro och Högsby genom samverkan med Kronoberg.

Funktionen rehabiliteringskoordinator är nu integrerad inom

Arbetet med att etablera en familjecentral i länets samtli-

Region Kalmar län. Rehabiliteringskoordinatorn sätter individen

ga kommuner och kommundelar fortsätter. En familjecentral i

i centrum, driver processen framåt och samordnar åtgärder.

Mönsterås har invigts under året och pågående projekt finns i

Psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Dessa tillstånd riskerar att bli

Torsås, Emmaboda och Högsby. Förstudie pågår för ny lokal
för familjecentralen i Norrliden i Kalmar.

långvariga och kräver multiprofessionell samverkan. Utveck-
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landet av ett nytt förhållnings- och arbetssätt har inletts med

Hälsa för barn och unga

utgångspunkt i principen om god och nära vård. Syftet är att

Ett inriktningsbeslut om en gemensam överenskommelse

minska ohälsan och stärka individen att ta eget ansvar för sin

kring barn och ungas hälsa har tagits fram. Länsgemensam

hälsa och sitt välmående. Genom kompentensutveckling och

ledning för socialtjänst och angränsande område hälso- och

gemensam kunskapsgrund ska processen att förbättras.

sjukvård i Kalmar län har också tagit beslut om utveckling av
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Under året har arbetet
fortsatt för tidiga och
strukturerade insatser i
samband med sjukskrivning och rehabilitering.
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ungdomsmottagningarna för att säkra en bättre samverkan

som pågår i länet för att förbättra vården för de personer som

inom respektive kommun i länet. Praktiska anvisningar har ta-

har ett stort vårdbehov samt behöver stöd och samordning.

gits fram i dialog och för beslut i början av 2019.

Hemsjukhuset i Borgholm har inneburit att antal äldre som får

Under året har samverkan mellan länets skolhälsovård, barnoch ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan utveck-

hembesök av läkare på hälsocentralen och sjuksköterska i kommunen har ökat betydligt.

lats för att bättre kunna hjälpa familjen till rätt vårdnivå. Det

Det geriatriska rådgivningsteamet på akutvårdsavdelningen

finns nu en överenskommelse som innebär att enheterna hjäl-

med läkare, sjuksköterska, apotekare, arbetsterapeut och se-

per familjer till rätt vårdnivå genom direktkontakt med berörd

kreterare har varit lyckat. För de som inte behöver vårdas på

enhet. Samverkan sker kring tidiga insatser mellan kommuner

sjukhus sker planering tillsammans med primärvård och kom-

och region och det har bland annat startats projekt i Kalmar,

mun så att den äldre tryggt kan åka hem. Även övriga kliniker

Högsby och Oskarshamns kommun.

på sjukhuset, primärvård och kommun kan ta kontakt med det

En handlingsplan för arbete med barns rätt enligt Barn-

geriatriska rådgivningsteamet.

konventionen är framtagen. Denna innebär bland annat en

Under 2018 har antalet patienter med en fast vårdkontakt

struktur för barns rätt och möjlighet att medverka. Målet är att

och en samordnad individuell plan (SIP) ökat kraftigt. En ge-

Region Kalmar läns verksamhet ska vara tillgänglig, känd och

mensam planering av vård och omsorg som med fördel görs

anpassad för barn. För att stärka barnrättsarbetet i Kalmar län

hemma bidrar till en ökad delaktighet både för den äldre och

anordnades en konferens tillsammans med Barnombudsman-

dennes närstående. I december skedde en större förändring i

nen, dåvarande Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen

informationsöverföringssystemet så att det också kan använ-

och Emmaboda och Vimmerby kommun.

das när en Samordnad individuell plan (SIP) ska göras hemma.

En strategi och handlingsplan för att motverka könsstymp-

Kalmar län ligger bra till när det gäller utskrivningsklara da-

ning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och kvin-

gar, det vill säga antal dagar en patient vårdas på sjukhus efter

nor har tagits fram under året.

att en läkare bedömt att patienten inte längre behöver slutenvård. Även andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 da-

Kvinnors hälsa

gar fortsätter att minska.

Det långsiktiga arbetet för att förbättra kvinnosjukvården har

Under 2018 har utbildning för kommuner och landsting ge-

gett resultat. I Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, som Sve-

nomförts inom bland annat palliativ vård, undernäring, äldres

riges kommuner och landsting (SKL) publicerade i juni, ran-

hälsa och hälsosamtal. Den nationella fallkampanjveckan upp-

kas Kalmar län bland de bästa inom området. Uppföljning

märksammades och Sund Smart Stark Senior fortsätter i sam-

sker regelbundet och en samlad plan för det fortsatta arbe-

arbete med länets kommuner och Smålandsidrotten.

tet finns framtagen. Det pågår ett stort antal aktiviteter inom

Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demens-

statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsa inklusive

sjukdom har reviderats utifrån Socialstyrelsens nya Nationella

neonatalvård på kvinnoklinikerna, barnklinikerna, rehabilite-

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Dessa har

ringsklinikerna samt primärvården. Under året har aktiviteter

presenterats för medarbetare i landsting och kommuner vid

genomförts, såsom utbildningssatsningar, satsningar på digita-

två tillfällen.

lisering, förbättrings- och utvecklingsarbeten på den egna kliniken och i samverkan med andra kliniker samt insatser för att

En god och kunskapsbaserad vård

öka tillgängligheten inom kvinnosjukvård. En utmaning är att

Ett samlat nationellt system för kunskapsstyrning har etablerats

stärka och behålla befintlig kompetens i verksamheten, samt

för att skapa förutsättningar för en mer kunskapsstyrd och jäm-

rekrytera och utbilda ny personal. En långsiktig satsning är att

lik vård. Systemet omfattar samtliga delar av vården och hela

vidareutbilda sjuksköterskor till barnmorskor.

vårdkedjan. Läkemedelsfrågorna integreras i den samlade kun-

Primärvården arbetar med insatser som främjar kvinnors häl-

skapsstyrningen.

sa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden där ohälsotalet

Samverkansstrukturen i Sydöstra sjukvårdsregionen har ut-

för kvinnor är fortsatt högt. Målsättningen är en upplevd ökad

vecklats och anpassats till det nationella systemet. Inom Regi-

psykisk hälsa och minskad sjukskrivning hos kvinnor. Utbild-

on Kalmar län pågår också utvecklingsarbete för att dra största

ningsplats för blivande psykologer är en del i satsningen och

möjliga nytta av det nationella och regionala arbetet samt för

en annan att stärka sjukskrivningsprocessen genom ökat stöd.

att säkra att länets behov påverkar arbetet i stort. Grunden för

Hälsa för äldre

ganisationen i Sydöstra sjukvårdsregionen med de regionala

Hemsjukhuset i Borgholm, Oskar i Oskarshamn och Geriatriskt

medicinska programområdena som kärna. Arbete pågår med

rådgivningsteam är goda exempel på det utvecklingsarbete

att beskriva roller och stöd för att säkra nyttan för länets invå-

kunskapsstyrningsarbetet är den gemensamma kunskapsor-
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nare. Som ett led i detta utvecklas det mångåriga arbetet med

Sveriges säkraste hälso- och sjukvård

kliniska processer.

Arbetet med att erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjukvård

Resultaten för Region Kalmar län i Socialstyrelsens rapport

har fortsatt under året. Vid nationell jämförelse av trycksår hade

En god vård visar att Kalmar län placerar sig bland de främsta i

landstinget även under 2018 lägst trycksårsförekomst i landet.

riket. Region Kalmar län placerar sig över snittet i riket när det

Målet är att det inte ska uppstå några sjukhusförvärvade tryck-

gäller förtroende, kostnader, tillgänglighet, blodsockerkon-

sår alls och under våren sågs den lägsta förekomsten hittills.

troll vid diabetes, återinskrivningar bland äldre, trycksår och

Vid senaste mätningen i oktober hade 5,6 procent av de inne-

läkemedelsbehandling av äldre. Samtidigt finns förbättrings-

liggande patienterna trycksår, varav 2,9 procent var sjukhusför-

områden, bland annat tillgängligheten för utredning och be-

värvade. Andelen kvinnor med sjukhusförvärvade trycksår var

handling inom barn- och ungdomspsykiatrin, rökning och fysisk

1,1 procent medan motsvarande siffra för män var 4,8 procent.

aktivitet vid diabetes, dödlighet i stroke och hjärtinfarkt, åder-

Årets nationella mätning av följsamheten till klädregler visade

frakturer och bristningar vid förlossning bland förstföderskor.

ett försämrat resultat, 86,4 procent mot rikets snitt på 93,4 pro-

För femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till bästa

cent. Däremot är följsamheten till hygienrutinerna bättre än fö-

sjukhus av branschtidningen Dagens Medicin. Landets sjukhus

regående mätning med nära 80 procent. Samma siffra för riket

rankas utifrån en rad olika parametrar som till exempel med-

var 77,9 procent. Jämfört med trenden för tidigare år är detta

icinsk kvalitet, vårdgaranti, patientenkäter, väntetider på aku-

ett sämre resultat, siffran har tidigare legat över 90 procent.
Förskrivningen av antibiotika fortsatte att minska från 309

ten, personalens följsamhet till kläd- och hygienrutiner.
Oskarshamns sjukhus topplacering grundar sig framför allt

(2017) till 289 recept per 1000 invånare (2018). Minskningen

på höga resultat när det gäller kvalitetsmått för ortopedin och

motsvarar sex procent och är den största bland Sveriges lands-

strokevården. Västerviks sjukhus blev trea i rankningen i klassen

ting och regioner. Antalet antibiotikarecept förskrivna inom

mellanstora sjukhus för 2018.

Hälsoval inklusive jourcentraler uppvisar en stadig minskning

Ett utvecklingsprojekt har varit arbetet med lokal tillämpning

över tid. Antalet recept från slutenvården ligger på en stabil

av det Nationella kliniska kunskapsstödet för primärvård. I det-

nivå. Inom tandvården ses en minskning av antalet antibiotika-

ta arbete har primärvård och specialiserad vård i samverkan

recept.

skapat tydliga överenskommelser inom cirka 360 olika sjukdomsområden. Från hösten 2018 är det kliniska kunskapsstö-

Läkemedel

det publicerat med beskrivning av lokal samverkan i regionen

Arbetssättet med farmaceuter som sköter om läkemedelsför-

och är från 2019 kopplat till hälsovalsuppdraget.

råden har utökats under året, främst på länssjukhuset. Vid årets

Under året har flera olika större utredningar genomförts, band

utgång använder så gott som alla vårdavdelningar på de tre

annat har en strategi för utveckling av molekylärgenetisk diag-

sjukhusen tjänsten. Implementering av de kvarvarande plane-

nostik tagits fram.

ras under 2019. Som ett led i att motverka svinn av narkotika
har insatser gjorts för att identifiera risker och säkra arbetssätt.

Gemensam utveckling i sjukvårdsregionen

Länssjukhuset har anammat modellen liksom Oskarshamns

Region Kalmar län samverkar med Region Jönköpings län och

sjukhus. Arbetet har resulterat i ett försök med avdelnings-

Region Östergötland för att säkra god och jämlik vård för invå-

bundna läkemedelsautomater för narkotika på två avdelningar

narna i Sydöstra sjukvårdsregionen.

på Västerviks sjukhus. Utvärdering planeras i februari 2019.

Samverkan har stärkts på flera områden under 2018. Etableringen av ett nationellt gemensamt system för kunskaps-

Tillgänglighet

styrning har gjort att flera utvecklingsinsatser inom hälso- och

Arbetet för en köfri vård har fortsatt och tillgängligheten är

sjukvårdsområdet har gjorts gemensamt. Till exempel pågår

högt prioriterad. Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se

pilotverksamhet för ordnat införande av medicinsk teknik, flera

ökade 2018, vid årsskiftet var 125 000 invånare i Kalmar län

gemensamma projekt på e-hälsoområdet, förberedelsearbete

anslutna vilket innebär en ökning med 23 procent. Att fler an-

för organiserad PSA-provtagning och screening för tjock- och

vänder 1177.se framgår också av att antalet inloggningar ökar,

ändtarmscancer.

liksom antalet ärenden som hanteras via tjänsten. Under året

Samverkansnämnden har under året beslutat om en fördjup-

gjordes 837 740 inloggningar, vilket är 59 procent fler än förra

ning i fokusområden med syfte att skapa förutsättningar att ta

året. Under en tid har kötiderna till 1177 Vårdguiden på tele-

nästa steg som sjukvårdssystem och utveckla samverkan även

fon varit långa trots olika åtgärder, som ökad bemanning och

utanför hälso- och sjukvårdsområdet samt en gemensam stra-

samverkan med andra landsting och regioner. Samverkan har

tegi för Life science.

lett till att det att det inte längre är några överbelastade samtal dagtid på vardagar. Samverkan med ett par regioner med
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högre tillgänglighet är påbörjad för att ta del av deras förbätt-

Ännu bättre cancervård

ringsarbeten. Handlingsplanen för förbättrad tillgänglighet

En handlingsplan för cancervården fastställdes under året. Från

följs upp månadsvis. Allmäntandvården har under året haft

och med 2019 går införandet av standardiserade vårdförlopp

köer vilket främst beror på tandläkarvakanser. Under året har

in i förvaltning. Ledtiderna inom de standardiserade vårdför-

ett flertal tandläkare anställts och detta ger goda förhoppning-

loppen (SVF) följer den nationella utvecklingen och har fortsatt

ar om att öka tillgängligheten på alla kliniker. Tillgängligheten

förbättrats. Den Nationella patientenkäten för patienter som

för vuxna som har Frisktandvård har ökat och för barn och

utretts inom ett standardiserat vårdförlopp i vårt län visar fort-

frisktandvårdspatienter är tillgängligheten nära 100 procent.

satt bra resultat.31 standardiserade vårdförlopp inom cancer är

Samtliga verksamheter inom specialist- och sjukhustandvården

i drift och hittills har över 8 600 patienter ingått i något förlopp.

omhändertar prioriterade patienter omgående. Inom ramen

Samordningen på lokal och sjukvårdsregional nivå går enligt

för projektet Reception 2021 har ett delprojekt om digitalise-

plan och är god mellan sjukhusen i länet och i sjukvårdsregio-

ring påbörjats. Projektet innefattar bland annat sms-kallelser

nen. Arbete med att skapa robusthet i varje enskilt vårdförlopp

och e-tjänster via 1177.se. Målet att 80 procent ska erbjudas

samt att validera data har stärkts under året. Sammantaget

operation eller behandling inom 60 dagar i den specialiserade

oavsett vårdnivå är den främsta utmaningen de långa ledti-

hälso- och sjukvården nås inte, detsamma gäller förstabesök

derna. Sjukvårdsregionen och regionen har stort fokus på att

inom 60 dagar. För att förbättra tillgängligheten har insatser

nå det nationella målet att 70 procent av alla patienter med

gjorts inom bland annat ögon-, öron-näsa-hals- och smärtverk-

cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF till år 2020 samt att 80

samheten och där har tillgängligheten förbättrats.

procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

I den specialiserade psykiatriska hälso- och sjukvården når

Under 2018 har arbetet med cancerrehabilitering intensifie-

80 % målet om första besök inom 60 dagar. Målet första besök

rats med stöd av Regionalt Cancercentrum Sydöst. Kontakt-

inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatrin samt tid till för-

sjuksköterskor och övriga professioner i länet som arbetar med

djupad utredning och behandling har förbättrats i jämförelse

cancerrehabilitering har under året träffats genom olika nätverk

med föregående år.

och internutbildningar. Implementering av det nationella vård-
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programmet för cancerrehabilitering är slutförd. Mötesplatser

Under 2018 har införandet av fast vårdkontakt fortsatt. Arbete

för patienter och närstående har erbjudits vid tre tillfällen på

pågår även med att göra patienter och närstående delaktiga

olika plaster i länet. Patient- och närståendeutbildningen Lära

i den individuella vårdplanen. Detta arbete sker i samklang

sig leva med cancer ska nu spridas till flera platser i länet. Ar-

med det nationella arbetet för individuell vårdplan via plattfor-

betet med att skapa både fysiska och digitala mötesplatser för

men för stöd och behandling. Från och med hösten 2018 finns

cancerpatienter och närstående fortsätter under 2019.

e-tjänsten Journalen tillgänglig inom barn- och ungdomspsykiatrin. Samverkan pågår när det gäller barn och vuxna med

Vård vid psykisk sjukdom

svårare psykiatrisk problematik inom grupper som nyanlända,

Personer med behov av specialistpsykiatrisk vård ska ha till-

ensamkommande barn och asylsökande med traumatiska upp-

gång till en jämställd jämlik kunskapsbaserad och säker vård

levelser.

och omsorg av god kvalitet. Psykiatrin fortsätter att arbeta
långsiktigt utifrån handlingsplan för mindre tvångsvård för

Hållbar utveckling

vuxna samt för att helt kunna undvika tvångsvård för barn och

Miljö och hållbarhet ska vara en integrerad del i all verksamhet.

unga. Bland annat genomförs uppföljningssamtal med pa-

Arbetet har fortsatt under året utifrån verksamhetsplanen Miljö

tienter i samband med tvångsvård och samtliga patienter som

och hållbar utveckling 2018-2020 som bland annat utgår från

tvångsvårdats ska ha en upprättad vårdplan. Samverkan med

Agenda 2030 och de globala målen.
Flera upphandlingar har genomförts där miljö- och håll-

kommuner och andra aktörer har fortsatt genom bland annat
gemensamma överenskommelser.

barhetskrav har fått stort utrymme, till exempel anestesi- och

Självvald inläggning ska införas och testas i ett pilotprojekt.

intensivvård, bröstproteser och operationsprodukter. Samar-

Metoden främjar samarbetet mellan öppenvård och sluten-

betet kring Giftfri miljö för barn inom Sydöstra sjukvårdsregio-

vård, stärker patientens autonomi och minskar risken för in-

nen fortgår. Arbetet för en fossilbränslefri fordonsflotta pågår i

läggning på sjukhus. Patienter inom psykiatrisk vård har ofta

enlighet med det regionala målet om en fossilbränslefri region

komplexa vårdbehov och därmed behov av fast vårdkontakt.

2030. Huvudinriktningen är biogas och el för verksamhetens
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tjänstebilar. Energieffektivisering i lokalerna fortsätter och un-

sin språkpraktik. Sedan satsningen startade har ett 80-tal nyan-

der året har arbetet med att minska vattenförbrukningen tagit

lända med utländsk sjukvårdsutbildning deltagit. Tillsammans

ny fart genom bland annat informationsinsatser och utbildning

med Region Kronoberg och Region Blekinge har en förbere-

av verksamhetens miljöombud. Arbete med verksamhetens

dande kurs anordnats för de läkare som ska skriva medicinska

klimatanpassningsplan har fortsatt där underlag för påverkan

kunskapsprov.

vid olika scenarios har tagits fram. Arbete med riskanalyser för
kemikalier pågår och antalet CMR-kemikalier har minskat nå-

En kollektivtrafik för alla

got i verksamheten.

Kollektivtrafikstrategi 2050 tillsammans med trafikförsörjningsprogrammet utgör den strategiska planen för länet. Dessa

Det säkra landstinget

två är nära knutna till den regionala transportplanen och den

Under året flyttades särskild sjukvårdsledning till mer säkra och

regionala utvecklingsstrategin för att skapa bred samsyn och

robusta lokaler. Interna revisioner om hot och våld genomför-

gemensamma mål för länet.

des i ett urval av verksamheterna. Planering påbörjades för in-

En väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för utveckling av

ternrevision med fokus på tillträde och informationssäkerhet.

geografiska områden. Självfinansieringsgraden har de senaste

Under hösten genomfördes en övning om en stängning av

åren legat runt 42-43 procent men har det senaste året stigit

Ölandsbron i samverkan med lokala, regionala och nationella

till 45 procent. Arbetet med att höja självfinansieringsgraden

aktörer. Inför övningen gjordes en behovsinventering av verk-

är beroende av långsiktiga åtgärder inom trafikutveckling och

samheterna på Öland samt fastlandet. Planering för en total-

trafikstyrning, biljett- och betalsystem kombinerat med aktiv

försvarsövning 2020 har påbörjats liksom genomförandet av

marknadsföring. Det nya busstrafikavtalet tillsammans med

en säkerhetsskyddsanalys. När det gäller informationssäkerhet

utveckling av stödsystem för trafikplaneringen kommer att ge

har informationsklassningar genomförts i olika sammanhang.

bättre förutsättningar för uppföljning av trafikkostnaderna vil-

De incidenter som har inträffat under året har analyserats och

ket i sin tur leder till ökad självfinansieringsgrad. Samtliga kom-

förebyggande åtgärder har tagits fram.

muner i länet är från hösten 2018 anslutna till Trafikavtalet från
2017 för sin skolskjutstrafik vilket påverkar självfinansieringsgra-

Utveckling i hela länet

den positivt då skolskjutstrafiken helt finansieras av kommunala

Den 1 januari 2019 bildades Region Kalmar län genom en sam-

medel. Punktligheten i stadstrafiken i Kalmar fortsätter att öka

manslagning av Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet

och når målvärdet för året. Punktligheten för övrig busstrafik

i Kalmar län. Under hela 2018 pågick förberedande arbete. Ge-

har en förbättrad punktlighet, men har påverkats av trafikstör-

nom regionbildningen skapas förutsättningar för politiker på

ningar vid vägarbeten runt om i länet.
Kalmar länstrafik har en fastställd plan för hur länets kollekti-

regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa.
En ny regional utvecklingsstrategi togs fram under året som

va transporter ska kunna bli fossilbränslefria till år 2020. Arbetet

ger den övergripande färdriktningen för hur Kalmar län ska

följer plan och innebär en bedömd minskning av utsläppen

utvecklas. Många aktörer inom olika sektorer och branscher

från vägtrafiken med 30 procent per år.
Målet att alla fordon är tillgänglighetsanpassade är nu upp-

runt om i länet deltog i framtagandet. Fyra prioriterade utvecklingsområden är verktygen för att nå strategins målbild Klimat

fyllt i samband med de nya trafikavtalen.

att växa i: Delaktighet, hälsa och välbefinnande, God miljö för

Ett projekt pågår för att ta fram framtida biljett- och betallös-

barn och unga, Hållbar samhällsplanering och Stärkt konkur-

ningar. Med digitalisering av alltfler tjänster efterfrågar kunden

renskraft. Till varje utvecklingsområde följer fördjupade planer

oftare sömlös betalning för till exempel kollektivtrafikresor. Fle-

och strategier.

ra upphandlingar är genomförda och flera funktioner kommer
att implementeras under 2019. Projektet drivs tillsammans med

Integration och mångfald
För att nyanlända snabbare ska få sin utländska läkarlegitima-

En utredning om trafik- och pristaxor har genomförts med

tion godkänd har arbetet fortsatt med utbildning i sjukvårds-

två syften: prisdifferentiering i syfte att sprida ut resor i rus-

svenska vid folkhögskolorna och språkpraktik inom hälso- och

ningstrafik och att få fler så kallade sällanresenärer att åka mer

sjukvården. Flera olika verksamheter har varit involverade vilket

frekvent. Den enklare betal- och köpmodellen för mobilbiljet-

bidragit till att satsningen varit väldigt framgångsrik.

ter är i princip klar att lanseras under 2019. Seniorkort som in-

Vid årsskiftet hade 16 läkare genomfört sin provtjänstgöring.
Fyra har gått vidare till ST-tjänstgöring varav två har fått sin spe-

24

Kronoberg, Jönköping och Halland.

förts som test har fallit väl ut och permanentas från och med
årsskiftet 2019.

cialistlegitimation klar. Första sjuksköterskan som genomfört

Ett arbete har påbörjats under året inom Regionsamverkan

utbildning i sjukvårdssvenska har slutfört sin utbildning efter

Sydsverige för att tillsammans upphandla nya tågfordon som
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ersättning för befintlig flotta, samt planera för utökning av tra-

behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser har minskat

fiken inom Krösatåg och Kustpilentrafiken.

2018. Den första kursen i ”Företagsam framtid” med inriktning

En ny upphandling av serviceresor och närtrafik inleddes under 2018 med beräknad trafikstart i januari 2020.

på företagande som drivs med projektmedel från Europeiska Socialfonden har avslutats och en ny påbörjades i augusti.
Under hösten utvärderades projektet och erfarenheterna im-

Kultur för utveckling och livskvalitet

plementerades i skolans kurser och spreds till övriga folkhög-

En välutbyggd kulturverksamhet kan ge livskvalitet och gör re-

skolor. För att stärka folkbildningen i Kalmar län ges stöd till

gionen attraktiv att bo och leva i. Region Kalmar län ansvarar

studieförbund. Syftet med regionalt stöd till studieförbunden

för stödet till kultur, folkbildning och föreningsliv och arbetar

är att stärka invånarnas möjligheter till bildning och kultur.

för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad
kultur. Beslut om kulturplan för 2018-2021 har fattats under

Ett starkt innovationsklimat

våren 2018. Den regionala kulturplanen är en beskrivning av

Ett starkt innovationsklimat skapar förutsättningar för fler jobb

de prioriteringar som görs inom de regionala kulturverksam-

och ett samhälle med livskvalitet och tillväxt. Under året fort-

heterna. Planen beskriver prioriteringarna i förhållande till de

satte arbetet med regionens innovationsagenda som utvecklar

nationella kulturpolitiska målen och prioriteringar för regional

innovationssystemet inom den offentliga sektorn. Arbetet med

utveckling på kulturområdet. Den regionala kulturplanen har

att bygga och underhålla innovationsslussen och innovations-

utarbetats i samverkan med länets kommuner, professionella

rådet fortsätter. Innovationsslussen är till för de medarbetare

kulturliv och det civila samhället. Kulturplanen ger möjlighet till

som har innovativa lösningar som kan generera en produkt

att teckna överenskommelser för kultur till alla i hela länet.

tjänst eller företag. Den är även till för de företag i regionen

Planeringen för nya lokaler för Byteatern Kalmar Länsteater

som vill testa sin produkt eller tjänst i en verklig miljö. Ett inn-

fortskrider parallellt med planeringen för det utökade uppdra-

ovationsnätverk för samtliga innovationsaktörsrepresentanter i

get. Enligt planen ska lokalerna vara klara i mars 2019.

länet har upprättats. Utvecklingen av den akademiska miljön

Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta

och den kliniska forskningen är en viktig strategisk faktor. Un-

fram en handlingsplan för att stärka och tillgängliggöra arkiven.

der hösten har de nya lokalerna för läkarprogrammet på Länssjukhuset i Kalmar invigts. Från och med januari 2019 kommer

Höjd utbildningsnivå

studenter från den decentraliserade läkarutbildningen via Lin-

Folkhögskolorna har under 2018 haft fokus på insatser som

köpings universitet att vara placerade i Kalmar.

motiverar fler att studera, så att bildnings- och utbildningsnivån höjs i länet. Behovet av allmänna kurser är fortsatt stort och

Forskning och utveckling

många länsbor är beroende av behörighet för högre studier.

Klinisk forskning förbättrar möjligheterna att ge en god häl-

Därför har antalet platser till allmänna kurser prioriterats. Re-

so- och sjukvård och medverkar till att nya vetenskapliga rön

sultaten för året visar att fler än tidigare studerar på grundsko-

tas fram och tillämpas till nytta för patienten. Under året har

lenivå.

arbetet fortsatt med att implementera den handlingsplan för

Fortbildningsinsatser har prioriterats för att fler lärare ska ut-

forskning som antogs 2017. Beslut har bland annat fattats om

bildas i folkbildningens idé och pedagogik. Folkhögskolorna

att inrätta kvalitets/kombinationstjänster för disputerade med-

har tillsammans en stor bredd när det gäller estetiska utbild-

arbetare som därmed kan kombinera kliniskt arbete med kvali-

ningar som förberedelse för högre studier.

tetsarbete och egen forskning.

Samtliga folkhögskolor erbjuder studiemotiverande folk-

Under året har såväl en regional life science-strategi samt

högskolekurser för deltagare som saknar gymnasiekompetens

en universitetsssjukvårdsstrategi tagits fram. Life sciences-tra-

och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedling-

tegin är gemensam med hela Sydöstra sjukvårdsregionen och

en anvisar deltagare till dessa kurser. Folkhögskolorna erbjuder

summerar styrkeområden och vägar framåt. Universitetsssjuk-

även yrkesutbildningar med tydlig samverkan med arbetslivet

vårdsstrategin har tagits fram tillsammans med Linköpings Uni-

där utbildningarna i mycket hög grad leder till arbete.

versitet, Region Östergötland och Region Jönköpings län. Den

Folkhögskolornas yrkesutbildningar och YH-utbildningar leder i mycket hög grad till arbete. Sex månader efter avslutad

lyfter bland annat vikten av universitetssjukvårdsenheter och
vikten av gemensamma journalsystem.

yrkesutbildning görs en uppföljning av hur stor andel elever

Månatliga forskningsseminarier för doktorander och dis-

som är i sysselsättning och om arbetet ligger inom utbildnings-

puterade medarbetare har genomförts under året, liksom ett

området. Vid senaste mätningen var 92 procent i arbete, för

längre seminarium kring Etikprövning och GDPR. Vårdpersonal

medicinska sekreterare och behandlingspedagoger var resul-

och allmänhet har välkomnats till temaseminarium kring akuta

tatet 100 procent. Andelen studerande som uppnår allmän

hjärtsjukdomar n
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Verksamhetstal
Somatisk vård 			
Antal besök

Förändring
2017

2018

Antal

Procent

Länssjukhuset i Kalmar				
Läkarbesök

152 600

154 793

2 193

1,4%

Sjukvårdande behandling

244 678

249 611

4 933

2,0%

Oskarshamns sjukhus				
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

26 073

28 101

2 028

7,8%

9 204

9 129

-75

-0,8%

Västerviks sjukhus				
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling
Totalt

89 985

90 774

789

0,9%

167 566

154 294

-13 272

-7,9%

690 106

686 702

-3 404

-0,5%

varav kvinnor

395 403

395 942

539

0,1%

varav män

294 703

290 760

-3 943

-1,3%

varav nybesök

125 369

125 688

319

0,3%

19 034

20 632

1 598

8,4%

varav distanskontakter

Specialistpsykiatrisk vård 			
Antal besök

Förändring
2017

2018

Antal

Procent

Allmänpsykiatri vuxna				
Läkarbesök

23 052

24 406

1 354

5,9%

Sjukvårdande behandling

72 013

67 910

-4 103

-5,7%

BUP/Ätstörningsenhet				
Läkarbesök
Sjukvårdande behandling

4 117

4 306

189

4,6%

20 051

19 563

-488

-2,4%

Rättspsykiatri				
Läkarbesök

35

29

-6

-17,1%

412

363

-49

-11,9%

119 680

116 577

-3 103

-2,6%

varav kvinnor

68 811

69 565

754

1,1%

varav män

50 869

47 012

-3 857

-7,6%

varav nybesök

2 999

3 208

209

7,0%

varav distanskontakter

3 366

3 834

468

13,9%

Sjukvårdande behandling
Totalt
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Primärvård			
Antal besök

Förändring
2017

2018

Antal

Procent

Landstingets enheter				
Läkarbesök

290 097

286 854

-3 243

-1,1%

Sjukvårdande behandling

242 326

245 021

2 695

1,1%

Privata enheter				
Läkarbesök

75 035

82 006

6971

9,3%

Sjukvårdande behandling

25 118

28 634

3516

14,0%

632 576

642 515

9 939

1,6%

Totalt
varav kvinnor

346 115

350 394

4 279

1,2%

varav män

286 461

292 120

5 659

2,0%

varav nybesök

203 509

199 538

-3 971

-2,0%

24 947

30 424

5 477

22,0%

varav distanskontakter

Medelvårdtid, i dagar			
Somatisk vård Sjukhus

Förändring
2017

2018		

Procent

Kalmar

3,8

3,6		

-3,9%

Oskarshamn

4,2

3,8		

-8,5%

Västervik

3,2

3,3		

0,3%

Totalt

3,7

3,5

-5,4%

Specialistpsykiatrisk vård 				
Verksamhetsområde*				
Allmänpsykiatri vuxna

9,4

8,6		

BUP/Ätstörningsenhet

5,4

5,8		

7,0%

105,2

42,9		

-59,2%

Rättspsykiatri
Totalt

11,6

9,4

-8,0%

-19,0%

* Medelvårdtiden kan variera kraftigt då enstaka patienter vårdas under en längre tid
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Högspecialiserad vård | Enligt avtal med Region Östergötland
Antal patienter

Förändring

2017

2018

Antal

Slutenvård

1 843

1 774

-69

-3,7%

Läkarbesök öppenvård

3 984

3 810

-174

-4,4%

Totalt

5 827

5 584

-243

-4,2%

Högspecialiserad vård | Vård utanför avtal med Region Östergötland
Antal patienter

2017

Förändring
2018

Antal

Procent

Slutenvård

697

797

100

14,3%

Läkarbesök öppenvård

889

900

11

1,2%

1 586

1 697

111

7,0%

Totalt

Tandvård 			

Förändring

Antal behandlade patienter, Folktandvård

2017

Patienter med Landstingsstöd

2018

Antal

Procent

6 313

6 421

108

Patienter i åldern 3-22 år

25 271

27 118

1 847

7,3%

Patienter behandlade inom specialist- och sjukhustandvården

11 548

11 735

187

1,6%

43 132

45 274

2 142

5,0 %

Totalt

			

1,7%

Förändring

Antal behandlade patienter, Privat tandvård

2017

Patienter med Landstingsstöd

1 025

956

-69

-6,7%

Patienter i åldern 3-22 år

4 159

2 386

-1 773

-42,6%

Folkhögskolor - kursveckor

Antal veckor

2018

Antal

Antal veckor uttryckt i
helårsstuderande

Procent

Förändring

2017

2018

2017

2018

Folkhögskolekurser inkl. uppdrag

29 425

29 262

841

836

-5

-0,6%

Yrkeshögskoleutbildningar

2 996

2 742

86

78

-8

-9,3%

32 421

32 004

927

914

Totalt
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Antal

Procent

Kollektivtrafik – antal resor 			
Antal besök
Totalt antal resor

Förändring
2017

2018

Antal

10 300 000

10 916 000

616 000

Procent
6%

				

Färdtjänst och sjukresor 			

Förändring

Antal besök

2017

2018

Antal

Procent

Totalt antal resor färdtjänst

275 524

277 211

1 687

0,6%

Totalt antal resor ersatta som sjukresor

296 903

299 266

2 363

0,8%

Färdmedel vid sjukresa				
Upphandlade fordon
Egen bil
Buss

138 659

141 429

2 770

2,0%

48 618

44 260

-4 358

-9,0%

108 843

112 805

3 962

3,6%

Tåg

752

715

-37

-4,9%

Flyg

31

57

26

83,9%

Mål och mått | God hälsa hos invånarna
Mått

Andel tobaksfria elever i högstadiet

Målvärde 2018

100 %

(åk 7-9)
Andel invånare i länet som använder

10 %

80 %

min/vecka
Andel kariesfria 19-åringar

Antal fallskador äldre (per 100 000 inv.
80 år och äldre som vårdats på sjukhus.)

Utfall 2017

Utfall 2016

Källa

86 %

83 %

86 %

Folktandvården

(K 86,8 % M 85,4 %)

tobak dagligen
Andel invånare med fysisk aktivitet 150

Utfall 2018

19 %

21 %

20 %

Folkhälso-

(K 13 % M 25 %)

(K 13 % M 29 %)

(K 12 % M 28 %)

myndigheten

Definitionen har
ändrats, därav
inga jämförbara
resultat bakåt

Definitionen har
ändrats, därav
inga jämförbara
resultat bakåt

58 %
(K 58 % M 57 %)

40 %

37 %

36 %

35 %

(K 38 % M 35 %)

(K 37 % M 34 %)

(K 31 % M 33 %)

Folkhälsomyndigheten
Folktandvården

6000

5 460

5 260

5 462

Kolada

fallskador

fallskador

fallskador

fallskador

Strategi för hälsa

(målvärdet justerat då det tidigare
avsåg 65 år och äldre)
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Mål och mått | God hälsa hos invånarna
Mått

Antal antibiotikarecept (per 1000

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

250 recept

289 recept

309 recept

313 recept

sjukdom

Överlevnad efter hjärtinfarkt

65 %

Målvärdet justerat
då måttet ändrats
nationellt

75 %

58,1 %

55,0 %

50,5%

Cancerregistret,

(2012-2016)

(2007-2011)

(2002-2006)

Socialstyrelsen

(K 60,1 % M 56.2 %) (K 57,4 % M 52,6 %) (K 52,4 % M 48,6 %)
72,7 %

71,6 %

72,1 %

Patientregistret och

(2015-2017)

(2012-2014)

(2008-2011)

dödsorsaksregistret,

(K 73,7 % M 70,8 %)

Socialstyrelsen

(K 75,2 % M 71,4 %) (K 74,3 % M 70,4 %)
Andel trycksår – sjukhusförvärvade

Vårdrelaterade infektioner

Folkhälsomyndigheten

invånare)
Relativ femårsöverlevnad vid cancer-

Källa

0%

5%

2,2 %

3,8 %

3,2 %

Punktprevalens-

(K 1,4 % M 3,1 %)

(K 3,6 % M 3,9 %)

(K 3 % M 3,4 %)

mätning 2 ggr per år

*

4,99 %

5,38 %

Landstingets
infektionsverktyg

Äldresjukvård - oplanerade återinlägg-

9 %

12,8 %

12,9 %

12,4 %

Tillgänglighet – 1177-samtal som

Landstingets journalsystem, Cosmic

ningar inom 30 dagar
95 %

31 %

48 %

66 %

Primärvårdsförvaltningens statistik

besvaras inom 9 minuter
Kontakt med primärvården samma dag

100 %

95 %

97 %

97 %

Statistik från hälsoval

Tid till läkarbesök inom 5 dagar i

100 %

80 %

78 %

80 %

Statistik från hälsoval

80 %

75 %

71 %

78 %

Vantetider.se

80 %

71 %

74 %

79 %

Vantetider.se

80 %

80 %

81 %

82 %

Uppgifter registreras

primärvården
Förstabesök i den specialiserade hälsooch sjukvården inom 60 dagar (psykiatri
och hälso- och sjukvård)
Operation/behandling inom 60 dagar
i den specialiserade hälso-och sjukvården
Andel patienter med total vistelsetid

i akutliggaren i sam-

under 4 timmar på akutmottagningar

band med besök på
akutmottagning
Förstabesök inom 30 dagar till barn-

90 %

71 %

89 %

94 %

Vantetider.se

80 %

61 %

55 %

86 %

Vantetider.se

och ungdomspsykiatrin
Fördjupad utredning/ behandling inom
30 dagar vid barn- och ungdomspsykiatrin

*Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2018 på grund av uppgradering Cosmic R81
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Mål och mått | God hälsa hos invånarna
Mått

Andel vuxna som får kallelse till all-

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Källa

90 %

85 %

86 %

-

Folktandvården

80 %

77 %

77 %

76 %

mäntandvården i tid (med maximalt 6
månaders försening)
Busstrafiken ska hålla tidtabellen med

Andel av befolkningen som reser med

40 %

kollektivtrafik minst en gång per månad
Mängden koldioxidutsläpp inom

Hogias
trafikledningssystem

maximalt 3 minuters avvikelse

10 000 ton

27 %

27 %

30 %

(K 29 % M 26 %)

(K 29 % M 20 %)

(K 29 % M 30 %)

Resultat för

14 959 ton

13 975 ton

Klimatbokslut som
följer Green House

2018 kommer i maj.

landstinget

KLT (Kolbar)

Gas (GHG) Protocol
Standard (global standard för koldioxidberäkningar)

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad

50 %

45 %

43 %

43 %

Landstingets
ekonomisystem

Andel studerande som uppnår allmän

75 %

62 %

67 %

69 %

Inrapportering
från respektive

behörighet på folkhögskolornas allmänna

folkhögskolas

kurser

administration

Antal besök inom regionalt kulturutbud

300 000

Resultat för

234 215

228 325

Kulturdatabasen

66 728

75 177

Kulturdatabasen

2018 kommer i maj.

Antal besök av barn och unga (0-18 år)
inom regionalt kulturutbud
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Resultat för
2018 kommer i maj.
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En attraktiv, utvecklande
och hälsofrämjande
arbetsplats
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska
erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare.
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En attraktiv, utvecklande och
hälsofrämjande arbetsplats
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och
delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

so- och sjukvårdsförvaltningen. Rekryteringsläget är ansträngt

Den senaste genomförda medarbetarskaps- och säkerhetsen-

inom vissa verksamheter, inte minst beroende på den pågåen-

käten visar på stolta och engagerade medarbetare med högt

de generationsväxlingen med många pensionsavgångar.

ställda mål. Enligt medarbetarna är Landstinget i Kalmar län en
attraktiv arbetsgivare.

Attrahera och rekrytera medarbetare
För att rekrytera och behålla svårrekryterade personalgrupper

Antalet anställda har ökat i jämförelse med samma period

görs åtgärder utefter den gemensamma personal- och kom-

förra året. Ur ett nationellt perspektiv är medarbetarengage-

petensförsörjningsstrategin. Ett exempel är en gemensam

manget högt och ett fortsatt fokus ligger på friska arbetsplat-

satsning på PTP-psykologer. En nyckelfaktor kommer att vara

ser med lägre sjukfrånvaro. Flera satsningar som till exempel

utvecklad samverkan med olika lärosäten och besök på flera

introduktionsår för sjuksköterskor har gjorts för en mer hållbar

utbildningsmässor har gjorts under året. Psykiatrin och primär-

kompetensförsörjning och oberoende av bemanningsföretag.

vården har arbetat med utlandsrekryteringar av bland annat

Chef- och ledar-skapet är en viktig förutsättning för att Lands-

läkare och sjuksköterskor. För att stärka arbetsgivarvarumärket

tinget i Kalmar län ska utvecklas och effektiviseras. Med ett ut-

har till exempel rekryteringsfilmer för grundskoleelever tagits

vecklande och tydligt chefskap skapas förutsättningar för goda

fram som kommer att lanseras under 2019.
En avsiktsförklaring kring gemensamma och långsiktiga mål

verksamhetsresultat och utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyten pågår kontinuerligt.

för att klara en framtida personal- och kompetensförsörjning
har gjorts med Vårdförbundet. Ett introduktionsår med utbild-

Strategisk personal- och kompetensförsörjning

ningsinsatser, reflektionstid och mentorstöd har även startat för

God bemanning med rätt kompetens är en förutsättning för

grupper som paramedicin och HR.

att kunna bedriva en bra verksamhet och personal- och kom-

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som utbildar sig

petensförsörjning är ett fortsatt prioriterat område. Arbetet

till specialistsjuksköterska pågår enligt plan. Under året beräk-

fortsätter med åtgärder från personal- och kompetenförsörj-

nas drygt 70 sjuksköterskor ha utbildats inom ramen för detta.

ningsstrategin. Strategins nio områden har omsatts i praktiken,

Inom psykiatriförvaltningen har utlandsrekrytering av läkare

till exempel genom ett nytt synsätt kring rekryteringsinsatser.

börjat ge resultat och samarbetet med Linnéuniversitetet för

Ett IT-stöd för personal- och kompetensförsörjning har in-

att utveckla lärandeenheter har varit uppskattat.

förts. Utmaningen är, liksom för andra landsting och regioner,
att attrahera, rekrytera och behålla kompetens.

Utveckla och behålla medarbetare

Arbetet med att få fler lärandeenheter och utbildningsav-

Medarbetardagar, utbildningar och olika chefsforum med syfte

delningar för studenter pågår och inom flera förvaltningar har

att stärka medarbetar- och chefskapet har genomförts under

praktikplatser för gymnasieelever anordnats. Vård- och om-

året. Den nya Kompetensportalen samlar numera utbildningar

sorgscolleges arbete med att skapa en enhetlig utbildning

på ett mer överskådligt vis. Lagutveckling med interna handle-

för undersköterskor är en viktig del i den framtida personal-

dare fortsätter.

försörjningen. Åtgärder som rekrytering av nyanlända, start av

Arbetet med att erbjuda rätt till heltid inom 6 månader från

läkarutbildningen och stärka handledningen görs på både kort

det att medarbetarens ansökan inkommit har fortsatt. En fort-

och lång sikt för att minska beroendet av bemanningsbolag. In-

sättning med breddinförande av erbjudandet till hela organi-

satserna kopplar både till den särskilt tidsatta handlingsplanen

sationen är gjord från årsskiftet och är permanentad. Andelen

och till den nationella strategin. Målet är att minska kostnader-

medarbetare med heltid på grundtjänst har ökat från 82,5 pro-

na och vara oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari

cent till 85 procent.

2019. Under året har kostnaderna ökat inom framför allt häl-
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Ett stärkt ledarskap

kan med Arbetsmiljö och hälsa, tidigare Landstingshälsan, och

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig förutsätt-

fackliga parter är viktig för att främja hälsa. Arbetet syftar till att

ning för att organisationen ska utvecklas och effektiviseras. För

hitta friskfaktorer och främja en god arbetsmiljö för att mot-

att säkerställa tillgången på chefer fortsätter det systematiska

verka sjukskrivningar. Arbetsmiljö och hälsa arbetade under

och långsiktiga arbetet med chefsförsörjning.

2018 efter en ny uppdragsbeskrivning som partsgemensamt

Ett sjätte chefstraineeprogram har avslutats. Programmet

tagits fram. Sjukfrånvaron minskade under året från 5,4 procent

bygger bland annat på en gemensam ledarfilosofi och värde-

2017 till 5,3 procent 2018. Kvinnornas sjukfrånvaro steg från 5,9

grund. Satsning på utvecklingsinsatser för chefer som Chefs-

procent till 6,0 procent, männens sjönk från 3,5 procent till 2,8

dagar, Gröna kortet och Utvecklande ledarskap har fortsatt. I

procent. Arbetet med handlingsplanen för friskare och hälso-

programmet Utvecklande ledarskap har drygt 300 chefer nu

sammare arbetsplatser med målet att minska sjukfrånvaron har

deltagit. En arbetsgrupp har tillsammans med en fokusgrupp

fortsatt med bland annat försäkringsutbildning, revidering av

med chefer sett över förutsättningar för chef- och ledarskapet.

arbetsmiljöutbildning och uppföljning av företagshälsovården

Även en översyn av chefsriktlinjen har gjord med riktvärdet

Arbetsmiljö och hälsas uppdrag.

högst 35 medarbetare per chef. Inom några förvaltningar har

Uppföljningsarbetet med Medarbetarskaps- och säkerhet-

ett arbetsplatsnära stöd och utbildning med inriktning mot

senkäten har fortsatt med att genomföra insatser från framtag-

praktiskt ledarskap inom HR-området startat.

na handlingsplaner. Planering inför en ny enkät 2019 har påbörjats. Inom några förvaltningar har ett utvecklingsarbete för att

En hälsofrämjande arbetsplats

nå riktvärdet med högst 35 medarbetare/chef startat.

Det strategiska hälsofrämjande arbetet handlar om att tillvara-

Arbetsmiljöutbildningar för samverkansråd har genomförts vid

ta och stärka de möjligheter som finns i arbetsmiljön. Samver-

fyra tillfällen under året tillsammans med fackliga företrädare n
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Mål och mått | God hälsa hos invånarna
Mått

Målvärde 2018

Medarbetare som i medarbetarenkä-

75 %

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Källa

Ingen mätning 2018

81 %

Ingen mätning 2016

Landstingets

ten uttrycker stolthet över att arbeta i

medarbetarenkät

Landstinget i Kalmar län
Sjukfrånvaron inom landstingets alla

5,3 %

5,4 %

5,4 %

Landstingets

(K 6,0 % M 2,8 %)

(K 6 % M 3,4 %)

(K 6 % M 3,4 %)

personal- och löne-

4,2 %

verksamheter

administrativa system
Ingen mätning 2018

Hållbart medarbetarengagemang

80

(HME)- Motivation, ledarskap och

(indexvärde)

79

Ingen mätning 2016

Landstingets
medarbetarenkät

styrning

Sjukfrånvaro | medarbetare
								
Sjukfrånvaro i procent

2014		2015

2016		 2017

2018

Ackumulerad sjukfrånvaro

4,42		

5,01

5,44		

5,40

Långtidssjukskrivning män >60 dagar

0,93		

1,51

1,69		

1,76

1,04

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar

2,63		

2,95

3,36		

3,31

3,34

				

5,30

Korttidssjukskrivning män <60 dagar

1,49		

1,71

1,69		

1,75

1,79

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar

2,37		

2,58

2,67		

2,63

2,67
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Kvinnor			
2014 2015 2016

Män			

2017

2018

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

0-29 år		

3,92

3,88

5,06

4,24

4,35

2,21

2,65

2,67

2,87

2,76

3,54

3,58

4,52

3,93

3,96

30-49 år		

4,78

5,33

5,47

5,72

5,85

2,26

2,39

2,35

2,35

2,54

4,17

4,62

4,71

4,91

5,06

50-		

5,41

6,06

6,78

6,58

6,62

2,65

4,26

4,70

4,98

3,16

4,83

5,69

6,35

6,25

5,90

Samtliga		

5,00

5,53

6,04

5,94

6,02

2,43

3,22

3,38

3,50

2,82

4,42

5,01

5,44

5,40

5,30
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God ekonomisk
hushållning
Landstinget i Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser.
Den verksamhet som Landstinget i Kalmar län bedriver ska vara ekonomiskt
ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med lägsta
möjliga resursinsats.
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God ekonomisk hushållning
Landstinget i Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet
som Landstinget i Kalmar län bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig.
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats.

God ekonomisk hushållning

viktigt att se till utfallet över en längre tid. Under senaste femår-

God ekonomisk hushållning uppnås genom att verksamheten

speriod uppgår självfinansieringsgraden till 95 procent.

bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med
en stabil finansiering som grund. En stark och uthållig ekonomi

Omvärldsanalys

är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge invånarna

Ekonomiska förutsättningar

en god hälso- och sjukvård och övrig service. En av hörnpelar-

Enligt Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Lands-

na i en stark och uthållig ekonomi är att kostnadsutvecklingen

ting (SKL), publicerad i december 2018, kommer den svenska

är under kontroll och att det varje år genereras tillräckligt stora

konjunkturen ha passerat toppen under 2018. Konjunkturläget

överskott för att Region Kalmar län ska klara framtida investe-

i Sverige är ännu starkt och avståndet till lågkonjunktur är gan-

ringar och pensionsåtagande. För att säkra god hushållning ur

ska långt. Bedömningen är att en nedgång 2019 inte kommer

ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås.

att ta Sverige in i en lågkonjunktur. Resursutnyttjandet fram till
år 2020 kommer fortfarande att vara högre än normalt. Prog-

Respektive års resultat ska uppgå till minst två procent av

nosen för global tillväxt skrivs dock ner och innebär en svaga-

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

re ökning av svensk export kommande år. I Sverige beräknas

Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 2

bostadsbyggandet minska under 2019. Dessa två parametrar

procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på 151

blir förklaringar till svag svensk BNP-tillväxt under kommande

Mkr. Resultatet för 2018 är negativt med 95 Mkr, och innebär att

år. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden

det finansiella målet inte uppnås. Den genomsnittliga resultat-

kommer brytas men kommer att visa sig svagare först år 2020.
En inbromsning i några betydelsefulla ekonomier som USA,

nivån för den senaste femårsperioden är 1,1 procent.

Kina och Tyskland är högst trolig 2019, vilket kommer att ge
Investeringarna ska finansieras med egna medel

avtryck i globalt BNP och i världshandeln. Det antas en tydlig

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett re-

konjunkturnedgång i USA inom två år. Världsekonomin kom-

sultat som tillsammans med avskrivningar täcker årets inves-

mer påverkas av ett antal risker såsom höjda USA-tullar, han-

teringar, nyckeltalet som används benämns självfinansierings-

delskonflikt mellan USA och Kina, Brexit, lågräntepolitik samt

grad. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent eller

skuldsituationen i några av tillväxtekonomierna. Den ökade

mer innebär det att samtliga investeringar har kunnat skatte-

rörligheten som syns på finansmarknaden, är en indikation på

finansieras och Region Kalmar län har inte behövt använda

dessa osäkerheter.

likvida medel. För 2018 uppnås en självfinansieringsgrad på

Skatteunderlagstillväxten faller från en konjunkturtopp och

29 procent vilket innebär att målet om självfinansiering inte

prognosen pekar på en fortsatt dämpning även nästa år. Or-

uppfylls. Självfinansieringsgraden följs upp årligen men det är

saken är att den förestående konjunkturavmattningen innebär

Nyckeltal för den svenska ekonomin
Årlig procentuell förändring		

2017

2018

2019

2020

2021

BNP*		2,4

2,3

1,0

1,2

1,7

Arbetade timmar*		

2,1

2,0

0,5

-5,0

0,4

Arbetslöshet nivå		

6,7

6,3

6,5

6,8

6,8

Timlön		2,5

2,8

3,2

3,3

3,4

KPI		1,8

2,0

2,6

3,0

2,9

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 12/2018 samt Ekonomirapporten, december 2018 om kommunernas och landstingens ekonomi					
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Årets resultat | Mkr

att sysselsättningstillväxten försvagas. Utvecklingen av arbetade timmar beräknas bli mindre gynnsam än den som varit
under tidigare uppgång. Den långa raden av år med hög real
skatteunderlagstillväxt som just passerat beror till stor del på
att perioden inbegriper den konjunkturella återhämtningen efter finanskrisen under 2008 och 2009. De närmaste åren
ser ökningstakten ut att bli lägre än genomsnittet för en konjunkturcykel, vilket är naturligt då den perioden innehåller en
konjunkturavmattning. Befolkningsutvecklingen påverkar dels

250

200

150

100

efterfrågan på Region Kalmar läns tjänster, dels storleken på
skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning då

50

bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning baseras på invånarantalet. Den 31 december 2018 hade Kalmar

161

62

82

187

0

län 244 670 personer, vilket är en ökning med 1 134 personer
jämfört med föregående år. I Kalmar län är 24,4 procent av be-

-95

-50

folkningen över 65 år att jämföra med 19,8 procent för riket.
-100

Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva den finan-

-150
2014

siella styrkan och klargöra om Region Kalmar län, ur finansiell

2015

2016

2017

2018

synvinkel, har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella
analysen bygger på fyra viktiga aspekter: det finansiella resultatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen
över den finansiella utvecklingen. Mer information om siffror

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

och tabeller som hänvisas till i nedanstående analys finns under

Avstämning mot kommunallagens balanskrav görs i balans-

rubriken Finansiella rapporter.

kravsutredningen. Här reduceras eller tillförs årets resultat ett
antal poster som inte härrör från den löpande verksamheten.

Resultat och kapacitet

Efter justering för vinster vid försäljning av anläggningstill-

Resultat

gångar och orealiserade förluster i värdepapper uppgår balan-

Bokslutet för 2018 visar ett negativt resultat, det vill säga kost-

skravsresultatet till - 92 Mkr. Under året har ingen förändring av

naderna överstiger intäkterna, med 95 Mkr, vilket är 246 Mkr

resultatutjämningsreserven (RUR) gjorts, varför RUR under eget

sämre än budgeterat. Förvaltningarna uppvisar ett underskott

kapital liksom 2017 uppgår till 145 Mkr.

med 375 Mkr medan gemensamma poster för pensioner

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är nega-

samt skatteintäkter och finansnetto ger ett budgetöverskott

tivt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och

på 129 Mkr. Föregående års resultat visade ett plus med 187

på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras

Mkr. En hög kostnadsutveckling, i kombination med en säm-

enligt 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). Det negativa re-

re utveckling av skatter och utjämning samt lägre avkastning

sultatet ska regleras under de närmast följande tre åren. Regle-

från pensionskapitalet, återspeglas i det försämrade resultatet

ring av negativt resultat kan ske genom att fullmäktige beslutar

jämfört med föregående år. Landstinget har redovisat positiva

om åtgärder för kostnadsminskningar och/eller intäktsökning-

resultat åren 2005-2017 (exklusive jämförelsestörande poster).

ar samt disponering av RUR. Fullmäktige har 2013 antagit en

Det samlade resultatöverskottet för denna period uppgår till

riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR.

1,6 miljarder kronor. En del av överskotten har reserverats i en

Medlen från RUR får endast täcka negativa resultat, det vill

resultatutjämningsreserv med syfte att utjämna sviktande in-

säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska kom-

täkter över en konjunkturcykel.

ma upp till noll. En prognos (SKL) av det årliga underliggande
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skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga

15 procent. En orsak är att införandet av Cosmic R8 krävde

utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för

stora resurser under 2017 och att andra utbildningsinsatser fick

när uttag ska få göras ur RUR. Enligt SKL:s senaste prognos

vänta till 2018. Kostnaden ökade också för rekrytering av nya

(EkonomiNytt 12/2018, 2018-12-17) skulle det vara möjligt att

medarbetare bland annat med syfte att minska beroendet av

disponera RUR åren 2019–2021, men inte för 2018.

inhyrd personal. Sammantaget ökar personalkostnaderna med

Eftersom det inte är möjligt att disponera RUR för år 2018

6,6 procent och uppgår till 4 630 Mkr.

måste det negativa resultatet regleras genom att redovisa

Samtidigt som lönekostnaderna för den egna personalen

överskott under de följande tre åren. Balanskravsresultatet och

visar en relativt stor ökning har kostnaderna för inhyrd personal

det finansiella resultatmålet på 2 procent är helt oberoende av

ökat med 34 procent. Ökningen återfinns främst inom hälso-

varandra, varför det räcker med positivt resultat på minst 92

och sjukvårdsförvaltningen, medan kostnaderna i primärvårds-

Mkr för att återställa underskottet. Region Kalmar län avser att

förvaltningen och psykiatriförvaltningen har stabiliserats eller

reglera det negativa balanskravsresultatet 2018 i kommande

minskat något. Totalt uppgår kostnaderna för bemanningsfö-

regionplaner.

retag till 205 Mkr att jämföra med 153 Mkr under föregående år.
En bidragande orsak till kostnadsökningen för såväl egen som

Verksamhetens intäkter och kostnader

inhyrd personal är det pågående generationsskiftet i vården,

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämförel-

vilken medför att många unga medarbetare behöver skolas in i

se med samma period föregående år. Verksamhetens intäkter

olika omfattning. Åtgärder pågår för att minska utnyttjandet av

i form av patientavgifter, trafikintäkter, såld vård och riktade

bemanningsföretag. På flera håll har rekryteringar gjorts, vilka

statsbidrag ökar med 9,5 procent, främst beroende på statliga

på sikt kommer att vara gynnsamt för utvecklingen.

tillskott avseende professions-, patient- och personalmiljarder-

Kostnaden för den köpta högspecialiserade vården utanför

na. Professions- och patientmiljarden avser stöd till bättre re-

länet uppgick till 576 Mkr, en ökning med 5,6 procent. Den

sursutnyttjande samt insatser för att förbättra tillgängligheten

största ökningen återfinns inom sjukhus utanför samarbetet

och samordningen i hälso- och sjukvården. Personalmiljarderna

med Region Östergötland och beror på enskilda dyra patient-

ska användas till att ge goda förutsättningar för vårdens med-

fall under 2018. Denna typ av kostnader är svåra att förutse

arbetare i form av arbetsvillkor, kompetensutveckling, ökad

och kan variera mycket mellan åren. Kostnaderna för vården

bemanning samt att utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal

enligt avtal med Region Östergötland har totalt ökat med 5

ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården. Totalt ökar de rik-

procent vilket i stort sett överensstämmer med den planerade

tade statsbidragen med 103 Mkr eller 34 procent.

uppräkningen. Antalet slutenvårdstillfällen som remitterats från

Även trafikintäkterna inom Kalmar Länstrafik har utvecklats

Kalmar län till Universitetssjukhuset i Linköping är cirka 4 pro-

positivt. Däremot har asylintäkterna från Migrationsverket

cent färre och öppenvårdstillfällena har minskat med 15 pro-

minskat betydligt som en följd av fortsatt minskning av antalet

cent. Totalt antal konsumerade DRG-poäng är cirka 13 procent

asylsökande. Totalt för verksamhetens intäkter redovisas 1 555

färre 2018. Att kostnaden har ökat, trots minskat vårdnyttjande,

Mkr, vilket motsvarar ett överskott mot budget med 133 Mkr.

beror framförallt på att priserna ökat.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 9

Läkemedelskostnaderna uppgår till 848 Mkr, en ökning med

264 Mkr, vilket ger en ökning med 6,7 procent och ett budget-

totalt 4,2 procent. Exklusive läkemedelsrabatter uppgår ök-

underskott på 437 Mkr.

ningen till 8,7 procent. 40 procent av rabatterna tillfaller staten

Förvaltningarnas lönekostnadsökning för arbetad tid uppgår

genom en minskning av statsbidraget till läkemedelsförmå-

till 5 procent. Ökningen till följd av 2018 års löneavtal beräknas

nerna. De grupper som ökar mest är antineoplastiska medel,

till 2,8 procent, vilket indikerar en ökad volym. Volymökningen

immunsuppressiva medel samt läkemedel mot Hepatit C.

mätt i antal arbetade timmar uppgår till 1,9 procent. Därmed

Nya läkemedel prövas kontinuerligt inom ramen för ordnat

kan konstateras att lönekostnaderna ökar mer än vad som kan

införande. Övriga kostnader för köp av verksamhet, material

förväntas utifrån träffade löneavtal och beslutade satsningar i

och tjänster ökar med 6,5 procent och uppgår till 2 544 Mkr.

2018 års budget. Pensionskostnaderna ökar med 14 procent

Den största ökningen, 6,8 procent, redovisas för trafikentrepre-

främst beroende på att fler medarbetare uppnått en pensions-

naderna inom Kalmar Länstrafik, vilket dock ska ses i relation

grundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, vilket

till att trafikintäkterna ökar med 8 procent. I övrigt kan noteras

berättigar till förmånsbestämd ålderspension.

ökade kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material,

En annan faktor som ger högre personalkostnader är att uttaget av arbetsgivaravgifter har ökat med 1,5 procent på löne-

tekniska hjälpmedel, IT-konsulter samt serviceavtal för medicinteknisk utrustning.

summan. Utbildning och övriga personalkostnader ökar med
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Finansnetto

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Bokslutet visar ett positivt finansnetto med 41 Mkr, vilket är 42

Region Kalmar läns intäkter i form av skatter, kommunaleko-

Mkr bättre än budget. Finansiella intäkter avser avkastning på

nomisk utjämning och generella statsbidrag uppgår till 7 573

pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns Pensionskapi-

Mkr, vilket innebär en ökning med 3 procent och ett budgetö-

talförvaltning AB (KLP). Avkastningen beräknas årligen till fyra

verskott med 17 Mkr. Överskottet hänför sig helt till statsbidra-

procent, vilket motsvarar 60 Mkr. Ett turbulent år avslutades

get avseende läkemedelsförmånen, där budgetutfallet är ett

med att börsen tappade hela sex procent under december.

överskott på 36 Mkr beroende på en försiktig budgetering i

Även räntemarknaden påverkades bland annat av lägre ame-

avvaktan på den nya överenskommelsen för 2018. Skatteintäk-

rikanska långräntor. Pensionskapitalet visar en avkastning på

ter och utjämning uppvisar budgetunderskott med 19 Mkr. De

103 Mkr, vilket är 43 Mkr bättre än den beräknade avkastning-

senaste årens högkonjunktur i svensk ekonomi har bidragit till

en på 4 procent. Med anledning av december månads vola-

en god utveckling av skatteunderlaget fram till 2017. Konjunk-

tila börs har en nedskrivning av pensionskapitalet gjorts med

turen börjar nu, efter många år av stark tillväxt, plana ut vilket

3 Mkr vilket är i linje med gällande redovisningsprinciper där

medför en betydligt lägre ökning av skatteunderlaget 2018 och

placeringsmedel ska värderas till det lägsta av anskaffnings-

kommande år.

respektive marknadsvärdet. Lagen (2018:597) om kommunal

Den i januari träffade överenskommelsen avseende statens

bokföring och redovisning som träder i kraft den 1 januari 2019

bidrag till läkemedelsförmånen 2018 innebar att Region Kal-

innebär en förändrad princip avseende värdering av finansiella

mar län erhöll ett bidrag på 714 Mkr. För läkemedel för be-

anläggningstillgångar. Lagen innebär bland annat att finansiel-

handling av hepatit C ingår i beloppet ett bidrag på 70 procent

la instrument som huvudregel ska värderas till marknadsvärde.

av den beräknade kostnaden. Om de verkliga läkemedelskost-

För att minska engångseffekterna av den nya lagstiftningen har

naderna avviker med mer än 3 procent från de överenskomna

delar av de finansiella omsättningstillgångarnas övervärde rea-

beloppen inträder vinst- och förlustdelningsmodellen. I bok-

liserats under hösten. Region Kalmar läns räntekostnader, som

slutet har bidraget räknats upp med 4 Mkr beroende på beräk-

blir 3 Mkr lägre än budgeterat, består av den årliga ränte- och

nat utfall av vinst- och förlustdelningsmodellen avseende läke-

basbeloppsuppräkningen av pensionsskulden.

medel mot hepatit C. I överenskommelsen ingick också att 40
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procent av erhållna läkemedelsrabatter ska tillfalla staten, vilket

duktion. Driftsättning och inflyttning har skett i etapper och en

innebär att statsbidraget reducerats med 22 Mkr. Efter dessa

officiell invigning hölls i augusti 2018. Arbetet med lokaler för

regleringar uppgår det slutliga bidraget till 696 Mkr, vilket inne-

specialistpsykiatrin i Kalmar pågår, där första spadtaget togs

bär en ökning med 6 procent jämfört med 2017 års bidrag efter

i juni 2018. Byggproduktionen kommer att pågå från år 2018

slutregleringar.

fram till år 2021. Driftsättning och inflyttning planeras till i slu-

Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,1 procent till 7

tet av år 2021. Arbetet med nya lokaler för specialistpsykiatrin

709 Mkr, vilket motsvarar ett budgetunderskott med 305 Mkr.

i Oskarshamn påbörjades under 2017 och beräknas vara klara

Den genomsnittliga nettokostnadsökningen för alla regioner

för inflyttning under kvartal fyra 2019. Programarbete och ge-

är 4,5 procent och Region Kalmar län har den näst högsta ök-

nomförande av del- och följdprojekt pågår för den planerade

ningen i riket. Till viss del förklaras den relativt höga ökningen

nybyggnationen av specialistpsykiatrin i Västervik. Enligt pre-

med en låg kostnadsutveckling 2017, då resultatet visade en

liminär tidplan beräknas byggproduktionen vara igång under

ökning med 3,4 procent mot rikets genomsnitt på 4,9 procent.

hösten år 2020.

Vissa poster är också mer eller mindre opåverkbara såsom hög

Programarbete pågår avseende ombyggnation av neonatal-

uppräkning av pensionsskulden och höjt uttag av arbetsgi-

verksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjuk-

varavgifter. Relationen mellan intäkts- och kostnadsutveckling

hus. I Emmaboda pågår sedan maj 2017 nyproduktion av regi-

är viktig att följa för att uppnå en långsiktigt stabil ekonomi.

ongemensamma lokaler. Inflyttning planeras ske under kvartal

Åren 2016 och 2017 var relationen positiv och la grunden för

ett 2019 och med invigning av lokalerna den 26 april.

det goda resultatet föregående år. 2018 är det negativa gapet

I februari 2018 förvärvades fastigheten Lärlingen 6 i Kalmar

mellan nettokostnadsökningen och intäktsutvecklingen relativt

och under 2018 och 2019 genomförs ombyggnation i fastig-

stort, vilket skapar obalans i ekonomin. För att nå resultatmålet

heten. Ombyggnation av bårhuset i Vimmerby färdigställdes i

på 2 procent får inte nettokostnadsandelen överstiga 98 pro-

december 2018.

cent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Energiplanen beskriver planen för att uppfylla lagkrav på

Av tabellen nedan framgår att nettokostnadsandelen för 2018

energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförande av

uppgår till 101,3 procent av intäkterna.

energieffektiviserande åtgärder såsom driftsättning av geoen-

Nettokostnadsandel

gibesparande åtgärder pågår och kommer att fortsätta även

ergi, utbyte av föråldrade belysningssystem samt övriga enerunder perioden 2019 till 2022. Under året har även inventering
%

2014

2015

2016

2017

2018

Verksamhetens
nettokostnader

95

96,3

96,4

94,9

97,8

Avskrivningar

4,0

4,1

3,9

3,9

4,0

Finansnetto

-1,6

-1,3

-1,5

-1,3

-0,5

97,4

99,1

98,8

97,5

101,3

Nettokostnadsandel

och statusbedömning av länets tre sjukhus tekniska försörjningssystem genomförts i syfte att skapa en reinvesteringsplan. Brandlarmsystem och centraler byts ut i flera byggnader
på Länssjukhuset i Kalmar och beräknas vara klart under år
2020. Reinvesteringar uppgår till 19 Mkr medan kostnader för
planerat underhåll uppgår till cirka 8 Mkr.
De totala investeringarna 2018 uppgick till 712 Mkr, vilket är
i linje med beräknat enligt budget. Fastighetsinvesteringarna

42

Investeringar

uppgick till 578 Mkr. Investeringsutgifter för inventarier upp-

Region Kalmar län genomför och planerar i dagsläget för

gick till 129 Mkr och består främst av röntgen- laboratorie- och

omfattande investeringar vad gäller både ny- och ombygg-

medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tekniska hjälpme-

nationer. Det avser lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

del och IT-utrustning.

Oskarshamn och Västervik, gemensamma landstingslokaler i

Trafikorganisatörerna Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstra-

Emmaboda, ombyggnad av neonatalverksamheten i Kalmar

fik, Hallandstrafiken och Länstrafiken i Kronoberg driver ett

och Västervik samt energi- och teknikinvesteringar enligt fast-

gemensamt projekt för framtida biljett- och betallösningar.

ställda planer. På Länssjukhuset i Kalmar har projektet med

Utvecklingen av systemet bygger på Samtrafikens öppna

ombyggnad av lokaler för läkarutbildningen färdigställts. An-

standard och syftar till att kunder ska kunna köpa biljetter som

talet läkarstudenter kommer att uppgå till 100 och till detta ett

kan användas vid resor i olika län och över länsgränser. Projek-

antal studenter som kommer att göra fördjupningsarbeten.

tet består av tre faser där samtliga faser bygger på utveckling

Efter genomförandebeslutet i maj 2016 påbörjades byggpro-

och anpassning till denna standard. Arbetet med anpassning
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och utveckling av mjukvara har aktiverats under 2018 och upp-

fullfonderingsmodellen, när hela pensionsskulden inkluderas

går till 5,6 Mkr och redovisas i balansräkningen som immateriell

tillsammans med ansvarsförbindelsen, sjunker soliditeten till i

tillgång. Projektet beräknas vara klart och i drift under år 2020.

snitt -29 procent.
Risk och kontroll

Nettoinvesteringar | Mkr

Likviditet
Region Kalmar läns likviditet ska vara tillräcklig för att kunna

800

hålla en god betalningsberedskap. Vid årets slut uppgick de
likvida medlen till 964 Mkr, och årets kassaflöde blev negativt

700

med 377 Mkr. Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av likvida medel fördelat på den löpande verksamheten samt inves-

600

terings- och finansieringsverksamheten. I den senaste helårsprognosen beräknades kassaflödet bli negativt med 418 Mkr

500

men slutade därmed 41 Mkr bättre än prognos. I jämförelse
med kassaflödesbudgeten blev årets kassaflöde 309 Mkr säm-

400

re än budget. Att kassaflödet blir negativt under året förklaras
delvis av en högre investeringsnivå främst vad gäller ny- och

300

ombyggnationer av fastigheter men även med bland annat köpet av fastigheten Lärlingen i Kalmar i början av året. Den höga

200

100

investeringsnivån har finansierats med skatteintäkter med även
273

211

318

373

712

med egna likvida medel. Under året har kvartalsförmedling införts av den avgiftsbestämda pensionen för arbetstagare med
avtalet AKAP-KL vilket påverkar likviditeten negativt.

0
2014

2015

2016

2017

2018

Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betalningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent
innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt under förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas

Soliditet

lika snabbt. Kassalikviditeten blev vid årets slut 96 procent, vil-

Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finansiel-

ket skall jämföras med 124 procent föregående år.

la handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som
finansieras med egna medel. För att skapa långsiktigt stabila

Placerade pensionsmedel

förutsättningar bör soliditetsmålet över tid utvecklas positivt

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns

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

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Mer information om bola-

talningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansie-

get finns under rubriken Företag, stiftelser och kommunalför-

ringsbehov. Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen,

bund. Under året har ytterligare 50 Mkr avsatts till placeringar

med enbart pensionsåtagande intjänade från och med 1998,

av pensionsmedel via KLP.
Under året har bokförda ränteintäkter, vinster, förluster, ned-

eller enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pensionsåtagande inklusive ansvarsförbindelsen ingår.

skrivningar på aktier och obligationer samt utdelningar påver-

Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de senaste

kat resultatet positivt med 103 Mkr. För KLPs del har året och

åren men har under 2018 försvagats med tre procentenheter

framförallt månaden december varit svagt. Ett turbulent år av-

och uppgår till 35 procent. Soliditeten enligt fullfonderingsmo-

slutades på samma inslagna väg och december månad blev

dellen har ökat från -27 procent till -26 procent. Mellan åren

extremt volatil. Den svenska börsen tappade hela sex procent

2014 till 2018 förbättrades soliditeten enligt fullfonderingsmo-

under december. Även räntemarknaden tappade bland annat

dellen med arton procentenheter, vilket till största delen för-

på grund av lägre amerikanska långa räntor.

klaras med att ansvarsförbindelsen minskat samtidigt som det

Marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna tappade i vär-

egna kapitalet stärkts. Den genomsnittliga soliditeten i landets

de med 1,71 procent där motsvarande jämförelseindex blev

landsting och regioner var föregående år 19 procent. Enligt

minus 1,58 procent. Vid årets slut uppgick marknadsvärdet till
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1 804 Mkr, vilket understiger anskaffningsvärdet med 3,4 Mkr

linjerna som styr hur pensionsskulden ska beräknas finns be-

och har resulterat i en nedskrivning av portföljen med motsva-

skrivna i RIPS 17. Pensionsåtagandet har ökat med tre procent

rande belopp enligt gällande redovisningsprinciper. Aktiean-

under 2018.
Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då be-

delen som enligt placeringspolicyn inte får överstiga 60 procent uppgick vid årsskiftet till 49,6 procent.

loppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetalningarna. En lägre värdeuppräkning på grund av låg inflation

Resultat pensionsförvaltning | Mkr

i kombination med ökande utbetalningar har medfört att ansvarsförbindelsen de senaste åren istället har minskat. Den

1 300

trenden har fortsatt även under detta år.

1 200

månsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen som ökar

När det gäller avsättningen är det intjänande av den förskulden, medan utbetalningarna minskar den. Här är inkomstbasbeloppet en avgörande faktor för hur högt intjänandet blir.

1 100

Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är berättigade till förmånsbestämd ålderspension. De senaste åren har ökningen

1 000

varit i nivån 8 till 9 procent men för året som gått uppgick ökningen till 11 procent. Trenden är också framöver att löner och

900

förmåner över 7,5 inkomstbasbelopp fortsätter att öka vilket i
800

sin tur leder till att avsättningen växer.

700

utgång ett marknadsvärde på 1 804 Mkr, vilket motsvarar 28

Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel hade vid årets
procent av det beräknade totala pensionsåtagandet exklusive
kortfristig skuld. Medel för resterande pensionsåtagande åter-

600

lånas av Region Kalmar län till investeringar och den löpande
verksamheten. Se tabell nästa sida.

500

Borgensåtagande

400

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 497 Mkr,
varav 491 Mkr avser finansiering av tåg. Resterande åtagande

300

på 6 Mkr avser borgensförbindelser för lån till Stiftelsen Kalmar
läns museum.

200

Förvaltningarnas resultat

100

Sammanfattning
Förvaltningarna redovisar totalt en negativ budgetavvikelse på

0

375 Mkr där huvuddelen av underskottet finns inom den soma2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat

tiska vården och primärvården.

Ack resultat

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar ett underskott i förhållande till budget på 344 Mkr och nettokostnadsutvecklingen

44

Pensionsåtagande

uppgår till 5,6 procent. Den höga kostnadsutvecklingen kan

Det totala pensionsåtagandet beräknas vid årets slut till 6 624

främst förklaras av ökade personalkostnader och ökade kost-

Mkr och består av tre delar; pensioner som är bokförda som av-

nader för bemanningsbolag. Kostnadsökningen för personal

sättning och till största delen består av den förmånsbestämda

uppgick till 6,4 procent. Det har successivt blivit svårare att

ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspensionen som

bemanna vissa funktioner inom vården, framförallt under som-

är bokförd som kortfristig skuld och pensioner intjänade före

marmånaderna. Det pågår även en generationsväxling inom

1998 som finns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden

vården där erfaren personal går i pension och många nya

räknas som nuvärdet av alla framtida utbetalningar och rikt-

börjar.
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Under året ökade kostnaden för läkemedel och den högspe-

2018 en tydlig planeringsprocess av hyrläkarbeställningar med

cialiserade vården utanför länet med 6,6 procent jämfört med

utgångspunkt i en styrande behovs- och fördelningsmodell.

2017. Kostnadsökningen inom Region Östergötland beror till

Hyrläkarkostnaden för 2018 är dock något lägre än för 2017.

stor del på uppräkning av regionavtalet. För köp av vård från

Antalet egna specialister i allmänmedicin har under samma pe-

övriga sjukhus i riket har enskilda patientfall påverkat kostnads-

riod ökat i samma omfattning som hyrläkarna minskat.

utvecklingen extra mycket under året. Avseende läkemedel är

Under året har det bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete

det framförallt kostnaden för cancerläkemedel och biologiska

som skapar möjligheter till kostnadsreduceringar på sikt inom

läkemedel som ökar. Användandet av cancerläkemedel ökar

primärvårdsförvaltningen men också inom övriga förvaltningar

snabbt både till följd av nya läkemedel och att befolkningen

som helhet.

ökar i åldersgrupper där förekomsten av cancer är relativt hög.

Lönekostnaderna inom kategorin sjuksköterska har mellan

Nya vårdformer förväntas på sikt ge en mer kostnadseffektiv

åren ökat med 10 procent och är ett resultat av anpassning av

hushållning av resurser och bidra till att nå det ekonomiska må-

verksamheten till den nya lagen om samverkan vid utskrivning

let. Förvaltningen arbetar aktivt med prioriteringar och effekti-

från sluten hälso- och sjukvård.

viseringar som förväntas leda fram till konkreta och långsiktigt

Kostnaderna för läkemedel har ökat med 9 procent mellan

hållbara effekter. Arbetet sker enligt principen Varje dag lite

åren. Ökningen förklaras främst av blodproppsförebyggande

bättre – kraften hos många, vilket innebär små förbättringar i

läkemedel, delvis kopplat till nya reviderade riktlinjer. De ökade

önskad riktning.

kostnaderna kan även förklaras av nya diabetesläkemedel samt
kostnader för TBE-vaccin. Samtidigt har flertalet hälsocentraler

Primärvårdsförvaltningen redovisar ett underskott mot bud-

varit framgångsrika i att åstadkomma kostnadseffektiv läke-

get motsvarande 45 Mkr där huvuddelen kan hänföras till verk-

medelsförskrivning och tillsammans med utökad ersättning

samheten inom hälsovalsuppdraget. Den främsta orsaken till

så påverkar kostnadsökningen totalt sett inte det ekonomiska

det negativa resultatet är fortfarande merkostnader avseende

resultatet negativt.

hyrläkare. Strävan mot ett oberoende av hyrläkare har varit i fo-

Primärvårdsförvaltningens verksamhet utom hälsovalsupp-

kus under lång tid och så även under 2018. En rad åtgärder har

draget består av barnhälsovård, sjukvårdsrådgivning, asyl- och

vidtagits och som exempel etablerades under inledningen av

flyktinghälsovård, barn- och ungdomshälsan, psykisk hälsa

U PPLYS N I N G O M PE N S I O N SÅTAG A N D E O C H PE N S I O N S M E D E L
I N K LUS I V E LÖ N E S K AT T | M K R		
				

T.o.m 2017

2018

T.o.m 2018
2 584,5

Avsättning för pensioner 			

2 327,9

256,6

Avgiftsbestämd ålderspension			

168,8

-6,3

162,5

Ansvarsförbindelser			

3 956,7

-80,1

3 876,6

Totalt pensionsåtagande			

6 453,4

170,2

6 623,6

-bokfört värde 			

1 650,9

153,5

1 804,4

-marknadsvärde			

1 788,7

15,7

1 804,4

4 664,7

154,6

4 819,3

			
Placerade pensionsmedel			

			
Återlånade medel =			
Totala pensionsförpliktelser ./. Marknadsvärde placerade pensionsmedel 		
			
Placerade pensionsmedel			
137,8

-137,8

0,0

Realisationsvinster/-förluster under året				

Marknadsvärde ./. Bokfört värde			

93,3

48,6

Realiserad och orealiserad avkastning på placerade pensionsmedel			

100,6

-34,3
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missbruks- och beroendevård samt fotvård. Verksamheten re-

höga krav på arbetet med planering av trafik. Under året görs

dovisar ett mindre underskott som kan hänföras till bland annat

kontinuerligt mätningar för att kunna anpassa trafikutbudet ut-

ökade kostnader för provtagningar och tolkkostnader.

ifrån resandet i länet. Det finns en viss tröghet i möjligheten
att göra anpassningar i den linjelagda trafiken under aktuellt

Psykiatriförvaltningen redovisar ett underskott mot budget

trafikår för att resenärerna i kollektivtrafiken ska kunna lita på

på 8 Mkr som beror på ett fortsatt behov av att anlita beman-

systemet. Större justeringar behöver kommuniceras i god tid

ningsföretag men också på ökade kostnader för köpt vård och

med Trafikverket. Samtliga kommuner i länet är från hösten

läkemedel. Underskottet har ökat något sedan föregående

2018 anslutna till Trafikavtalet från 2017 för sin skolskjutstrafik.

år och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,2 procent. De

Detta innebär samordningsfördelar i trafiken och en möjlighet

långsiktiga satsningarna på kvalitetshöjningar och god till-

att erbjuda länsinvånarna ett större trafikutbud i de kommuner

gänglighet i vården ställer stora krav på rätt kompetens och

som valt att öppna skolskjutstrafiken för allmänheten.

rätt bemanning. Vakansläget är fortsatt bekymmersamt och

Regeringens beslut om statsbidrag för Sommarlovskort

har tillsammans med en ökad sjukfrånvaro medfört svårigheter

innebar en möjlighet för ungdomar resa med kollektivtrafik

gällande bemanningen. Stort fokus ligger på att rekrytera egen

utan kostnad i hela länet under sommarlovet. Seniorkorten

personal och minska beroendet av inhyrd personal. Psykiatri-

som lanserades på prov i början av 2018 visar upp en positiv

förvaltningen har under många år fått statliga stimulansmedel

resandeutveckling.

för utveckling av vården. Dessa är liksom tidigare år väldigt betydelsefulla för verksamhetens drift.

IT-förvaltningen redovisar ett underskott mot budget motsvarande 1 Mkr. Det beror främst på uppkomna konsultkostnader

Folktandvården redovisar ett negativt resultat mot budget på

för Omtag Beslutsstöd Psykiatri, vilket avser enhetlig och ända-

4 Mkr. Det beror bland annat på hög sjukfrånvaro och vakanser,

målsenlig användning av Cosmic Beslutsstöd inom rättspsykia-

men även på ökad handledning av nya medarbetare.

triprocessen. Större förändringar och kostnader under 2018 var

Den bokade tiden till tandläkare för vuxna har minskat då

bland annat att ett nytt avtal med Microsoft tecknades med en

barn med stora behandlingsbehov samt övertagande av barn

bättre flexibilitet och funktionalitet inför framtiden, men också

från den privata tandvården har resulterat i ca 5 500 fler barn

med en kostnad som stiger per år baserat på fler tillgängliga

som Folktandvården har behandlingsansvar för 2018. Ersätt-

funktioner. Avtal skrevs 2018, tillsammans med övriga regioner

ningen för barntandvård har ökat under året, dock inte i sam-

och användare av Cosmic, med leverantör om så kallad Cosmic

ma nivå som kostnaderna. De nya åldrarna för fri tandvård har

utökad ambition vilket ger stora möjligheter att vidareutveckla

också medfört ökat antal besök för patienter upp till 22 år.

Cosmic. För att effekter och nyttor ska kunna realiseras vid digi-

Genom ett proaktivt arbete med att tidigt analysera avvikel-

talisering är ett nära samarbete mellan IT och kärnverksamhet

ser, ständigt utveckla teamarbetet och samtidigt ha en plan för

nödvändigt. Förvaltningen arbetar fortsatt med att tydliggöra

att hålla nere kostnadsökningarna skapar Folktandvården bätt-

nyttohemtagning av digitalisering i kärnverksamheten och en

re förutsättningar för en god ekonomi i organisationen. Fokus

första version av kalkylmodell är framtagen. Ett par konkreta

ligger även på att arbeta med köer enligt mål med befintliga

fallstudier pågår, såsom Nova och bildhantering, där förvalt-

resurser och öka frisknärvaron vilket per automatik ger Folk-

ningens delar är relativt klara och nästa steg är att definiera

tandvården en god ekonomi.

besparingar och effektiviseringar i kärnverksamheten på ett
standardiserat sätt.

Bildnings- och kulturförvaltningen redovisar ett utfall i nivå
med budget. Osäkerhetsfaktorer har under året varit ett

Regionservice redovisar ett underskott mot budget på 4 Mkr

ojämnt söktryck till skolornas kursutbud, minskad belägg-

som i huvudsak återfinns inom kostverksamheten. I det na-

ning på internaten, minskad konferensverksamhet samt färre

tionella nätverket för Best Service mäts processerna för pa-

deltagare på etableringskurserna. Samtliga av dessa faktorer

tientmåltider och lokalvård och representanter har deltagit i

genererar minskade statsbidrag och minskade intäkter för kost

nationell jämförelse och lärande. Kost- och lokalvård kommer

och logi. Skolorna har trots detta kunnat fortsätta att utrusta

arbeta vidare med förbättringar och effektiviseringar med ut-

för framtiden när det gäller allmänna ytor, skolsalar, matsalar

gångspunkt från denna aktivitet. Bygg- och förvaltarenhetens

samt internat. Inom kulturområdet hålls budgeterade ramar

resultat är 9 Mkr bättre än budgeterat, varav 6 Mkr avser kapi-

utan avvikelser.

taltjänstkostnader.

Kalmar länstrafik redovisar ett utfall i nivå med budget. Under

veckling och möta framtida behov. Flera projekt är startade

2018 har trafikkostnaderna ökat markant vilket kommer ställa

såsom anskaffning och implementering av nya IT-systemstöd

Ny teknik och digitalisering är en viktig del för att driva ut-
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till varuförsörjningsprocessen, byte av IT-systemstöd till hjälp-

nomföras under år 2019. Inom löner har bland annat kontroll

medelsförsörjningsprocessen (läkemedelsnära hjälpmedel och

gjorts av lönetilläggens belopp och att rätt beslutsnivå fattat

tekniska hjälpmedel). Inom administrationen utförs en process

beslut. Ett fåtal avvikelser har noterats och kommer åtgärdas.

av en ”digital medarbetare” och arbete pågår för att fortsätta

Vidare har även en analys gjorts av de kostnader som är bok-

digitaliseringen av fler administrativa processer.

förda som löner och arbetsgivaravgifter, men som inte kommer från lönesystemet. Analysen gav inte några skäl till fortsatt

Ett systematiskt förbättringsarbete som är en naturlig del av

granskning inom området.

alla chefers och medarbetares uppdrag och som bygger på
allas engagemang och delaktighet är viktigt för att nå våra mål.

En inventering av datorer har gjorts utifrån att IT-förvaltning-

Arbetet med processutveckling och riktade förbättringsar-

en via ett fjärrverktyg kontrollerat vilka datorer som inte har

beten behöver fortsätta för att säkerställa hög kvalitet, effekti-

uppdaterats. Syftet med granskningen har varit att höja säker-

vitet och budget i balans.

heten genom att uppmana till att uppdatera datorerna, samt
att återlämna datorer som inte använts för att minska kostnaderna för outnyttjade licenser.

Centraladministrerad verksamhet redovisar ett överskott för
regionstab och övrig verksamhet, vilket bland annat beror på

Under året, liksom för 2017, gjordes en uppföljning av upp-

outnyttjade särskilda anslag, lägre kostnader för läkemedel

handlade bemanningsbolag. Granskningen visade på avvikel-

samt vakanta tjänster.

ser som beror på att upphandlade leverantörer inte har kunnat
leverera utifrån det behov som uppstått. Inom hälso- och sjuk-

Verksamheten inom beställd vård består av hälsoval, tand-

vårdsförvaltningen har granskning dessutom genomförts mot

vårdsreformen, ersättningssystemet för barntandvård samt

konteringsanvisningar, vilka nu håller god kvalitet.

privata specialister. Verksamheten redovisar ett överskott som

Som förvaltningsspecifikt moment kan nämnas till exempel

återfinns inom LOV Barntandvård och beror till stor del på att

kontroll av systemadministratörer gällande leverantörsfakturor.

patienterna i åldern 3-22 inte har undersökts enligt revisions-

Inga utbetalningar till privatpersoner har noterats och samtal

intervallerna. Ytterligare en orsak är att möjligheten att söka

med återkoppling sker för att minska felaktigheter som behö-

ersättning för viss protetisk vård inte har nyttjats. Hälsoval re-

ver rättas till.
Kontroll av kravrutiner har gjorts för folkhögskolorna. Resul-

dovisar en negativ budgetavvikelse som främst beror på ökade

tatet visar att kravrutinerna inte är dokumenterade och enhetli-

ersättningar för ST-läkare.

ga, men bedömningen är att varje skola har tillförlitliga rutiner.
Intern kontroll

Inom Frisktandvård har kontroll utförts av de patienter som har

Under året har granskningar skett enligt den internkontrollplan

Frisktandvårdsavtal i andra landsting och regioner som besö-

som fastställts av landstingsstyrelsen. Internkontrollplan för år

ker oss akut. Kontrollen visar att erhållet schablonbelopp har

2018 omfattar åtta landstingsgemensamma kontrollmoment

finansierat de kostnader som uppstått för Folktandvården i

samt minst två förvaltningsspecifika kontrollmoment per för-

Kalmar Län.

valtning. En kontroll har genomförts av beslutsattesträtter gäl-

Utöver fastställd kontrollplan har uppföljning gjorts inom

lande leverantörsfakturor. Kontrollen gjordes av samtliga för-

intern och extern representation. Syftet med kontrollen är att

valtningar och utgick från de beloppsbegränsningar och regler

följa upp och förebygga felaktigheter, så att rätt information

som finns enligt attestriktlinjen. Avvikelser har rapporterats och

anges i anknytning till verifikationen. Resultatet visar på poten-

rättats. Ytterligare granskning inom området kommer att ge-

tial till förbättring, vilket motiverar till fortsatt uppföljning n

Mål och mått | God ekonomisk hushållning
Mått

Respektive års resultat ska uppgå till

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

2%

– 1,3 %

2,5 %

1,2 %

Källa

Landstingets
ekonomisystem

minst 2 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning
Investeringar ska finansieras med egna

100 %

29 %

127 %

112 %

Landstingets
ekonomisystem

medel
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2018

2017

Budget
2018

Verksamhetens intäkter		

Not 1

1 555,1

1 420,4

1 422,6

Verksamhetens kostnader		

Not 2

-8 959,0

-8 399,1

-8 524,6

Avskrivningar		

Not 3

Verksamhetens nettokostnader

-304,8

-286,0

-302,0

-7 708,7

-7 264,7

-7 404,0

			
Skatteintäkter		

Not 4

5 599,5

5 495,8

5 604,0

Utjämning och generella statsbidrag 		

Not 5

1 973,3

1 858,3

1 952,0

-136,0

89,3

152,0

Resultat före finansnetto

						
Finansiella intäkter		

Not 6

181,1

161,7

66,5

Finansiella kostnader		

Not 7

-140,2

-64,2

-67,4

-95,1

186,8

151,1

-95,1

186,8

151,1

Resultat före extraordinära poster
		
ÅRETS RESULTAT		

Not 8

Noter till resultaträkning | Mkr					
						
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Patientavgifter hälso- och sjukvård 			

127,3

Patientavgifter tandvård 			

127,1

123,9
134,1

Trafikintäkter 			

438,5

405,0
205,8

Försäljning hälso- och sjukvård 			

188,4

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan 			

52,0

47,9

Försäljning utbildningsverksamhet 			

12,4

11,2

Försäljning medicinska tjänster 			

36,0

27,0

Försäljning övriga tjänster 			

96,7

94,0

Försäljning material och varor 			

16,1

19,1

Specialdestinerade statsbidrag *)			

403,1

299,8

Övriga erhållna bidrag 			

43,7

38,5

Realisationsvinster 			

0,3

0,2

Övriga intäkter 			

13,6

14,0

Summa verksamhetens intäkter			

1 555,1

1 420,4

1 422,6

						
*) Specificering av större statsbidrag						

50

Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso-och sjukvården - Professionsmiljard		

22,9

Patientmiljard			

38,0

Personalmiljard			

47,6

23,1

Bildningsverksamhet			

67,7

64,1

Kulturverksamhet			

31,4

30,5

Asylsjukvård			

28,9

46,9

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabprocess 		

28,5

49,9

Kalmar länstrafik			

29,4

21,0
14,5

Psykisk hälsa			

31,5

Cancervård SVF			

9,4

9,8

Förlossningsvård/Kvinnors hälsa			

43,4

19,1

Palliativregistret			

3,6

3,5

Patientkontrakt			

0,2

6,2
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2018

2017

Budget
2018

Not 2 Verksamhetens kostnader			
Löner 			

-3 016,8

-2 869,4

Sociala avgifter 			

-948,8

-892,8

Pensionskostnader inklusive löneskatt			

-667,6

-584,4

Övriga personalkostnader 			

-73,6

-63,7

Köpt vård Hälsoval 			

-149,9

-135,8

Köpt vård utanför länet 			

-576,2

-545,7

Trafikentreprenadkostnader			-890,9

-833,8

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister 			

-85,2

-82,5

Bemanningsföretag 			

-204,6

-152,8

Övriga verksamhetsanknutna tjänster			

-102,7

-102,4

Läkemedel inom förmånen (recept)			

-629,9

-597,7

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)			

-218,4

-213,9

Sjukvårdsartiklar, material och varor 			

-444,5

-423,4

Lämnade bidrag 			

-144,7

-136,1

Lokal- och fastighetskostnader 			

-168,4

-170,2
-54,9

Energikostnader 			

-60,5

Förbrukningsinventarier/material 			

-75,6

-79,0

Reparation/underhåll inventarier 			

-49,1

-38,1
-63,3

Sjukresor 			

-62,8

Transport-, rese- och fraktkostnader 			

-71,9

-72,3

Tele- och IT-kommunikation, post 			

-39,6

-35,5

IT-program och licenser 			

-35,6

-32,5

IT-tjänster 			

-104,5

-101,7

Konsultkostnader 			

-29,2

-16,0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 			

-32,5

-33,7
-20,7

Övriga tjänster 			

-24,8

Realisationsförluster 			

-0,4

-1,5

Övriga kostnader			

-50,1

-45,2

Summa verksamhetens kostnader 			

-8 959,0

-8 399,1

-8 524,6

						
Jämförelsestörande poster						
Verksamhetens intäkter				
Ändrad redovisningsprincip för statsbidraget till en kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabprocess				
Summa jämförelsestörande poster i verksamhet				

16,1
16,1
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2018

2017

Budget
2018

Operationell leasing						
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:					
Inom 1 år				
Telefoniutrustning			

-13,5

-10,1

Fordon			

-3,3

-2,6

Övrigt			

-2,5

-1,7

Senare än 1 år men inom 5 år				
Telefoniutrustning			

-26,9

Fordon			

-3,4

-29,9
-1,7

Övrigt			

-2,8

-1,2

Senare än 5 år				
						
Not 3 Avskrivningar				
Planmässiga avskrivningar						
Markanläggningar och byggnader			

-167,7

-149,9

-171,5

Maskiner och inventarier			

-137,1

-136,1

-130,5

-304,8

-286,0

-302,0

Summa planmässiga avskrivningar

						
Summa avskrivningar			

-304,8

-286,0

-302,0

						
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminära kommunalskattemedel			

5 622,7

5 512,5

5 627,0

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår			

-5,5

-25,1

-23,0

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår			

-17,8

Summa skatteintäkter			

5 599,5

8,3		
5 495,8

5 604,0

						
Not 5 Utjämning och generella statsbidrag 				
1 148,8

1 089,4

1 157,9

Kostnadsutjämningsbidrag			 147,9

Inkomstutjämningsbidrag 			

146,5

153,4

Regleringsbidrag/-avgift			-73,7

-95,7

-73,3

Bidrag för läkemedelsförmånen			

656,5

660,0

696,2

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning				
utifrån mottagande av flyktingar			

54,0

61,6

Summa utjämning och generella statsbidrag			

1 973,3

1 858,3

54,0		
1 952,0

						
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter			2,5

2,3

Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar				

1,1

Övriga finansiella intäkter			

0,2

0,2

Pensionsförvaltning				
Avkastning på aktier och obligationer			

58,4

51,1
107,0

Vinster vid försäljn av aktier och obligationer			

115,9

Övriga finansiella intäkter			

4,2

Summa finansiella intäkter			

181,1

161,7
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2018

2017

Budget
2018

Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader			-0,1

-0,1

Ränteuppräkning av pensionsskuld			

-63,9

-47,1

-66,0

Övriga finansiella kostnader			

-1,3

-1,2

-1,4

Pensionsförvaltning				
Förluster vid försäljn av aktier och obligationer			

-71,5

Orealiserade förluster på aktier och obligationer			

-3,4

Övriga finansiella kostnader				
Summa finansiella kostnader			

-140,2

-13,7
-2,1
-64,2

-67,4

			

			
Not 8 Årets resultat				
Årets resultat enligt resultaträkningen			

-95,1

186,8

151,1

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid						
försäljning av anläggningstillgångar			

-0,3

-1,2

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet				
+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet				
+ Orealiserade förluster i värdepapper			

3,4

- Justering för återföring av orealiserade förluster						
i värdepapper 				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 			

		

-91,9

185,6

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				

-38,5

151,1

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
Balanskravsresultat			

-91,9

147,1

151,1
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2018

2017

				

Den löpande verksamheten				

Årets resultat			

-95,1

186,8

Justering för av- och nedskrivningar					
Avskrivningar			

304,8

286,0

Nedskrivningar					
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster					
Förändring pensionsavsättning			

256,6

170,6

Förändring övriga avsättningar				

-1,4

Realisationsvinst/förlust			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

0,4

1,6

466,8

643,7

					
Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel			

-153,5

-192,2

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar			

-38,5

24,8

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager			

-2,2

-0,4

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder			

62,7

101,9

335,3

577,8

Medel från den löpande verksamheten

					
Investeringsverksamhet				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			

-707,3

-373,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar			

0,6

0,4

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar			

-5,6

Försäljning av immaterialla anläggningstillgångar					
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			

-0,1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Medel från investeringsverksamheten			

-712,4

0,3
-372,6

				

Finansieringsverksamheten				
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder			

0,1

1,0

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar				

-2,2			

Medel från finansieringsverksamheten			

-1,1

0,1
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Årets kassaflöde

-376,9

204,0

Likvida medel vid årets början			

1 341,2

1 137,2

Likvida medel vid årets slut			

964,3

1 341,2
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2018
Tillgångar			

2017

						

Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		

Not 9

5,6

0,0

Materiella anläggningstillgångar						
Mark och byggnader		

Not 10

2 503,8

2 093,1

Maskiner och inventarier		

Not 11

488,5

497,7

Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter		

Not 12

44,5

Långfristiga fordringar		

Not 13

14,3

14,3

3 056,7

2 649,6

Summa anläggningstillgångar

44,4

					
Omsättningstillgångar					
Förråd			23,0

20,8

Fordringar		

Not 14

495,2

456,7

Kortfristiga placeringar		

Not 15

1 804,4

1 650,9

Kassa och bank			

964,3

1 341,2

3 286,9

3 469,6

Summa omsättningstillgångar

						
SUMMA TILLGÅNGAR			

6 343,6

6 119,2

						
					
Eget kapital, avsättningar och skulder				

			

						
Eget kapital		

Not 16		

Årets resultat			

-95,1

Resultatutjämningsreserv			145,1
Övrigt eget kapital			
Summa eget kapital

186,8
145,1

2 188,1

2 001,3

2 238,1

2 333,2

						
Avsättningar						
Avsättning för pensioner		

Not 17

Andra avsättningar		

Not 18

Summa avsättningar

2 584,5

2 327,9

2 584,5

2 327,9

					
Skulder					
Långfristiga skulder		

Not 19

4,8

4,7

Kortfristiga skulder		

Not 20

1 516,1

1 453,4

1 520,9

1 458,1

Summa skulder

						
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			

6 343,6

6 119,2

					
Ansvarsförbindelser				

				

Pensionsförpliktelser som inte upptagits					
bland skulderna eller avsättningarna		

Not 21

3 876,6

3 956,7

Borgensåtaganden		

Not 21

469,9

531,4
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2018

2017

Not 9 Immateriella tillgångar					
Ingående anskaffningsvärde			

26,3

26,3

Årets investeringar			

5,6

0,0

Årets försäljningar/utrangeringar			

0,0

0,0

31,9

26,3

Utgående anskaffningsvärde

						
Ingående avskrivningar			

-26,3

-26,3

Årets avskrivningar			

0,0

0,0

Årets försäljningar/utrangeringar			

0,0

0,0

Årets nedskrivningar			

0,0

0,0

-26,3

-26,3

5,6

0,0

Utgående avskrivningar
Utgående bokfört värde immateriella tillgångar

					
Not 10 Mark och byggnader				
Ingående anskaffningsvärde			

4 329,4

4 207,8

Årets investeringar, genomförda			

353,8

121,6

Årets försäljningar/utrangeringar			

0,0

0,0

Nedskrivningar			0,0

0,0

Omklassificeringar			0,0
Utgående anskaffningsvärde

4 683,2

0,0
4 329,4

						
Ingående pågående investeringsvärden			

254,2

Årets utgifter			

578,3

124,4
251,4

Årets genomförda			

-353,8

-121,6

Omklassificeringar							
Utgående pågående investeringsvärden			

478,7

254,2

						
Ingående avskrivningar			

-2 490,4

-2 340,5

Årets avskrivningar			

-167,7

-149,9

Årets försäljningar/utrangeringar			

0,0

0,0

Omklassificeringar						
Utgående avskrivningar			

-2 658,1

-2 490,4

Utgående bokfört värde Mark och byggnader

2 503,8

2 093,1

						
Not 11 Maskiner och inventarier				
Medicinteknisk apparatur					
Ingående anskaffningsvärde			

847,5

Årets investeringar			

37,7

803,2
61,1

Årets försäljningar/utrangeringar			

-4,1

-16,7

Omklassificeringar					
Utgående anskaffningsvärde			

881,1

847,5

						
Ingående avskrivningar			

-588,5

-530,9

Årets avskrivningar			

-71,6

-73,3

Årets försäljningar/utrangeringar			

3,8

15,8

Omklassificeringar					
Utgående avskrivningar			
Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur

-656,3

-588,5

224,8

259,1
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2018

2017

Not 11 Maskiner och inventarier, fortsättning
Tekniska hjälpmedel						
Ingående anskaffningsvärde			

72,9

Årets investeringar			

10,7

71,6
9,2

Årets försäljningar/utrangeringar			

-8,2

-7,9

Omklassificeringar					
Utgående anskaffningsvärde			

75,4

		

72,9

						
Ingående avskrivningar			

-55,0

-53,8

Årets avskrivningar			

-8,7

-8,6

Årets försäljningar/utrangeringar			

7,6

7,5

Omklassificeringar					
Utgående avskrivningar			

-56,1

-55,0

					
Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel

19,3

18,0

						
Övriga maskiner och inventarier					
Ingående anskaffningsvärde			

676,3

632,8

Årets investeringar			

80,6

51,6

Årets försäljningar/utrangeringar			

-5,2

-8,1

Omklassificeringar					
Utgående anskaffningsvärde			

751,8

676,3

						
Ingående avskrivningar			

-455,7

-408,9

Årets avskrivningar			

-56,8

-54,1

Årets försäljningar/utrangeringar			

5,0

7,4

Omklassificeringar					 			
Utgående avskrivningar			

-507,4

-455,7

					
Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier

244,4

220,6

						
Summa utgående värde Maskiner och inventarier totalt

488,5

497,7

					
Not 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter				
Bostadsrätter, 3 st			

0,2

0,2

Aktier i						
-Kalmar läns Trafik AB			

7,0

7,0

-Samtrafiken Sverige AB			

0,1

0,1

-Kust till Kust			

0,0

0,0

-Öresundståg AB			

0,1

0,1

-Svenskt Ambulansflyg			

0,2

0,2

-Transitio AB			

1,0

1,0

-Almi Företagspartner AB			

1,5

1,5

-Kalmar läns Beställningscentral AB			

0,1

0,1

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB			

0,0

0,0

-Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag			

34,2

34,2

-Inera AB			

0,0

0,0

-IT Plattform Småland & Öland AB			

0,1

0,0

-Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB			

0,0

0,0

-Aktier i E22 AB			

0,0

0,0

44,5

44,4

Summa
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F O R T SÄT T N I N G N OT E R B A L A N S R Ä K N I N G | M K R

2018

2017

Not 13 Långfristiga fordringar				
Lån till Kalmar kommun (länsmuseum)			

12,2

Lån till Kalmar läns musikstiftelse			

2,2

2,2

14,3

14,3

Summa

12,2

						
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			75,6

83,3

Momsfordringar			59,2

60,3

Statsbidragsfordringar			118,1

116,7

Interimsfordringar			238,4

192,8

Övriga fordringar			
Summa

3,9

3,6

495,2

456,7

						
Not 15 Kortfristiga placeringar 			
Placerade pensionsmedel via KLP						

varav						
-Aktier			894,7

876,6

-Räntebärande värdepapper			

755,3

727,3

-Likvida medel			

154,4

46,9

1 804,4

1 650,9

Summa

						
Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”,
finansiella tillgångar.						
						
Aktier 					
Anskaffningsvärde			895,0
Marknadsvärde 			

876,6

894,7

1 007,1

Ej bokförd värdeökning				

130,5

Bokförd värdeminskning			

-0,3

Obligationer 					
Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta			

758,5

727,3

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta			

755,3

734,6

Ej bokförd värdeökning				

7,3

Bokförd värdeminskning			
-3,1
Fullständig förteckning över innehav finns tillgänglig på Region Kalmar läns kansli. 						
						
Not 16 Eget kapital				
I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2018 med 1,3 Mkr.						

									
Not 17 Avsättning för pensioner			
Ingående avsättning			

2 327,9

2 157,2

Pensionsutbetalningar			 -41,7

-38,2

Nyintjänad pension			

201,7

142,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning			

43,8

34,2

Förändring löneskatt			

50,1

33,3

Övrigt			 2,8

-1,0

Summa
2 584,5
2 327,9
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F O R T SÄT T N I N G N OT E R B A L A N S R Ä K N I N G | M K R

2018

2017

Not 17 Avsättning för pensioner, forts			
Aktualiseringsgrad %			

94,0

94,0

					
Specifikation - Avsatt till pensioner					
Särskild avtalspension			

0,5

1,3

Förmånsbestämd kompletterande pension			

1 993,1

1 800,2

Ålderspension			59,0

56,1

Pension till efterlevande			

14,8

15,5

Visstidspension			11,8

1,1

Löneskatt			504,6

454,5

Summa avsatt till pensioner

2 584,5

2 327,9

Visstidspension betalas ut till en f.d. politiker					
						
Not 18 Andra avsättningar				
Ingående avsättning			

0,0

1,4

Miljösanering Kalmar Kungsljuset 3			

0,0

-1,4

Utgående avsättning			

0,0

0,0

					
Not 19 Långfristiga skulder			
Långfristig förutbetald intäkt			

4,8

4,7

Summa			

4,8

4,7

						
Not 20 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder			590,0

570,6

Statsbidragsskulder			 8,4

15,7

Interimsskulder			839,6

784,0

varav					
- preliminär avräkning skatt			

48,4

40,2

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del			

130,8

135,9

- semesterlöneskuld			

296,3

285,3

- okompenserad jour			

53,1

51,1

- övertidsskuld			

24,1

24,5

- arbetsgivaravgifter			

76,9

72,8

- särskild löneskatt			

46,6

41,7

- övriga interimsskulder			

163,4

132,5

Skatteskulder och övr löneavdrag			

73,8

70,0

Övrigt			 4,3
Summa

1 516,1

13,1
1 453,4
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F O R T SÄT T N I N G N OT E R B A L A N S R Ä K N I N G | M K R

2018

2017

Not 21 Ansvars- och borgensförbindelser			
Ansvarsförbindelser				
3 956,7

4 101,5

Pensionsutbetalningar			-175,7

Ingående pensionsförpliktelse			

-169,0

Nyintjänad pension			

64,5

-2,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning			

63,6

80,0

Ändring av försäkringstekniska grunder				
Förändring löneskatt			

-15,6

Övrigt			-16,8
Utgående pensionsförpliktelse

3 876,6

24,4
-28,3
-49,7
3 956,7

									
Akualiseringsgrad %			

94,0

94,0

						
Borgensförbindelser						
Transitio AB*)			

490,9

Stiftelsen Kalmar läns museum**)			

6,0

6,0

496,9

531,4

Summa borgensförbindelser

525,4

					
SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER

4 373,5

4 488,1

					

*) Landstinget har, LF 2007-02-28, ingått solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende 				
finansiering av spårfordon. Per 2018-12-31 har 2,5 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Landstinget i Kalmar läns 				
åtagande till den del som Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2018-12-31 till 490,9 Mkr.				
					
**) Landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Landstingets 				
åtagande per 2018-12-31 uppgår enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Landstinget förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun, 				
LF 2014-10-14, att se till att Kalmar Läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 				
7 kap. 1 § stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgår per 2018-12-31 till 13,4 Mkr.					
				
Region Kalmar län ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger				
den premie som landstinget har haft att erlägga för varje år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. 					
År 2018 uppgår premien till 32,5 Mkr.								
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I N V E S T E R I N G S R E D OV I S N I N G | M K R

		

2018

2017

2016

2015

2014

Utgifter					
Immateriella anläggningstillgångar			

5,6				

Mark			26,8				 0,1		 1,1
Markanläggningar			 5,7		12,1		 3,8		 1,7
Till- och ombyggnation			

292,7		

78,8		

79,1		

69,9		

102,4

Nybyggnation			234,3		143,2		 77,6		 21,5		

6,1

Reinvestering			18,8		 17,3		16,6		17,5		 17,1
Summa Byggnader och mark			

578,3		

251,4		

177,2		

111,7		

125,6
92,5

Medicinteknisk apparatur			

37,7		

61,1		

47,3		

66,8		

Tekniska hjälpmedel			

10,7		

9,2		

8,1		

10,2		

9,0

Övriga inventarier			

80,5		

51,6		

86,9		

52,1		

65,9

Summa Inventarier

128,9

121,9

142,3

129,1

167,4

Summa utgifter

712,8

373,3

319,5

240,8

293,0

					
Inkomster					
Byggnader och mark									

-30,0		

-19,0

Inventarier			 -0,6		 -0,4		 -1,7		-0,2		 -1,0
Summa inkomster
Nettoutgift

-0,6

-0,4

-1,7

-30,2

-20,0 					

712,2

372,9

317,8

210,6

273,0
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S PEC I F I K AT I O N ÖV E R BYG G N A DS PR O J E K T | M K R

Projekt		

Investeringsram/

Investering

Budget

Investering

totalkalkyl

t o m 2018

2018

2018

948,3

140,8

147,0

93,7

77,9

70,8

49,8

21,5

- ny reservkraft serverhall

7,2

0,2

4,5

0,2

- tillbyggnad av neonatal

97,5

0,0

3,0

			
			
Länssjukhuset i Kalmar
- nybyggnad för specialistpsykiatri
- ombyggnad för läkarutbildning

Oskarshamns sjukhus				
- nybyggnad för specialistpsykiatri

188,5

- renovering av behandlingsbad

113,9

86,3

67,9

10,4			

Västerviks sjukhus				
- nybyggnad för specialistpsykiatri

1 390,7

15,3

38,9

3,8

38,7

0,0

18,9

0,0

- ombyggnad av neonatal

Kalmar				
- förvärv av fastighet Lärlingen 6 inklusive mark		

223,4		

223,4

Vimmerby				
- ombyggnad bårhus

2,1

1,5

2,1

- renovering av behandlingsbad

8,8		

0,1

1,5

Emmaboda				
- nybyggnation landstingsgemensamma lokaler

116,7

98,2

69,8

52,5

Gemensamt				
- Teknik investeringar

302,6

69,8

48,2

- Energiplan 2012-2020,etapp 1,2 och 3

112,1

54,1

28,8

7,5

17,8

18,9

17,8

18,9

5,4

5,4

5,4

5,4

- Reinvestering planerat underhåll
- Opecificerade fastighetsförbättringar 2018

42,1

Ej med i investeringsram LP 2018-2020				
- Administrativa lokaler, Strömgatan 13, Kalmar		

4,0		

4,0

- Ej beslutade påbörjade projekt				

0,0

- Ej avslutade tidigare beslutade projekt

133,5

Summa		

3 458,4

Inom HSF:s röntgenplan
Inom LTS investeringsram
Summa		

131,2		
947,6

520,7

22,1

21,8		

0,7

0,7		

3 481,4

970,4

520,7

29,1
571,4
6,8
0,2
578,3

S PEC I F I K AT I O N ÖV E R S TÖ R R E I N V E N TA R I E I N KÖ P | M K R
		
Inventarier		

Budget

Investering

2018

2018
I budgeten ingår 9,2 Mkr för investering i

Röntgenplan		 30,0

11,8

Laboratorieplan		40,0

5,6

Ambulanser		11,0

9,6

Robot		 0,0

0,5

IT-utrustning		 30,0

40,9

budgeterad utrustning i samband med

Tekniska hjälpmedel		

10,8

10,7

byggprojekt. 4,4 Mkr är överförda till drifts-

Medicinteknik		 24,0

19,9

redovisning.			

43,4

29,9

189,2

128,9

Ospecificerade inventarier		
Summa inventarier

scenteknisk utrusting hos Byteatern och
som avser överföring från 2017 enligt beslut LF 2016-11-24. 18,9 Mkr avser del av
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FE M Å R I SA M M A N D R AG

		

2018

2017

2016

2015

2014

Utdebitering					
Kalmar län

11,37

11,37

11,37

11,37

11,37

Genomsnitt i riket

11,39

11,36

11,35

11,29

11,20

					
Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr
Verksamhetens nettokostnader, Mkr

7 573

7 354

7 003

6 604

6 338

-7 709

-7 265

-7 026

-6 629

-6 276

					
Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, %

3,0

5,0

6,0

4,2

5,1

Nettokostnadsutveckling, %

6,1

3,4

5,4

6,2

4,1

87

99

					
Finansnetto

41

98

105

					
Årets resultat, Mkr

-95

187

82

62

161

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr

-92

186

78

39

127

2 064

2 002

					
Eget kapital, Mkr

2 238

2 333

2 146

					
Likviditet, Mkr
Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, %

964

1 341

1 137

1 098

1 075

96

124

120

118

113

211

273

					
Nettoinvesteringar, Mkr

712

373

318

					
163

169

164

153

148

Pensionsavsättning intjänade from 1998

Avgiftsbestämd ålderspension

2 584

2 328

2 157

1 997

1 839

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998

3 877

3 957

4 101

4 243

4 317

Totala pensionsförpliktelser

6 624

6 453

6 422

6 393

6 304

					
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, %

35

38

38

38

38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %

-26

-27

-35

-41

-44

					
244 670

243 536

242 301

237 679

235 598

Andel 65 år och äldre i Kalmar län, %

Antal invånare per 31/12

24,4

24,4

24,3

24,4

24,2

Andel 65 år och äldre i riket, %

19,8

19,8

19,8

19,8

19,6

6 021

5 906

					
Antal årsarbetare per 31/12

6 253

6 133

6 130
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RESULTATREDOVISNING FR ÅN FÖRVALTNINGARNA | MKR
		

Nettokostnader

Avvikelse mot budget

		

2018

2017

2018

2017

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen		

-4 449,6

-4 225,4

-343,5

-198,6

Primärvårdsförvaltningen		

-214,8

-212,9

-45,0

-42,0

Psykiatriförvaltningen		

-497,0

-486,1

-8,5

-6,0

Folktandvården		

-83,5

-83,4

-3,8

-5,0

Bildnings- och kulturförvaltningen		

-125,0

-116,2

-0,1

2,3

Kalmar länstrafik		

-582,9

-567,6

0,2

0,5

IT-förvaltningen		

-238,6

-25,5

-1,1

-5,9

Landstingsservice		

-257,0

-248,6

-4,1

3,7

-1 283,1

-1 194,4

29,2

25,4

Centraladministrerad verksamhet		

Varav						
- Landstingsdirektörens stab		

-184,4

-141,5

13,0

- Förtroendevalda		

-36,8

-35,2

-1,4

0,2

- Beställd vård		

-898,7

-854,9

9,7

-3,9

- Övrigt		

-163,2

-162,7

7,8

9,5

-2,8

-2,4

1,6

2,1

-7 734,4

-7 162,5

-375,0

-223,5

Landstingsrevisionen		
Summa för förvaltningarna		

19,6

		

				
Finansiering		

7 639,3

7 349,4

128,8

265,3

Totalt för landstinget		

-95,1

186,8

-246,2

41,8

						
Not 1						
Värden för 2017 är anpassade till 2018 års organisation.					
Not 2					
Fr o m 2018 har debiteringen av förvaltningarna avseende IT-kostnader
upphört utom för Folktandvården.					
Not 3					
I värdet för 2017 ingår 16,1 Mkr avseende ändrad redovisningsprincip.					
för statsbidraget till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabprocess.					
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TA N DVÅ R D E N S I N TÄ K T E R
O C H KOS T N A D E R
S A M M A N S TÄ L L N I N G P E R V E R K S A M H E T S G R E N E F T E R
F Ö R D E L N I N G , Å R E T S R E S U LTAT O C H AC K . R E S U LTAT,
T K R I N K LU S I V E I N T E R N A P O S T E R 1) 			

Verksamhetsgrenar

KU/KS/
MV 2

Summa
intäkter

Summa
kostnader

Resultat
2018

Resultat
2017

Ack
resultat
from 2011

Folktandvården						
						
Barn- och ungdomstandvård						
Allmäntandvårdsersättning 3-22 år

KU

52 148

57 056

-4 908

3 435

Särskilt befolkningsansvar

KS

3 985

3 877

108

-621

Befolkningsansvar jour

KS

277

426

-149

-147

Specialist- och sjukhustandvård

KS

37 255

37 028

227

3 372

							
Vuxentandvård						
Allmäntandvård vuxna

KU

155 283

153 969

1 314

Befolkningsansvar jour

KU

2 489

2 411

78

-3 818
-121

Specialist- och sjukhustandvård

KU

69 726

65 965

3 761

-1 558

Uppsökande tandvård

KU

2 505

2 952

-447

-131

KU

19 208

21 127

-1 919

-3 803

Nödvändig tandvård till vissa äldre och
funktionshindrade och tandvård som ett led i
sjukdomsbehandling

Särskilda uppdrag						
ST-utbildning

KS

2 000

3 213

-1 213

Forskning

KS

93

754

-661

Introduktion av nyutexaminerade

KS

4 960

4 517

443

401

Övriga projekt och uppdrag

KS

2 000

1 926

74

-519

Tolkkostnader

KU

500

852

-352

-241

Läkemedelsförmånen

KU

1 450

1 562

-112

-90

353 879

357 635

-3 757

-5 018

Summa Folktandvård		

-1 177

-1 286

1) År 2011 var första året Landstinget i Kalmar län
redovisade tandvårdsverksamheten på denna
detaljerade nivå. Från och med 2016 						
ingår den som en del av årsredovisningen.						
Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och
2012 var första året som samtliga landsting/regioner
skulle använda modellen.						
2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet,
KS= Konkurrensskyddad verksamhet
MV = myndighetsverksamhet						
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lag om
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Det innebär att:
 intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras landstinget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
 fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas
inflyta,
 tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde
där inget annat anges,
 periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt
god redovisningssed,
 värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde

met i posten utjämning och generella statsbidrag. De redovisas
normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas
vid utbetalning. Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag
som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt
ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med
övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon
form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i
normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget
avser är bokförda.
Bidrag för läkemedelsförmånen och läkemedelsrabatter
Fördelningen av återbäringen för läkemedel 2018 enligt analys

Sammanställd redovisning

från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket är uppbokad

Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting

för hela året. Slutreglering av läkemedelsrabatterna för 2018

skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om: ”Andelen

görs i maj 2019 och denna intäkt är reserverad för i december

av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 procent eller mer

2018. I innevarande år ingår därför fem kvartal då inte denna

av landstingets totala skatteintäkter och generella statsbidrag,

slutavräkning reserverats för i december under tidigare år utan

eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning upp-

har bokförts när slutreglering gjorts kommande år.

går till 5 procent eller mer av landstingets balansomslutning.”
Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd re-

Övriga intäkter

dovisning behöver därför inte upprättas. Bedömningen är att

Intäktsredovisningen följer RKR 18. Det innebär att bidrag

konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till

redovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda och

resultat- och balansräkningen. En beskrivning av verksamheten

bidraget bedöms som säkert. De bidrag som är knutna till an-

i samtliga bolag finns under rubriken Företag, stiftelser och

läggningstillgångar redovisas som långfristig skuld och perio-

kommunalförbund.

diseras som intäkt över anläggningens nyttjandeperiod.

Jämförelsestörande poster

Kostnader

Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser eller

Lönekostnader

transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att

Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid samt jour

uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Som jäm-

och beredskap avseende december månad bokförs huvudsak-

förelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande

ligen i januari nästa år. Då variationen mellan åren inte bedöms

och överstiger 10 Mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas

vara stor bör detta inte väsentligt påverka resultatet. Hänvis-

i not till resultaträkningen.

ning görs till konsekvensprincipen.

Intäkter

Avskrivningar

Skatteintäkter

Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av ut-

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den beskatt-

ifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat

ningsbara inkomsten intjänats. I årets redovisning ingår den

på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika stora av-

definitiva slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräk-

skrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrustning bokförs

ning för år 2018. Den preliminära slutavräkningen baseras på

anskaffningsmånaden medan avskrivning för fastigheter be-

SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2. Båda poster-

räknas i samband med att fastigheten tas i bruk. På tillgångar i

na särredovisas i not till resultaträkningen.

form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. För att få en mer rättvisande redovisning samt minska

66

Statsbidrag

gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och pla-

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-

nerat underhåll används en modell för komponentavskrivning

ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssyste-

inom fastighetsområdet. Modellen bygger på en schablonise-
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rad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna;
relativ storlek, olika förväntade livslängder samt någon form
av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som
logisk. Totalt ingår åtta olika huvudgrupper som i sin tur indelats i 32 anläggningstyper med olika avskrivningstider. Nedanstående avskrivningstider tillämpas normalt för olika typer av
anläggningstillgångar. Omprövning av nyttjandeperioden görs
om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt och att det rör sig om väsentliga belopp.
 Byggnader 10-50 år
 Markanläggningar 20-50 år
 Byggnads- och markinventarier 10-30 år
 Tekniska hjälpmedel 3 och 5 år
 IT-utrustning 3 och 5 år
 Fast inredning och utrustning 10 och 15 år
 Övriga inventarier 5, 7 och 10 år
 Immateriella anläggningstillgångar 5 år
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Materiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 000 kr.
Immateriella tillgångar består av IT-system, -program, -licenser
och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system utvecklas internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar
utan kostnadsförs. Region Kalmar län har valt att tillämpa en
beloppsgräns på 3 Mkr då en viss försiktighet bör tillämpas. Av
samma skäl prövas att immateriella tillgångar kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar. Detta får till följd
att programvarulicenser och andra typer av rättigheter oftast
kostnadsförs direkt i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar
Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad
som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en
placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP i anslutning
till årsstämman 2018. Samtliga placeringsmedel är värderade
till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Aktierespektive obligationsportföljen har värderats var för sig.
Leasingavtal
Region Kalmar län har enligt definition endast operationell leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekonomiska
riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller avtalstiden är
högst tre år redovisas det alltid som operationell leasing.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en förpliktelse som följd av inträffade händelser och det är troligt att
en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning kan göras.
Pensioner
Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt RIPS17 (Riktlinjer för beräkning
av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om
löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger
på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland
annat löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt
och medellivslängd.
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998
redovisas i balansräkningen och att pensionsförmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels under avsättningar
och dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas under
avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension
(FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp
samt särskild avtalspension enligt överenskommelse. Det som
redovisas som en kortfristig skuld, intjänat i år men utbetalas till
vald förvaltare nästa år, är den avgiftsbestämda ålderspensionen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Flextidssaldo
Landstinget och de fackliga organisationerna tecknade i inledningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ramavtal) som fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras med utlägg av
flexledighet innan anställningen upphör. I undantagsfall kan
flextiden betalas ut i pengar. Beslut ska ha fattats av närmaste
chef i god tid innan anställningen upphör. Undantagsfall kan
vara en pressad arbetssituation med svårigheter att rekrytera
ersättare. Någon skuld för flextidssaldo tas inte upp i balansräkningen då utbetalning endast sker i undantagsfall och bedöms vara av ringa omfattning.
Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet
Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrenssynpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting och
regioner för en mer öppen redovisning. Resultatet presenteras
under rubriken Finansiella rapporter n
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Miljöredovisning
Mått

Beskrivning

Utfall 2018

Målvärde

Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel

Inkluderar kostverksamheten inom landstingsservice

2,03

2,15

(kostverksamheten och folkhögskolor) vara

(dock inte caféer och patientmat Västervik). Inkluderar

minska.

även folkhögskolor.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs av rapsolja/

100 %

100 %

trafikens bussar ska öka.

biodiesel och biogas. Målet till 2017 är att nå 100 %

6,1 %

3%

3 696 kg

3 500 kg

Till direkta koldioxidutsläpp räknas transporter, energi-

Resultat kommer

26 %

förbrukning, avfall, köldmedieläckage och lustgas.

i maj 2019

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

Andelen kommer att öka i samband med att nytt avtal

20 %

10 %

trafikens serviceresor ska öka.

börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs av biogas och

40 %

40 %

trafikens tåg ska öka.

HVO.

Andelen förnyelsebara bränslen för tjänstere-

Nya bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel byts

14,7 %

10 %

sor ska öka.

successivt ut till utgången av 2020. Då ska vi vara fossil-

förnyelsebara drivmedel för busstrafiken år 2017.
Andelen resenärer inom kollektivtrafiken ska öka.

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken skall öka med 3
% per år.

Mängden lustgas ska minska.

Varje år sammanställs en rapport från leverantören där
lustgas i lösa behållare samt d lustgas från centrala
system vid länssjukhuset.

Landstingets koldioxidutsläpp ska minska.

bränslefria.
Mängden matsvinn skall minska.

Gäller kostverksamheten inom landstingsservice.

17,8 %

16 %

Vi ska öka andelen avfall som går till materialå-

Material i enlighet med insamling av ÖJ (SKL). Kategorier

25,3 %

29 %

tervinning (exklusive matavfall) vid våra sjukhus.

enligt insamlingsfil kolumn C6-C19.

Vattenförbrukningen ska minska

Vattenförbrukningen från egenägda lokaler ska minska.

158 934

170 320

Energiförbrukningen för el i våra egenägda

Energiförbrukningen gällande el ska minska i egenägda

fastigheter ska minska

lokaler.

85,4 kWh/kvm

86 kWh/kvm

Energiförbrukningen för värme i egenägda

Energiförbrukningen för värme ska minska i våra

95 kWh/kvm

102 kWh/kvm

fastigheter ska minska

egenägda fastigheter.

Antalet CMR-kemikalier ska minska

Antalet CMR-kemikalier (cancerogena, mutagena och

34 styck

30 styck

66 024 DDD

59 926 DDD

reproduktionstoxiska) enligt KEMI:s definition av CMRkategori 1 och 2.

68

Den totala förbrukningen av kinoloner ska

Användningen skall minska med 5 % jämfört med

minska.

föregående år.
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Mått

Beskrivning

Utfall 2018

Andelen ekologiska livsmedel (kostverksamhet

Målet beskriver värdet av ekologisk mat i förhållande till

och folkhögskolor) ska öka.

totala kostnaden för inköpt mat.

Antalet kemiska produkter innehållande ämnen

För att öka kunskapen om antalet kemiska produkter

upptagna på PRIO-utfasningslistan ska minska

som är miljö- och hälsoskadliga (men inte klassade som

Totala antibiotikaförskrivningen ska minska.

CMR-kemikalier ((cancerogena, mutagena och repro-

Målvärde

44 %

50 %

128

100

289

300

duktionstoxiska)) ger detta mål en utökad kunskap om
förekomsten av PRIO-ämnen.
Totala antibiotikaförskrivningen ska minska.

Enhet är recept per 1000 invånare.

Region Kalmar län ska stå för en god miljö och ta ett långt-

Minskad klimatpåverkan och fossilberoende

gående ansvar för en att bidra till en hållbar utveckling. Håll-

Region Kalmar län har sedan flera år tillbaka el och uppvärm-

barhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet. Det

ning från enbart förnyelsebara källor, det vill säga vatten, sol

omfattar såväl ekonomi som sociala och miljömässiga aspekter.

och vind. Efter en rättstvist gällande en patentfråga gavs det

Hållbarhetsarbetet i egna verksamheten gör avstamp i Agenda

under hösten 2018 klartecken att slutföra upphandling av lust-

2030 och regionen har konkretiserat mål, mått och aktiviteter i

gasdestruktor. Anläggningen beräknas bli installerad innan

en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen har fem övergripan-

sommaren 2019 och förväntas minska utsläppen av lustgas

de hållbarhetsmål:

med ca 95 procent vid länssjukhuset.

Hållbar utveckling vid inköp och upphandling

med det regionala målet fossilbränslefri region 2030. Huvu-

Flertalet upphandlingar har genomförts där miljö- och hållbar-

dinriktningen är biogas och el. Region Kalmar län har erhållit

hetskrav har fått ett större utrymme. Några exempel på sådana

klimatklivet för installation av 24 laddplatser runt om i länet. Ca

upphandlingar är anestesi- och intensivvård, bröstproteser och

50-tal biogasfordon planeras ersätta dieselbilar i fordonsflottan

operationsprodukter.

inom kort. I övrigt pågår aktiviteter för ökad samåkning och att

Arbetet mot fossilbränslefri fordonsflotta fortgår i enlighet

Under året har ca 70 verksamheter testat engångsprodukter

dela bilar mellan enheter. Ett ökat nyttjande av digitala mö-

tillverkat delvis eller helt av förnyelsebart material (trä, papper,

tesformer fortgår för såväl medarbetare som för patienter. En

restprodukter av sockerrör, majsstärkelse). Produkter som tes-

viktig omställning i strävan att öka tillgängligheten, samtidigt

tats är bland annat sopsäckar, förkläden, medicinmuggar och

som kostnader och miljöpåverkan minskas. Sedan augusti 2017

olika livsmedelsförpackningar. En utvärdering ska klargöra om

drivs busstrafiken i länet till 100 procent förnyelsebara bräns-

produkterna passar verksamhetens behov. Målet är att få in

len, biogas och HVO.

mer förnyelsebara engångsprodukter i kommande avtal för
minskad klimatpåverkan.

Ansvarsfull användning av naturens resurser

Samarbetet kring Giftfri miljö för barn inom Sydöstra sjuk-

Arbetet för att samla in och samtidigt minska mängden ma-

vårdsregionen fortgår. Projektet syftar till att minska miljö- och

tavfall fortsätter. Mätningar visar att vi 2018 landade på ca 19

hälsoskadliga ämnen i sjukvårdsprodukter. Planen är att tillse

procent för restaurang och patientmat. Vid ombyggnation har

att dessa produkter så långt det är möjligt är giftfria inom Syd-

återanvändning av möbler till andra enheter i egen verksamhet

östra sjukvårdsregionen.

skett i så lång utsträckning som möjligt. Det som inte kan nytt-
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jas vidare inom den egna verksamheten lämnas till återbruk.

Hälsosam miljö

Sjukvårdsmaterial som är utrangerat skickas i många fall vidare

Årlig utbildning i miljö och hållbarhet har genomförts för nya

till biståndsorganisationer där materialet kan komma till nytta i

chefer. Utbildning har även genomförts för verksamhetens ca

utvecklingsländer där det finns ett behov. Energieffektivisering

250 miljöombud med ökad kunskap kring läkemedel och miljö,

i lokalerna fortsätter. Den varma sommaren medförde en hö-

kemikaliehantering och fossilbränslefria transporter. Det pågår

gre elförbrukning för kyla än tidigare år. Vattenförbrukningen

även arbete med att ta fram e-utbildning för att samtliga med-

har minskat med drygt 7 procent bland annat tack vare över-

arbetare öka kunskapen i miljö och hållbarhetsfrågor ytterliga-

syn av rutiner men även informationsinsatser och utbildning

re. Arbete med riskanalyser för kemikalier pågår och antalet

för verksamheternas miljöombud. En Vinnovaansökan tillsam-

CMR-kemikalier har minskat något i verksamheten.

mans med Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet med flera har be-

Region Kalmar län arbetar för att minska antibiotikaresistens

viljats där gemensam undersökning om återföring av tekniskt

genom att aktivt följa, och där det är möjligt minska, förskriv-

vatten till verksamheten kommer att genomföras under 2019.

ning av antibiotika. När det gäller målet om minskad antibioti-

Detta i strävan att minska användningen av dricksvatten i verk-

kaförskrivning och mängden kinoloner så varierar det över året.

samheten i framtiden.

Jämfört med 2017 så ökade förskrivningen med 4 procent. Det
är främst förskrivningen vid urinvägsinfektioner som bidrar till

Hållbar byggnation och stadsbildning

denna ökning. Andelen ekologisk mat slutade på 44 procent

Vi ska ha fastigheter och lokaler som är miljömässigt och häl-

för samtliga kök inom kost och folkhögskolor. Även mål om

somässigt sunda. Nya byggnader som planeras byggs enligt

minskad klimatpåverkan från livsmedel fortgår genom att för-

SundaHus och hänsyn tas till klimatanpassning för att säkerstäl-

utom erbjuda vegetariska alternativ blanda in mer grönsaker i

la att våra verksamheter står rustade mot exempelvis värme-

kötträtter. Vegetariska alternativ finns sedan flera år tillbaka vid

böljor och häftiga skyfall. Solceller och gröna ytor beaktas i alla

verksamhetens restauranger.

byggprojekt för att säkerställa att takytor används effektivt; för
att producera förnybar energi och/eller stödja dagvattenhan-

Övrigt

tering och biologisk mångfald. Arbete med verksamhetens kli-

Externa revisioner har genomförts inom Landstingsservice,

matanpassningsplan har fortsatt där underlag för påverkan vid

Oskarshamns sjukhus och Nybro hälsocentral. Tillsynsbesök

olika scenarios har tagits fram på fastighetsnivå. Förberedelser

enligt miljöbalken har genomförts i Kalmar och Västervik med

för att öka möjligheten till cykelparkeringar på strategiska plat-

inriktning på dagvatten. Tillsynsbesöken har inte föranlett några

ser är pågående.

åtgärder n

Upphandlingar
Under 2018 har Landstinget Kalmar län genomfört 128 upp-

Raindance e-handelssystem har produkter beställt till ett värde

handlingar till ett värde av över 100 tkr, varav 42 är över

av 252 miljoner och avtalstroheten har varit 55 procent.

upphandlingsgränsen på 587 tkr.

Utvecklingen går mot ett utökat samarbete inom Region
Sydost vilket innebär samordnade upphandlingar med Region

70

Stora upphandlingar under 2018 har varit parkeringsöver-

Jönköpings län och Region Östergötland. Region Kalmar län är

vakning, patienttransporter med flygplan, intraoculära linser,

även ansluten till 34 avtal som upphandlats av Sveriges Kom-

elhandel, medicinska gaser, proxyserver IT, skyltleverantör,

muner och Landstings (SKL) upphandlingsenhet Kommentus,

kirurgiska instrument, operationstextilier, PC-klienter, suturer

varav de största avtalen är resebyråtjänster, möbler, fordon och

och stapling, operationsprodukter och infusionssystem med

postförmedlingstjänster. Leverantörstroheten, definierat som

tillbehör. Upphandlingar har gjorts till ett sammanlagt värde

produkter köpta från leverantörer med avtal, uppgår till 94 pro-

av 339 miljoner och kostnadsreduceringen blev 27 miljoner. I

cent för 2018, vilket är i linje med föregående år n
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Företag, stiftelser och
kommunalförbund
Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101, ägarandel 100 procent

Mkr. Det innebär att den totala avsättningen nu uppgår till 637

Som kollektivtrafikmyndighet för länet har Region Kalmar från

Mkr med ett marknadsvärde per 31 december 2018 på 1 804

och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, färd-

Mkr.

tjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i bolaget omfattar sedan dess framförallt uthyrning av spårfordon

Samtrafiken Sverige AB, 556467-7598, ägarandel 1,8 procent

enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudin-

Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering,

riktningen är att dessa ska överlåtas till AB Transitio. Aktiekapi-

biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgänglighet

talet i bolaget uppgår till 7 Mkr.

medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.

Kalmar läns Beställningscentral AB, 556435-0238, ägaran-

Kust till Kust AB, 556481-7822, ägarandel 12,5 procent

del 100 procent

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna

Landstingsfullmäktige beslutade 2011 att KLB skulle avvecklas

och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kust-

som juridisk enhet för att övergå i förvaltningsform. Samtliga

banans trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen verksamhet

bilar har därefter avyttrats till kommunala verksamheter och

bedrivs i företaget.

Autoplan, dotterbolag till Swedbank. Från och med 2015 har
ingen verksamhet bedrivits, aktiekapitalet uppgår till 100 tkr.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent
Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP), 556530-

frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor,

6460, ägarandel 14,3 procent

trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, för-

KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets kom-

säljning, kvalitet och utveckling.

muner och landstingets avsättningar för pensionsändamål.
Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsedda att

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent

täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepensio-

Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i

ner. Aktierna i bolaget innehas av följande kommuner med

Sverige, AB Transitio som är ett samverkansorgan vars uppgift

100 aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mör-

är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt

bylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby samt Kalmar-

svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade

sunds Gymnasieförbund. Region Kalmar län och Mönsterås

anskaffningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjning-

kommun innehar 200 aktier var. Portföljförvaltningen har under

en. AB Transitio har även en mäklarroll när det gäller omför-

året fortsatt att bedrivas i egen regi. De redovisade kostnader-

delningar av fordon mellan användare för att nå ett effektivt

na för bolagets verksamhet motsvarar en förvaltningskostnad

fordonsutnyttjande.

på 0,081 procent mätt på portföljvärdet vid årets ingång och
0,078 procent på portföljvärdet vid årets utgång. I bolagets pla-

Inera AB, 556559-4230, ägarandel 0,1 procent

ceringspolicy anges att verksamheten är inriktad på att skapa

Inera AB har funnits sedan 1999 och har på uppdrag av lands-

bästa möjliga avkastning på de avsättningar som gjorts. Verk-

ting och regioner utvecklat gemensamma lösningar, gemen-

samheten ska grundas på principerna långsiktighet, försiktig-

sam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom

het samt balansering av risk och avkastning. Placeringar i aktier

hälso- och sjukvården. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal gemen-

får inte överstiga 60 procent och ska inte understiga 25 procent

samma tjänster och produkter, bland annat 1177 Vårdguiden,

av de totala tillgångarna. Placeringspolicyn prövas årligen och

UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och journal via nätet.

godkänns vid det konsortiemöte som äger rum inför årsstäm-

Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i

man i bolaget. I samband med fastställande av årsredovisning-

vård och omsorg. Genom att bredda ägandet ska bolaget

en 2017 fattades beslut att under 2018 avsätta ytterligare 50

kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom
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fler verksamhetsområden än hälso- och sjukvård, till exempel

barn- och ungdomsproduktion, samverkan och produktioner

skola, omsorg och samhällsbyggnad. SKL har därför i början

med och till musiklivet i hela länet samt kammarorkestern Ca-

av året köpt merparten av aktierna från landsting och regioner

merata Nordica där Kalmar länsmusikstiftelse är huvudman.

och är nu majoritetsägare i bolaget. Alla landsting och regio-

Länsmusiken har som mål att vara tillgängliga i hela länet och

ner äger efter försäljningen fem aktier vardera. Under året har

att ge alla lika möjlighet att delta i ett mångsidigt och rikt mu-

alla kommuner fått erbjudande om att bli delägare, genom att

sikliv av god kvalitet.

köpa fem aktier vardera. Inera AB blir därmed en plattform för

Landstingsfullmäktige har under 2017 tagit beslut om en

utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar

ansvarsförbindelse där man förbinder sig att säkra att Kalmar

även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och

läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan av stif-

förvaltningskostnaderna sänkas och utvecklingstakten höjas

telsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1§ stiftelselagen. Med

genom ett mer samordnat arbete.

stöd av ansvarsförbindelsen utbetalades under 2017 2,2 Mkr till
stiftelsen.

ALMI Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 ägarandel 49 procent

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087

Region Kalmar län äger Almi Kalmar tillsammans med majo-

Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och

ritetsägaren ALMI Företagspartner AB, det nationella moder-

kulturarv. Museet drivs i stiftelseform med Region Kalmar

bolaget. Region Kalmar län utser ombud till bolagsstämman

län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som

medan Regionförbundet nominerar styrelseledamöter. Bola-

huvudmän. Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kul-

gets verksamhetsidé är att genom riskfinansiering och affärs-

turminnesvård och museal verksamhet, förvalta länsmuseets

utveckling stärka företagande och konkurrenskraften i före-

föremålssamlingar och arkivalier och hålla dem tillgängliga för

tag och därigenom medverka till ett växande och dynamiskt

allmänheten.

näringsliv. Tillsammans med länets kommuner bedriver ALMI
olika projekt för bland annat affärsutveckling, innovationer och

Samordningsförbundet i Kalmar län

generationsskiftesfrågor.

Samordningsförbundet bildades 2005. Förbundet, som är ett
kommunalförbund, är bildat med stöd av Lag om finansiell

Regionförbundet i Kalmar län

samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är För-

Regionförbundet i Kalmar län var till 2019 ett kommunalt sam-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och

verkansorgan som var politiskt styrt och ägt av länets kommu-

länets kommuner. Medlemmarna finansierar gemensamt den

ner samt landstinget. Arbetet innefattade uppdrag från olika

verksamhet som Samordningsförbundet bedriver i länet. Det

statliga myndigheter med syfte att förstärka arbetet med regio-

övergripande målet är att samhällets resurser ska användas

nens utveckling. Det övergripande målet är att vara en gemen-

optimalt till nytta både för den enskilde medborgaren och för

sam organisation med syfte att ta tillvara länets möjligheter och

samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga

främja dess utveckling. Målgrupperna var offentliga aktörer,

till förvärvsarbete men också få en förbättrad livskvalitet.

näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. Landstinget
betalade 2018 sammanlagt 17,6 Mkr till Regionförbundet, va-

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

rav medlemsavgift 9,7 Mkr och anslag 8,0 Mkr. Sedan 1 januari

År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om för-

2019 är Regionförbundet en del av Region Kalmar län.

bundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
(KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets ändamål är att
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Länsmusiken - Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433

för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. För-

Stiftelsen bildades 1988 av Landstinget i Kalmar län. Under

bundet ska bland annat upphandla, äga och finansiera egna

några år ansvarade Regionförbundet för verksamheten men

ambulansflyg, samordna beställningar och genomförande av

sedan årsskiftet 2016 har Region Kalmar län ansvar för de eko-

flygambulanstjänst samt tillhandahålla sjukvårdspersonal.

nomiska anslagen. Verksamheten finansieras av statens kultur-

Investeringarna i flygplanen kommer att finansieras genom lån

råd, Region Kalmar län, några av länets kommuner, samarbe-

från medlemmarna efter andelstal. Landstingsfullmäktige har

tande företag och de intäkter som kommer av försäljning av

därför i mars 2017 tagit beslut om att låna ut högst 14,4 Mkr till

konserter och andra tjänster. Stiftelsens huvudsakliga uppgifter

KSA. Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord

är att producera konserter åt skolor, föreningar och företag i

och lånet finansieras genom ianspråktagande av Region Kal-

Kalmar län. Stiftelsen arbetar inom tre verksamhetsområden;

mar läns likviditet n
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Revisionsberättelse
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i landstingets företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Vi har även, tillsammans med revisorerna i Region
Östergötland och Region Jönköpings län, granskat verksamheten i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen under år 2018.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning
och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
” Revisorernas sammanfattande redogörelse 2018”. Revisorerna ser allvarligt på att landstingets största verksamhet,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, återigen går med underskott vilket också är större än tidigare. Kostnadsutvecklingen är dessutom hög och med de pågående och planerade investeringarna behöver åtgärder vidtas. Revisorerna
har även iakttagit att fullmäktiges mål för 2018 inte nås. De
finansiella målen uppnås inte. Av de verksamhetsmässiga

Anders Björkman

Bo Lindwall

målen är det ett av 47 som helt nås medan 29 stycken nästan nås. Revisionen ser dock positivt på att nästan hälften
av de verksamhetsmässiga målen har ett förbättrat utfall
jämfört med föregående år.
Vi bedömer att landstingsstyrelsens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat inte är tillfredsställande. De finansiella och verksamhetsmässiga målen nås inte.
Vi bedömer sammantaget att nämnder och beredningar i
landstinget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen är inte uppnådda
och de verksamhetsmässiga målen nås till största del inte.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner landstingets
årsredovisning för 2018.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Kalmar 2019-05-02

Tommy Englund

Bo Jonsson

Klaus Leidecker

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Tommy Ejnarsson
 Revisionsberättelser från Kalmar läns Beställningscentral AB, Kalmar
läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transi-

 Revisorernas sammanfattande redogörelse 2018.

tio och ALMI Företagspartner Kalmar län AB.

 Granskning av landstingets årsbokslut för 2018.
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Kalmar läns Beställ-

 Revisionsberättelser från Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse.

ningscentral AB, Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio och ALMI Företagspartner Kalmar län AB.

Ann-Margret Lindholm

 Revisionsberättelse från Samordningsförbundet i Kalmar län.
 Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
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Politisk organisation | Region Kalmar län

Revisorer

Beredning
hälso- och sjukvård

Samverkansnämnd

Beredning hållbarhet
och folkhälsa

Regionfullmäktige

Beredning
invånarfrågor

Patientnämnd

Valberedning
Arbetsutskott

Krisledningsnämnd

Personalutskott
Pensionärsråd

Regionstyrelse

Plan- och
budgetberedning

Funktionshinderråd

Länsgemensam ledning
i samverkan
inom socialtjänst och
angränsande område hälso- och
sjukvård Kalmar län

FoU beredning

Regional utvecklingsnämnd

Kollektivtrafiknämnd

Folkhögskolestyrelse

Regional kollektivtrafikmyndighet

Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor
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Verksamhetsorganisation | Region Kalmar län

Regional
utvecklingsnämnd

Regionstyrelse

Kollektivtrafiknämnd

Regiondirektör

Regional
utvecklingsförvaltning

Regionservice

Psykiatriförvaltningen

Bildning

Regionstab

IT-förvaltning

Kalmar länstrafik

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen

Västerviks
sjukhus

Folktandvården

Oskarshamns
sjukhus
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Länssjukhuset
i Kalmar

Diagnostiskt
centrum
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Vision och
värdegrund

Landstinget hade 2018 visionen ”För ett friskare, tryggare och rikare liv”. Visionen är utgångspunkten i allt arbete. Verksamheten vilar
på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt.
Värdegrunden bygger på principen om alla
människors lika och unika värde, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Agenda
2030 för en hållbar utveckling. Värdegrunden
återfinns också i policyn, som beskriver förhållningssättet för arbetet n
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Ordlista
Anläggningstillgång
Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, såsom fastigheter och inventarier.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att
fördela anskaffningskostnaden över tillgångens nyttjandetid.
Avsättning
De förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den
tidpunkt då de ska infrias t.ex. avsättning för pensioner.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare
än ett år efter balansdagen.
Medelvårdtid
Antalet vårddagar dividerat med antalet inskrivna patienter under perioden.
Medelskattekraft
Beräknat genomsnitt av skattekronor per invånare.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets
slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och
skulder.

Nettokostnader
Skillnaden mellan verksamhetens intäkter, verksamhetens
kostnader och avskrivningar. Finansieras med skattemedel och generella statsbidrag.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och avsättningar/skulder enligt balansräkningen.

Omsättningstillgångar
Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis
kundfordringar och förrådsartiklar.

Extraordinära intäkter och kostnader
Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är
av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en
viss period, till exempel verksamhetsåret.

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Självfinansieringsgrad
Anger hur många procent av verksamhetens internt tillförda medel (årets resultat samt av- och nedskrivningar) som
finansierar investeringar i anläggningstillgångar.

Immateriell tillgång
En tillgång som är identifierbar men icke monetär. Tillgången är en resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Skatteunderlag
Totalt beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i
skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med
100.

Jämförelsestörande poster
Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med
andra perioder och mellan olika landsting.

Skatteutjämningsbidrag
Bidrag från staten för utjämning av skatteinkomster i olika
delar av landet. Beräkningen baseras på medelskattekraften.

Kassaflödesanalys
Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten samt förändring
av rörelsekapital. Summan av dessa komponenter utgör
förändringen av likvida medel.

Soliditet
Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som
eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av
kortfristiga skulder.

Vårdtid
Vårddagar med tillägg för patienter som är inneliggande
del av dag.
Årsarbetare
Arbetade timmar dividerat med 1700.

Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett
år efter balansdagen.
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Sida

1 (1)

Justeringar i Årsredovisning 2018 efter
Regionstyrelsen 6 mars 2019



Fortbildningsinsatser har prioriterats för att fler lärare ska utbildas i
folkbildningens idé och pedagogik. Sid 25



Region Kalmar län har erhållit klimatklivet för installation av 24
laddplatser runt om i länet. Sid. 69



Miljöredovisning, sid 68-69

Mått
Andelen förnyelsebara
bränslen för
kollektivtrafikens bussar ska
öka
Vattenförbrukningen ska
minska
Energiförbrukningen för el i
våra egenägda fastigheter ska
minska
Energiförbrukningen för
värme i egenägda fastigheter
ska minska
Antalet CMR-kemikalier ska
minska

Andelen ekologiska
livsmedel (kostverksamhet
och folkhögskolor) ska öka.

Beskrivning
Andelen förnyelsebara
drivmedel utgörs av biogas
och HVO.
Vattenförbrukningen från
egenägda lokaler ska minska.
Energiförbrukningen gällande
el ska minska i egenägda
lokaler.
Energiförbrukningen för
värme ska minska i våra
egenägda fastigheter.
Antalet CMR-kemikalier
(cancerogena, mutagena och
reproduktionstoxiska) enligt
KEMI:s definition av CMRkategori 1 och 2.
Målet beskriver värdet av
ekologisk mat i förhållande
till totala kostnaden för
inköpt mat.

Utfall
100 %

Målvärde
100 %

158 934

170 320

85,4 kWh/kvm

86 kWh/kvm

95 kWh/kvm

102 kWh/kvm

34 styck

30 styck

44 %

50 %

Webbplats

E-post

Region Kalmar län

Regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
Kalmar

0480-840 00
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Organisationsnr

Fax

232100-0073
Bankgiro

833-3007
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Bilaga ärendenummer RS 2019/96

Folktandvården – resultatutvärdering/dialog
Folktandvården är en offentlig verksamhet på en tandvårdsmarknad där inslaget av privata aktörer är stort. Offentliga och privata aktörer konkurrerar till stor del om samma patienter och
för att skapa lika villkor krävs att det råder konkurrensneutralitet. Det innebär att det finns särskilda skäl för god transparens i den ekonomiska redovisningen av folktandvården. Landstingen/regionerna har därför gemensamt tagit fram en modell, som gäller from 2012, för att få en
enhetlig särredovisning av tandvårdsverksamheten.
Ansvar och rollfördelning
Region Kalmar län använder sig av styrmodellen förvaltningsdriven verksamhet med två huvudsakliga roller, beställare och utförare. Beställare utgörs av regionfullmäktige och regionstyrelse som har ett övergripande ansvar för finansiering av vården, anger mål och inriktning för
verksamheten samt ger specifika uppdrag. Utförare är bl a hälso- och sjukvårds-, primärvårdsoch psykiatriförvaltningen, folktandvården samt privata vårdgivare med vårdavtal.
Regiondirektören är Regionstyrelsens verkställande tjänsteman. Regiondirektören har ett samlat ansvar för uppföljning och utvärdering.
Förvaltningschef/Tandvårdschef för Folktandvården svarar för uppföljning och utveckling
samt ansvarar för verksamhet, budget och personal.
Beställarenheten för tandvård ska tillgodose nödvändiga tandvårdsresurser för patienter med
särskilda behov av tandvårdsinsatser samt tandvård till barn och ungdomar.
Folktandvårdens verksamhet
Folktandvårdens verksamhet har sin utgångspunkt i en årlig överenskommelse mellan Regionstyrelse och Folktandvård. Den syftar till att beskriva och förtydliga Region Kalmar läns ansvar
för den organiserade vården gällande barn- och ungdomstandvård, liksom innehållet i Folktandvårdens uppdrag gällande regionfinansierade vårdinsatser och därtill hörande ersättningar
Planering, uppföljning och ekonomisk redovisning
Region Kalmar läns övergripande planerings- och uppföljningsprocess gäller för Folktandvården liksom för övriga förvaltningar. Region Kalmar län eftersträvar en transparent redovisning,
vilket innebär att årsredovisning och delårsbokslut redovisar det ekonomiska resultatet för
egenregiverksamheten som i dagsläget omfattar Folktandvård och Hälsoval. I den interna rapporteringen för dessa verksamheter redovisas dessutom resultatet tydligt per enhet.
Resultatvärdering/resultatdialog
Utgångspunkten är att Folktandvården ska bära sig ekonomiskt (koncernperspektivet). Principen är att inga fria nyttigheter skall förekomma utan de resurser verksamheten förbrukar skall
redovisas inom verksamheten.
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2 (2)
Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för Folktandvården värderas i en årlig dialog mellan regiondirektör och tandvårdschef. Värdering av resultatet ska ske i förhållande till
Folktandvårdens särskilda ansvar att säkra tandvården i länet och baseras på en bedömning av i
vilken omfattning merkostnader har uppstått med anledning av detta ansvar.
Resultatöverföring
Det ekonomiska resultatet baserad på resultatutvärdering/resultatdialog för Folktandvården redovisas under eget kapital i årsbokslutet. Vid ett negativt resultat skall en åtgärdsplan upprättas
för hur förvaltningen ska nå ekonomisk balans.
Disponering av överskott sker genom framställan om ianspråktagande till regionstyrelsen.
Folktandvården skall i en sådan situation planera för att använda ”eget kapital”, dvs. all användning ska budgeteras så att konsekvenserna för resultat och likviditet säkras. Folktandvården får endast använda ”eget kapital” för riktade insatser av engångskaraktär med ett tydligt
ändamål.
Årliga resultat
Folktandvårdens resultat har from 2011 bokförts som en egen post under eget kapital. Resultatet för 2012 på 6 105 378 kr är justerat för poster som avser rättelser avseende tidigare år.
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
År 2017
År 2018

2 557 013 kr
18 243 kr
- 4 423 208 kr
-470 211 kr
6 132 041 kr
6 247 898 kr
- 5 019 146 kr
- 3 756 730 kr

Ackumulerat resultat är 1 285 901 kr.
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Bilaga 2018, Intern kontroll
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, vilken utformas för att med rimlig grad
av säkerhet kunna uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Kontrollmiljön är den omgivning som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas
av. Det är lagar, regler och policys, organisationens värdegrund och kultur, dess ledning och
ledningens syn på etik, fördelningen av ansvar och befogenheter samt ledningens övriga agerande i
olika sammanhang. Alla dessa faktorer utgör tillsammans kontrollmiljön.
Kontrollåtgärder (styrningsåtgärder) är de åtgärder och rutiner som utarbetas för att fel ska
upptäckas, åtgärdas och även förebyggas. Åtgärderna kan även finnas inbyggda i såväl
organisationsstruktur som rutiner.
Under året har granskningar skett i enlighet med den internkontrollplan som fastställts av
landstingsstyrelsen. Kontrollplanen för år 2018 omfattar åtta landstingsgemensamma
kontrollmoment samt minst två förvaltningsspecifika kontrollmoment per förvaltning.
Landstingsövergripande kontrollmoment
Processen kring löner
Inom processen kring löner har ett antal kontroller genomförts. Granskningen visar att det
förekommer att utanordningslistor från lönesystemet inte signeras. Underlag har lyfts till HRfunktionen och det har påtalats vikten att signeringen görs löpande. Inom arbetad tid har två
kontroller gjorts. Dels kontroll av medarbetarnas flex- eller årsarbetstid inte över/underskrider de
ramar som står angivna i riktlinjen, men också om det förekommer att den inarbetade tiden blir
utbetald i pengar. Avvikelser inom flex- eller årsarbetstid förekommer och utbetalning av tid har
gjorts. Underlag och avvikelser i tidigare granskningar har lyfts till HR-funktionen. Inom
bemanningsbolag har kontroll gjorts av hur i stor utsträckning som upphandlade bolag anlitats.
Avvikelserna har kunnat förklaras av att de upphandlade bemanningsbolagen inte har kunnat
leverera de tjänster som efterfrågats vid tillfället då behovet fanns. Inom löner har även kontroll
gjorts av lönetilläggens belopp och att rätt beslutsnivå fattat beslut. Ett fåtal avvikelser har noterats
och kommer åtgärdas. Vidare har även en analys gjorts av de kostnader som är bokförda som löner
och arbetsgivaravgifter, men som inte kommer från lönesystemet. Analysen gav inte några skäl till
fortsatt granskning inom området.
Inventering av PC:s
En inventering av datorer har gjorts utifrån att IT-förvaltningen via ett fjärrverktyg kontrollerat
vilka datorer som inte har uppdaterats. Resultatet av granskningen är höjd säkerhet genom att
medarbetarna uppmanats till att uppdatera datorerna, samt att återlämnade datorer som inte använts
minskar kostnaderna för outnyttjade licenser.
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Leverantörsfakturor
En kontroll har genomförts av beslutsattesträtter gällande leverantörsfakturor. Kontrollen gjordes av
samtliga förvaltningar och utgick från de beloppsbegränsningar och regler som finns enligt
attestriktlinjen. Avvikelser har rapporteras och rättats. Ytterligare granskning inom området
kommer att genomföras år 2019.
Förvaltningsspecifika kontrollmoment
Centrala verksamheter
Inom de centrala verksamheterna har det gjorts kontroll av systemadministratörer gällande
leverantörsfakturor. Inga utbetalningar till privatpersoner har noterats och samtal med återkoppling
sker för att minska felaktigheter som behöver rättas. Förutom kontroll av systemadministratörer har
centrala verksamheter gjort en avstämning gällande konst i samband med ombyggnation av
fastigheten på Strömgatan. Konsten finns väl dokumenterad i ett system och de avvikelser som har
noterats bedöms som ringa.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har granskning skett mot konteringsanvisningar av
bemanningsbolag, samt medicinteknisk utrustning. Granskningen av bemanningsbolag visar att
konteringarna håller god kvalité och kontinuerliga kontrollinsatser har införts under året. För
medicinteknisk utrustning gjordes förtydliganden i kodplanen. Stickprov på detta visar på mer
korrekt kontering gällande serviceavtal för medicinteknisk utrustning kontra IT-utrustning och
kopieringsmaskiner. Inom sjukvårdande behandling har en kontroll gjorts av DRG-kodningen.
Granskningen visar att det förekommer bister i kodningen. Resultatet har skickats till respektive
ekonomichef på sjukhus för vidare hantering.
Primärvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen har gjort kontroll av korrekt/konkurrensneutral bokföring av kostnader i
hälsoval. Granskningen har omfattat kontroll mot gällande riktlinjen för bokföring av kostnader för
lön och arbetsgivaravgift följs, samt kontroll att riktlinje angående bokning av hyrläkare efterlevs.
Angående lönekostnader har felaktigheter som uppmärksammats åtgärdats med ombokning.
Gällande hyrläkare finns inga avvikelser noterade. Primärvårdsförvaltningen har även haft
asylersättningen som en kontrollpunkt. Någon rimlig metod för att identifiera ”verkliga” antalet
asylsökande mot de ersättningsgrundande antalet har inte kunnat arbetas fram. Det bedöms dock
inte finnas någon anledning att misstänka att Migrationsverkets uppgifter skulle vara felaktiga.
Psykiatriförvaltningen
Psykiatriförvaltningen har granskat köpt och såld vård. I resultatet för såld vård går det att urskilja
brister inom kontakter med hemlandstinget vilket resulterar i visst ekonomiskt bortfall, men det kan
konstateras en förbättring i handläggningen under år 2018. Förbättringen bör vara en trolig effekt av
gjorda utbildningsinsatser år 2017. Psykiatriförvaltningen har även gjort en kontroll av att en
utvärdering görs efter att bemanningsbolag anlitats. Utvärderingen görs som ett led i att säkerställa
patientsäkerheten. Efter granskningen har vissa brister i noterats, vilket gör att fortsatt uppföljning
inom området kommer att ske.
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Bildnings- och kulturförvaltningen
Bildnings- och kulturförvaltningen har gjort en kontroll av kravrutiner för folkhögskolorna.
Resultatet visar att kravrutinerna inte är dokumenterade och enhetliga, men bedömningen är att
varje skola har tillförlitliga rutiner. Vid Högalids folkhögskola har granskning gjorts av
beredskaps/handlingsplaner om nyckelpersoner drabbas av längre frånvaro. Granskningen visar
ledningen vid nyrekrytering bör diskutera olika lösningar som blir bra för samtliga fyra skolor.
Vidare så skulle arbetsfältet för personalen kunna breddas och serva helheten på ett annat sätt än
idag. Arbetet har påbörjats i rektorsgruppen.
Folktandvården
Inom Frisktandvård har kontroll utförts av de patienter som har Frisktandvårdsavtal i andra
Landsting och Regioner och som besöker oss akut. Kontrollen visar att erhållet schablonbelopp har
finansierat de kostnader som uppstått för Folktandvården i Kalmar Län. Likaså har uppföljning
gjorts av inflyttade och utflyttade Frisktandvårdspatienter. Även där visar granskningen att erhållet
schablonbelopp täcker kostnaden. Folktandvården har även granskat intäkterna från
Folktandvårdens journalsystem stämmer överens med intäkter som finns i ekonomisystemet. Vid
kontrollen har det inte funnits några avvikelser.
Landstingsservice
Landstingsservice har granskat fakturor inom utomlänsvård. Granskningen har omfattat fakturor
över 300 000 kr. Samtliga fakturor var attesterade av behörig person och inga avvikelser noteras.
Landstingsservice har även gjort stickprov på att vi följer mervärdesskattelagen för kundfakturor
som ej är vårdrelaterade. Resultatet visar att rutinen fungerar med ett fåtal avvikelser. I de fall
brister har noterats har förvaltningarna kontaktats.
IT-förvaltningen
IT-förvaltningen har granskat listor på passerkort och ej längre behöriga personer har markerats för
borttagning av tillträde till lokaler. Kortkontoret har bekräftat borttag av ej längre behöriga
personer. Övriga kontrollmoment har omfattat administratörsbehörigheter, skript för rensning av
AD-konton, SSL/TLS kryptering för webbtrafik, samt brandväggsregler. Processen runt
brandväggsregler kommer att åtgärdas med nya verktyg. I övrigt har granskningarna kring ITsäkerhet i stort sett varit tillfredsställande, men vissa mindre kritiska verktyg saknas och dessa
kommer att hanteras framöver.
Kalmar länstrafik
Kalmar länstrafik har gjort två granskningar inom försäljning. De består av kontroll av den
månadsvisa rapporteringen från Ekonomiservice till Kalmar Länstrafik, samt kontroll av
resegarantier. Granskningen visar att fler ärenden för resegarantierna registreras, men att
ersättningsnivåerna per utbetalt ärende sjunker. Slutsatserna för de båda punkterna är att de bör
hållas under uppsikt. Tidigare år har uppföljning av trafikavtal gjorts, men år 2018 har ingen
granskning genomförts under året på grund av att stödsystem kring trafikavtalen har utvecklats som
minskar risken för fel, samtidigt som de underlättar utbetalningsprocessen.
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av landstingets förtroendevalda revisorer granskat landstingets årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.
Syftet med granskningen är att ge landstingets revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Årets balanskravsresultat uppgår till minus 92 mnkr. Landstinget har inga underskott från tidigare år att återhämta.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att årets resultat inte är förenligt
med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är inte uppfyllda.
Bedömning av verksamhetsmålens uppfyllelse har inte skett inom ramen för denna
granskning


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. Väsentliga avvikelser mot god redovisningssed har inte
påträffats.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är landstingsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en skriftlig
bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Förvaltningarnas rapportering har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
Vi har tagit del av förvaltningarnas verksamhetsberättelser med ekonomisk redovisning.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar re-
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sultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen, dvs den utesluter inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen. I vårt uppdrag ingår en översiktlig granskning om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Regionstab ekonomi. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2019-02-26. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-03-06 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-06-04.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör och redovisningschef.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning

2.3.

Avgränsning

Vårt uppdrag har varit att granska årsredovisningen inom ramen för den finansiella rapporteringen.
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3.

Granskningsresultat

Vår samlade bedömning är att bokslutsprocessen har fungerat väl. Tidsramarna har hållits och bokslutsdokumentation har upprättats i tillräcklig omfattning. Sammantaget bedömer vi att bokslutet håller god kvalitet. Granskningen har visat att landstingets interna
bokslutsanvisningar i allt väsentligt har efterföljts.

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av landstingets verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret.
Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom
olika verksamheter.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av verbal information.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal och verksamhetstal redovisas. Olika nyckeltal och ekonomiska begrepp redovisas på ett informativt och lättillgängligt sätt. Redovisningen av fem år i sammandrag ger en god bild av
landstingets utveckling.
Gemensam förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen beskrivs landstingets organisation, inklusive de juridiska personerna i form av koncernföretag samt uppdragsföretag av typen andra samägda företag.
Upplysningar om företagens ekonomi och verksamhet lämnas.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Beslutad investeringsbudget för år 2018 uppgår till totalt 710 mnkr varav 521 mnkr avser
fastigheter och 189 mnkr avser inventarier. Årets investeringsutgift uppgår till 712 mnkr
fördelat på byggnader och mark med 578, inventarier 129 mnkr samt immateriella anläggningstillgångar avseende aktiverade kostnader för utveckling av mjukvara 5 mnkr. Försäljningar under året har gett inkomster med 0,6 mnkr. Investeringsutgiften ligger i nivå
med årets investeringsbudget. För större pågående byggprojekt redovisas investeringsram/totalkalkyl och investeringsutgift till och med 2018 för respektive projekt. Större inventarieinköp under året med sammanlagt belopp på 146 mnkr specificeras, vilket är 77,1
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% av årets inköp. I den finansiella analysen omnämns årets investeringar, pågående projekt samt större kommande investeringar. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Driftredovisning
Utfallet av landstingets driftverksamhet redovisas dels i förvaltningsberättelsens avsnitt
om God ekonomisk hushållning dels i avsnittet Finansiella rapporter. För 2018 uppgår
förvaltningarnas sammanlagda budgetavvikelse till minus 375 mnkr (föregående år minus
224 mnkr). Hälso- och sjukvårds-, primärvård och psykiatriförvaltningen har tillsammans
en ekonomisk obalans på 398 mnkr (föregående år 247 mnkr). Upplysningar om orsaker
till förvaltningarnas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Förvaltningarnas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per sista
augusti redovisas i tabellen nedan:
Utfall
2018

Budget
2018

Prognos
efter
31-aug
2018

Budgetavvikelse
2018

Budgetavvikelse
2017

-4 450

-4 106

-4 376

-344

-199

-215

-170

-212

-45

-42

-497

-489

-497

-9

-6

-84

-80

-83

-4

-5

Bildnings- och kulturförvaltningen

-125

-125

-125

0

2

Kalmar länstrafik

-583

-583

-580

0

1

IT-förvaltningen

-239

-238

-238

-1

-6

Landstingsservice

-257

-253

-266

-4

4

-1 283

-1 312

-1 293

29

25

-3

-4

-3

2

2

-7 734

-7 359

-7 672

-375

-224

7 639

7 511

7 672

129

265

-95

151

0

-246

42

Resultatredovisning per förvaltning, mnkr
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen
Folktandvården

Centraladministrerad verksamhet
Landstingsrevisionen
Summa förvaltningarna
Finansiering
Totalt för landstinget

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 344 mnkr
(föregående år minus 199 mnkr). Nettokostnadsökningen för året uppgår till 5,6 % medan
nettobudgeten ökats med 2,0 % i jämförelse med 2017.
Den höga kostnadsutvecklingen förklaras främst av ökade kostnader för personal (6,4 % )
samt en ökning av kostnader för inhyrd personal från 48 mnkr till 101 mnkr.
Primärvårdsförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 45 mnkr (föregående år minus 42 mnkr). Avvikelsen är i princip helt hänförlig till hälsovalsuppdraget som
visar en negativ avvikelse med 44 mnkr. Enligt landstingets modell för justering av det
ekonomiska resultatet med hänsyn tagen till förvaltningens "sistahandsansvar" uppgår
det negativa resultatet 2018 till 6,5 mkr, vilket är nivå med motsvarande justerade resultat i bokslutet 2017.
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Hyrläkarkostnader är fortsatt höga på grund av bristen på specialister inom allmänmedicin och ökade handledningsuppdrag. Åtgärder för att minska beroendet av hyrläkare har
pågått sedan flera år. Hyrläkarkostnaden för 2018 är något lägre i jämförelse med 2017.
Psykiatriförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 9 mnkr (föregående år
minus 6 mnkr). Ett fortsatt behov av att anlita bemanningsföretag samt ökade kostnader
för den köpta vården och läkemedel förklarar Psykiatriförvaltningens budgetunderskott.
Folktandvården redovisar en negativ budgetavvikelse med 4 mnkr (föregående år minus 5
mnkr). Förklaring till årets underskott är främst tappade intäkter som en följd av hög
sjukfrånvaro, vakanser samt ökad handledning av nya medarbetare. Personalkostnader
och övriga kostnader har inte minskat tillräckligt för att väga upp minskad arbetad tid.
Bildnings- och kulturförvaltningen redovisar ett resultat i nivå med budget (föregående
år 2 mnkr).
Kalmar länstrafik redovisar ett resultat i nivå med budget (föregående år 1 mnkr).
IT-förvaltningen redovisar ett negativ budgetavvikelse med 1 mnkr (föregående år minus
6 mnkr). Underskottet mot budget beror främst på konsultkostnader kopplat till Cosmic
Beslutsstöd.
Landstingsservice redovisar en negativ budgetavvikelse med 4 mnkr (föregående år ett
överskott med 4 mnkr). Budgetavvikelsen är hänförlig till kostverksamheten.
Centraladministrerad verksamhet redovisar ett överskott med 29 mnkr (föregående år 25
mnkr). Överskottet beror på att särskilda anslag inte nyttjats, lägre kostnader för läkemedel samt vakanta tjänster.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets balanskravsresultat uppgår till minus 92 mnkr.
Landstingets riktlinjer för hantering av RUR medger inte att disponera RUR för år 2018,
vilket innebär att det negativa balanskravsresultatet ska regleras med minst motsvarande
överskott under de närmast följande tre åren. I årsredovisningen anges att Region Kalmar
län avser att reglera det negativa resultatet genom att fullmäktige beslutar om åtgärder i
kommande regionplaner. Landstinget har inga underskott från tidigare år att återhämta.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning.
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av ekonomisk ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en utvärdering som tar
sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen. Modellen utgår från de fyra aspekterna
finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen.
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Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort landstingets ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande
och pensionsmedelsförvaltning. Under avsnittet ”God ekonomisk hushållning ” beskrivs
landstingets finansiella mål och finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Årets balanskravsresultat uppgår till minus 92 mnkr.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2.

God ekonomisk hushållning

Landstingsfullmäktige har fastställt ett måldokument, Landstingsplan, för perioden 20182020 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Årsredovisningen är upprättad utifrån landstingets målstyrningsmodell och utgår från
övergripande mål inom respektive målområde:
Målområde

Övergripande mål

Medborgare och kund

Nöjda invånare med hög livskvalitet

Verksamhet och process

God hälsa hos invånarna

Medarbetare

En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats
God ekonomisk hushållning

Ekonomi

Bedömning av verksamhetsmålens uppfyllelse har inte skett inom ramen för denna
granskning.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot landstingets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018:
Finansiella mål, fastställt av
fullmäktige i budget 2018

Utfall 2018

Måluppfyllelse

Respektive års resultat ska uppgå
till minst 2 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.

Resultatet för 2018 är negativt med -95 mnkr.

Målet uppnås ej

Investeringarna ska finansieras
med egna medel.

Självfinansieringsgraden för Målet uppnås ej.
2018 uppgå till 29 %.
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Av redovisningen framgår att fullmäktiges finansiella mål inte har uppfyllts. Genomsnittlig värde för de senaste fem åren visar att resultatnivån ligger på 1,1 % samt att självfinansieringsgraden avseende investeringar uppgår till 95 %.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att årets resultat inte är förenligt
med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är inte uppfyllda.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga landstingets intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med
föregående år lämnas för varje delpost.
Vid granskningen av resultaträkningen har vi inte noterat några väsentliga avvikelser. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år, budget och prognos.
Resultaträkning mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse
2018

Skillnad
Prognos
2018-08
och utfall

Utfall
2017

1 555

1 423

133

42

1 420

-8 959

-8 525

-434

-88

-8 399

-305

-302

-3

-1

-286

-7 709

-7 404

-305

-47

-7 265

5 600

5 604

-5

-7

5 496

1 973

1 952

21

1

1 858

181

67

115

12

162

-140

-67

-73

-54

-64

-95

151

-246

-95

187

Årets resultat är negativt och uppgår till minus 95 mnkr (föregående år plus 187 mnkr).
Resultatet innebär en negativ avvikelse mot budget med 246 mnkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna.
I jämförelse med föregående år har verksamhetens nettokostnader ökat med 444 mnkr
(6,1 %). Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat 219 mnkr (3,0 %).
Det totala finansnettot är 56 mnkr lägre (57,7 %) jämfört med 2017. Av lämnade upplysningar framgår väsentliga skillnader mellan åren.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
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Balansräkningen redovisar i allt väsentligt landstingets tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Sammanställda räkenskaper
Landstinget har inte upprättat någon sammanställd redovisning. Motiv har lämnats i redovisningsprinciperna. Vi bedömer att kraven enligt KRL 8.1 uppfylls samt att RKR 8.2
har följts.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

3.4.

Intern kontroll

I landstingets Riktlinje intern kontroll (LF 2008-11-26) framgår organisation för arbetet
med intern kontroll samt att en internkontrollplan ska godkännas av landstingsstyrelsen.
Internkontrollplan 2018 innehåller åtta landstingsgemensamma kontrollområden och ett
tjugotal förvaltningsspecifika kontrollområden. Samtliga förvaltningar har dokumenterat
resultatet av genomförda kontrollmoment. Rapporterna beskriver utförda kontroller, noterade avvikelser och åtgärder samt slutsatser. Regionstyrelsen har godkänt rapport om
genomförd intern kontroll 2018 (LS 2019-03-06, § 44).

3.4.1.

Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning är det vår bedömning att förvaltningarna har genomfört
kontrollerna i enlighet med den internkontrollplan som fastställts av landstingsstyrelsen
och dokumenterat kontrollarbetet på tillfredsställande sätt.

2019-04-12

Rebecka Hansson
Uppdragsledare

Kerstin Sikander
Projektledare
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REVISORERNAS UPPGIFT OCH REGLERING
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all
verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämnders verksamhetsområden. De
granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i
juridiska personer enligt kommunallagen (KL) 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten
i de juridiska personerna.
Revisorerna prövar om:


Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,



om räkenskaperna är rättvisande



och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Enligt KL 12 kap. 2§ ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten som
enl. 11 kap. 16 § kommunallagen skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning
skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.
Det yttersta syftet med granskningen är att ge regionfullmäktige väl underbyggda,
opartiska och sakliga underlag för den årliga ansvarsprövningen. Det är även ett
led i den demokratiska processen där länets invånare vart fjärde år prövar ansvaret
i allmänna val.
Revisorerna skall enligt kommunallagen granska all verksamhet årligen. Detta sker
genom att revisorerna och deras sakkunniga löpande följer verksamheterna dels
genom kommunikation med den granskade verksamheten, dels genom att ta del av
grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Med
dokument avses mål- och budgetdokument, riktlinjer, ekonomi- och
verksamhetsrapportering, delårsrapporter och bokslut, beslutsunderlag, protokoll,
beskrivning av det interna kontrollsystemet och redovisningssystemet.
Dessutom genomförs fördjupade granskningar inom olika delar av landstingets
verksamhet. Granskningarna genomförs så långt som möjligt i dialog med de
granskade.
Revisorerna strävar efter en positiv och förändringsinriktad granskning. Det sker
genom att dela de slutsatser revisionen kommer fram till samt att det ges
rekommendationer kring vad som kan behöva göras. Revisionen ska vara
främjande för Region Kalmar län men i en omfattning som inte står i strid med
oberoendet. Alla granskningar följs upp för att säkerställa att erforderliga åtgärder
har vidtagits med anledning av revisorernas synpunkter, slutsatser och
rekommendationer.
Revisionsplan 2018
Revisorernas granskning sker efter en revisionsplan som fastställs inför varje
granskningsår. Planen baseras på en analys av väsentlighet och risk. I analysen av
väsentlighet värderas de konsekvenser som kan uppstå för landstinget eller för
enskilda vid fel eller misskötsel. Olika slag av konsekvenser bedöms –
ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga, förtroenderelaterade. I analysen av
risk värderas sannolikheten för att olika slag och grader av fel eller misskötsel kan
uppstå. Sannolikheten varierar mellan olika verksamhetsområden, system och
rutiner och måste bedömas för varje område. Revisionsplanen är ett levande
dokument i den bemärkelsen att planerade granskningsinsatser kan ställas in,
omformuleras och förändras i omfattning. Nya granskningar kan också tillkomma
under året om revisorerna uppmärksammar något som inte kan vänta till den
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ordinarie riskanalysprocessen. Likaså kan de planerade och prioriteringsordnade
granskningarna omprioriteras löpande under året vid behov.
Revisionens organisation och förvaltning
Revisorerna i Region Kalmar län har till sin hjälp ett revisionskontor för att
underlätta förvaltning och även samordna och leda revisionsarbetet.
Externa konsulter anlitas för fördjupade verksamhetsgranskningar. Ramavtal för
granskning av 2015-2016 års verksamhet med option för 2017-2018 har träffats med
EY, PWC, KPMG, Deloitte och Helseplan.
Revisorerna träffar fullmäktiges presidium varvid man diskuterar revisorernas
budget och vad som framkommit vid granskningarna. Revisorerna har även
överläggningar med andra förtroendevalda. Dessutom har revisorerna, som ett led i
planerade och pågående granskningar, möten med olika verksamhetsföreträdare.

REVISORERNAS GRANSKNING 2018
Inledning
Revisorernas granskning har skett utifrån revisorernas revisionsplan vilken
fastställs för varje granskningsår. Läs mer ovan under Revisionsplan 2018.
Revisorernas granskning består av grundläggande granskning, fördjupade
granskningar och granskning av delårsbokslut samt årsredovisning (inkl
förvaltningsberättelse). Granskning har även skett av landstingets företag, stiftelser
och kommunalförbund samt gemensam nämnd.
Grundläggande granskning
Den grundläggande granskningen är en viktig grund i revisorernas arbete och ger
dem vägledning i val av inriktning på de kompletterande fördjupade
granskningarna. Den ger också värdefull kunskap för revisorerna i risk- och
väsentlighetsanalysen men framförallt som underlag för ansvarsprövningen.
Den grundläggande granskningen omfattar flera steg och genomförs löpande under
hela året. En del av den grundläggande granskningen går ut på att kontinuerligt ta
del av och granska dokument för landstingsstyrelsen men även för nämnder och
beredningar. Detta sker genom att revisorerna och deras sakkunniga löpande följer
verksamheterna dels genom kommunikation med den granskade verksamheten,
dels genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av
ärenden och beslut. Med dokument avses t.ex.:


Mål- och budgetdokument



Riktlinjer och rutiner



Ekonomi- och verksamhetsrapportering



Delårsrapporter



Bokslut



Verksamhetsberättelser



Beslutsunderlag



Protokoll



Beskrivning av det interna kontrollsystemet och redovisningssystemet
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Riskanalys och internkontrollplan



Processbeskrivningar

Fördjupade granskningar
Under 2018 har tre stycken fördjupade granskningar utförts och presenterats. Det
är Granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med
psykisk ohälsa (Dnr 180053), Granskning av landstingets arbete med tillgänglighet
med fokus på funktionsnedsättningar samt språk (Dnr 180290) och Granskning av
hur dyrbar utrustning används inom landstinget (Dnr 180289). Dessa tre
granskningar ingår i bedömningen av landstingets verksamhet för 2017. Från och
med hösten 2018 har det skett ett byte av ledande tjänsteperson (revisionschef) på
revisionskontoret. I och med förändringen har det naturligen skett en viss
förskjutning av start av nya fördjupade granskningar. Vid årsskiftet 2018-2019
gick dessutom det ramavtal som är grunden för upphandling av all fördjupad
granskning ut och nytt ramavtal fanns åter i februari 2019. Vid detta dokuments
färdigställande finns det planerade fördjupade granskningar i olika faser. Det är
bl.a. granskning om den ekonomiska interna kontrollen, läkemedelstillgången och
om kapital- och pensionsförvaltning.
Granskning av delårsrapport (Dnr 180984)
Granskningen av delårsrapport per 2018-08-31sker med utgångspunkt från
kommunallagen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av
delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen.
Revisorernas bedömning var att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018.
Enligt landstingsplanen 2018 – 2020 är landstingets finansiella mål att resultatet
ska uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning samt att investeringar ska finansieras med egna medel. Prognosen i
delårsrapporten gör gällande att målen inte kommer att nås.
Revisorernas har särskilt iakttagit att det saknas redovisning av utfallet för nästan
hälften av verksamhetsmålen. En del av målen redovisas per helår. Det gick därför
inte att bedöma det verksamhetsmässiga resultatet.
Revisorernas samlade bedömning var att det prognostiserade finansiella resultatet i
delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om.
Revisorerna ansåg sig inte kunna bedöma resultatet i delårsrapporten med
avseende på verksamhetsmålen eftersom det saknas redovisning av utfallet för en
betydande del av verksamhetsmålen.
Granskning av årsredovisning
Granskningen ligger till grund för revisorernas bedömning om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om men
även om räkenskaperna är rättvisande. Granskningen är även ett underlag för
revisorernas uttalande om årsredovisningen i revisionsberättelsen och för
ansvarsprövningen av nämnder och styrelser.
Landstingsfullmäktige har för 2018 fastställt ett antal mål för verksamheten.
Landstingets styrmodell inbegriper fyra målområden innehållande de övergripande
målen, Nöjda invånare med hög livskvalitet, God hälsa hos invånarna, En
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attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats och God ekonomisk
hushållning. Inom varje övergripande mål finns ett antal nedbrutna mål vars utfall
mäts med indikatorer och mått. I årsredovisningen redogörs för utfallet av dessa
mål.
Finansiella mål

Av årsredovisningen framgår att fullmäktiges finansiella mål inte har uppfyllts.
För det övergripande målet God ekonomisk hushållning finns två mål. Resultatet
ska enligt fullmäktige uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning. För 2018 är resultatet -95 mnkr och målet uppnås därmed inte.
Fullmäktige har även beslutat om att landstingets investeringar ska finansieras med
egna medel vilket de gör med 29% för 2018. Årets resultat är inte förenligt med
fullmäktiges mål och de finansiella målen för 2018 är därmed inte uppfyllda.
Årsredovisningen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med lagen om
kommunal redovisning, KRL. Årets balanskravsresultat uppgår till -92 mnkr.
Landstingets riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserven (RUR) medger
inte att disponera RUR för år 2018, vilket innebär att det negativa
balanskravsresultatet ska regleras med minst motsvarande överskott under de
närmast följande tre åren. I årsredovisningen anges att Region Kalmar län avser att
reglera det negativa resultatet genom att fullmäktige beslutar om åtgärder i
kommande regionplaner. Landstinget har inga underskott från tidigare år att
återhämta.
Verksamhetsmässiga mål

För de tre övriga övergripande målen Nöjda invånare med hög livskvalitet, God
hälsa hos invånarna, En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats
finns det 47 nedbrutna mål. Av dessa mål är det ett (två procent) som helt nås
medan 29 (62 procent) nästan nås. Det finns sex (13 procent) mål som inte har
något utfall alls för 2018. Resterande elva (23 procent) mål nås inte. Vid en
jämförelse med 2017 är det 20 mål som har en positiv förändring medan det är 12
mål som har en negativ förändring. För 15 av målen saknas det utfall för något av
åren vilket omöjliggör en jämförelse.
Intern kontroll

I landstingets riktlinje för intern kontroll (LF 2008-11-26) framgår organisation för
arbetet med intern kontroll samt att en internkontrollplan ska godkännas av
landstingsstyrelsen.
Internkontrollplan 2018 innehåller åtta landstingsgemensamma kontrollområden
och ett tjugotal förvaltningsspecifika kontrollområden. Samtliga förvaltningar har
dokumenterat resultatet av genomförda kontrollmoment. Rapporterna beskriver
utförda kontroller, noterade avvikelser och åtgärder samt slutsatser.
Regionstyrelsen har godkänt rapport om genomförd intern kontroll 2018.
Granskning av företag, stiftelser och förbund 2018
Granskning av verksamheten i Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen för 2018 har utförts tillsammans med revisorerna i Region
Östergötland och Region Jönköpings län.
Granskning av Samordningsförbundet i Kalmar län har utförts av revisor från
landstinget, kommunerna och staten.
Granskning av har utförts av Regionförbundet i Kalmar län. Revisionskontoret har
biträtt revisorerna i Regionförbundet. Ansvarsfrihet för ledamöterna i
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Regionförbundets styrelse beslutas av landstingsfullmäktige och kommunernas
fullmäktige.
Granskning av Stiftelsen Kalmar Läns Museum och Jenny Nyström och Curt
Stoopendaahls Stiftelse har utförts i samverkan med den auktoriserade revisorn.
Kalmar Läns Musikstiftelse har granskats i samverkan med den auktoriserade
revisorn.
För vart och ett av Kalmar läns Beställningscentral AB, Kalmar läns Trafik AB,
Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, ALMI Företagspartner Kalmar län
AB och Transitio AB har de utsedda lekmannarevisorerna avgett
granskningsrapport för 2018.
För Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har revisorerna avgett en
revisionsberättelse.
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Inledning
Denna verksamhetsberättelse är regionförbundets sista då vi den 1 januari 2019 bildade Region
Kalmar län tillsammans med landstinget. Samtidigt bildade länets kommuner Kommunförbundet
Kalmar län.
I inledningen av regionförbundets första verksamhetsberättelse 1997 står:
”En viktig princip är att arbetet ska utgå från den lokala nivån och att den regionala nivån har mer av
en samordnande och kompletterande roll. Ambitionen är att regionförbundet ska drivas så långt som
möjligt i projektform där arbetsgrupper formeras utifrån de uppgifter som ska lösas.”
Att arbetet ska utgå från den lokala nivån har varit en utgångspunkt i regionförbundets arbete genom
alla år. Samverkan och dialog har varit nyckeln till framgång i vårt arbete. När nu Region Kalmar län
har bildats, kommer även det fortsatta arbetet att vila på principen att ”all business is local”, det vill
säga att den lokala nivån är viktig i det regionala utvecklingsarbetet. Detta samtidigt som samverkan
över läns- och nationsgränser har stor betydelse för länets utveckling.
Arbetet med regionförbundets upphörande samt bildandet av region och kommunförbund har varit
intensivt under 2018. Genomförandet har planerats och samordnats inom olika områden där
medarbetare från de olika organisationerna varit delaktiga. Förberedelserna med bildandet av region
har pågått i nära samarbete med Landstinget i Kalmar län under ett par års tid, vilket bidragit till en
smidig övergång. I bildandet av kommunförbund har förberedelser skett i dialog med Kalmar kommun
som är värdkommun för administrativt stöd.
Arbetet med regionbildningen har letts av presidierna i landstinget och regionförbundet samt
landstings- och regiondirektör. Processen med att bilda kommunförbund har letts av
primärkommunala nämndens presidium och två av länets kommunchefer.
Parallellt med förändringen har den löpande verksamheten fortgått. Målet har varit att den ordinarie
verksamheten, trots de förändringar vi stått inför, inte skulle minska i intensitet. Sett till den
ekonomiska redovisningen har verksamheten fortgått med full kraft då projektintäkterna ökat från
2017 till 2018. Vi kan liksom tidigare år redovisa ett positivt ekonomiskt resultat som delvis påverkas
av de projekt vi driver.
I skrivande stund har regionförbundet upphört och Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar
län bildats. Erfarenheterna från tjugo års utvecklingsarbete tar vi med oss in i det nya och tillsammans
ökar vi nu styrkan i det fortsatta utvecklingsarbetet inom regionen och kommunerna.
Helena Nilsson
Regional utvecklingsdirektör
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Vårt uppdrag
Regionförbundet i Kalmar län har varit ett kommunalt samverkansorgan som har verkat för en hållbar
ekonomisk, social och kulturell 1 utveckling i Kalmar län. Vårt syfte har varit att vara en gemensam
organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I egenskapen av
samverkansorgan 2 har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vårt
arbetssätt har i hög grad präglats av samförstånd och konsensus och många av de initiativ till
förändringar och förbättringar som regionförbundet har tagit har därför förutsatt de egna
medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Verksamheten har utgått
ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Enligt lagen om samverkansorgan har vårt uppdrag varit att:
•
•
•
•
•

utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att
genomföra i samarbete med andra parter
samordna insatser för genomförande av strategin
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till
regeringen.

Vår förbundsordning har ålagt oss att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för
regionen
ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av
betydelse för regionen
ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag1
verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas
till regionens behov
ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser
ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information
inom förbundets uppgiftsområde
ansvara för regional turismverksamhet
ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor
och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde
utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde
verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter,
samordnar sina verksamheter
ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer
att tillföra förbundet
utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner
svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

1

Vid regionförbundets styrelsemöte den 16 december 2015 beslutades att punkten om Kulturansvar stryks från
förbundsordningen från och med 1 januari 2016 i samband med att ansvaret för kulturfrågor fördes över till Landstinget i Kalmar
län.
2
Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen
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Det politiska arbetet
Styrelse
Styrelsen har varit regionförbundets högsta beslutande organ. Den bestod av av 33 ledamöter och lika
många ersättare. Av dessa har 22 utsetts av kommunerna och 11 av landstinget. Under 2018 har
regionförbundets styrelse sammanträtt vid sju tillfällen. Ordförande i styrelsen har varit Ulf Nilsson
(S), vice ordförande Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M)

Arbetsutskott
Regionförbundets arbetsutskott har bestått av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet har
förberett ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid sju tillfällen under 2018.
Ordförande i arbetsutskottet har varit Ulf Nilsson (S), vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och
Harald Hjalmarsson (M).

Primärkommunala nämnden
Primärkommunala nämnden (PKN) har bestått av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett
organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under 2018 har sex sammanträden med
PKN genomförts. Ordförande i nämnden har varit Tomas Kronståhl (S) och vice ordförande Henrik
Yngvesson (M).
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Medarbetare
Regionförbundets arbetssätt har i hög grad präglats av samförstånd och konsensus. Medarbetarnas
kompetens och delaktighet har, tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt,
alltid varit en bärande tanke i verksamheten. Medarbetarna har därför beretts god insyn i och gjorts
delaktiga i arbetet med att bilda region och kommunförbund utifrån de olika yrkesrollerna.
Regionförbundets kommunikationspolicy samt samrådsavtal med fackliga organisationer har varit
utgångspunkt i hur förändringen har kommunicerats både internt och externt. Information har
kommunicerats kontinuerligt på frukostmöten, i samverkansgruppen, i ledningsgruppen, på
områdesmöten och i medarbetarsamtal samt på intranätet. I ledningsgruppen togs en handlingsplan
fram som vägledning för förändringsarbetet innehållande viktigheter, nyttigheter och roligheter.
Under hösten intensifierades förändringsarbete med att bilda Region Kalmar län, Kommunförbundet
Kalmar län och avveckling av regionförbundet. Genomförandet har planerats och samordnats
avseende aktiviteter framförallt inom områdena avtal och ärendehantering, ekonomi, personal och
pensioner, kommunikation, IT samt lokaler. Bland annat har diverse checklistor, processbeskrivningar
och beslutsunderlag tagits fram, samt förhandlingar med fackliga organisationer genomförts.
Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö har särskilt uppmärksammats för att möjliggöra en
tydlig och bra förändringsprocess. Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer,
en risk- och konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Den resulterade i en
handlingsplan med aktiviteter som återkommande har följts upp och kompletterats. Exempel på
aktiviteter som genomförts har varit ytterligare ett medarbetarsamtal per person, erbjudande om
samtalsstöd hos företagshälsovården, olika aktiviteter tillsammans med blivande kollegor i landstinget,
utbildningsinsatser för att hantera nya IT-verktyg, samt psykologkonsult som föreläste och hade
gruppövning om temat ”förändring/forskning och människans försvarssystem och beteende i
förändringssituationer".
Som ett led i att närma sig de nya organisationerna efter årsskiftet, förändrades
organisationsindelningen i några områdesgrupper. Det gällde dels Lärande- och biblioteksstöd som
upphörde att vara en egen områdesgrupp. Den områdesgruppen delades upp i Regionbiblioteket och
AV- Media. Dels omorganiserades områdesgrupperna Näringsliv och kompetens samt Hållbarhet och
kommunikationer till två nya grupper, Företags- och projektstöd samt Samhällsplanering och tillväxt.

Antal anställda och medelålder
Regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet har bidragit till variationer i antalet
anställda under året. Den 31 december var det 84 anställda vid regionförbundet, jämfört med 87
personer vid samma tidpunkt föregående år. Av de anställda var 57 kvinnor (68 procent) och 27 män
(32 procent). Medelåldern var 48 år (50 år för män och 47 år för kvinnor).

Anställningsformer
Av de totalt 84 anställda, hade 65 personer en tillsvidareanställning och 19 personer en tidsbegränsad
anställning (varav ett vikariat). Flertalet av de tidsbegränsade anställningarna var för kortare projekt
med extern och tillfällig finansiering. Av de tidsbegränsat anställda var sex personer intermittent
anställda, d.v.s. en behovsanställning för specifikt/enstaka och mindre uppdrag.
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Personalomsättning
Under året har 23 personer slutat, varav tre pensionsavgångar, och 20 har påbörjat en anställning.
Personalomsättningen har huvudsakligen sin orsak i regionförbundets projektorienterade verksamhet
innehållande uppdrag med specifika kompetensbehov.

Sjukfrånvaro
Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar har i förekommande fall
tillämpats. Det har också förekommit ett samarbete med företagshälsovården, som i samråd med
aktuell chef medverkat i rehabiliteringsarbetet.
I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron låg även 2018 på en relativt
låg nivå. Den var 2,49 procent av den totala ordinarie arbetstiden, vilket innebär en minskning jämfört
med de senaste åren.
Åldersgruppen 30 – 49 år har högst sjukfrånvaro med 2,81 procent. Den har minskat med 0,11
procentenheter jämfört med december 2017.
Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat något och ligger nu på 24,35
procent.

Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

2018

2017

2016

Total sjukfrånvaro

2,49 %

2,60 %

3,15 %

Total sjukfrånvaro, kvinnor

3,14 %

2,50 %

3,45

Total sjukfrånvaro, män

1,17 %

1,07 %

2,46

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år

*

*

*

Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år

2,81 %

1,83 %

1,79 %

Total sjukfrånvaro, 50 år –

2,34 %

2,42 %

4,46 %

Långtidssjukfrånvaro av total
sjukfrånvaro (> 60 dagar)

24,35 %

22,50 %

24,22 %

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både
ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.
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Ekonomisk måluppfyllelse
Regionförbundets intäkter för 2018 uppgår till 127 099 tkr. Årets resultat är ett överskott på 3 787 tkr.

INTÄKTER 2018

Statsbidrag regional
kulturverksamhet (1 142 tkr)
1%

Övriga ersättningar och
intäkter (22 086 tkr)
17%

Medlemsavgifter
(36 679 tkr)
29%

Medlemsbidrag
(12 180 tkr)
10%

Projektbidrag
(55 012 tkr)
43%

Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 39 %
av finansieringen. Resterande 61 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag
och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet
ovan.

Finansiella mål och ekonomisk ställning
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:
Soliditeten mäter betalningsförmågan på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som
finansieras med egna medel. Då soliditeten är 53 % (2017: 39 %) och målvärdet är att soliditeten ska
överstiga 20 %, har det finansiella målet uppnåtts.
Likviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt och har som målvärde att överstiga 100 %, vilket
uppfylls med god marginal då likviditeten är 258 % (2017: 169 %).
Projektfinansieringsgraden är ett mått på betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan
på inbetalning av extern medfinansiering och ska överstiga 100 %. Nyckeltalet för 2018 uppgår till
1 248 % (2017: 671 %). Måttet är tillbaka i nivå med utfallet åren 2014-2016, efter att ha varit lägre
2017.
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Till förbundets förfogande står:
•

från föregående år balanserat resultat 33 616 214 kr

•

årets resultat 3 787 017 kr

•

Summa eget kapital 37 403 231 kr

Eget kapital per resultatenhet:
•

Kansli 33 025 208 kr

•

AV-Media 3 688 810 kr

•

Fokus Kalmar län 689 213 kr

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning
Den ordinarie verksamheten har under året fortsatt i oförminskad omfattning jämfört med 2017, vilket
ökningen av projektintäkter tydligt visar. Dessa intäkter når i år den högsta nivån sedan 2014.
Parallellt med den ordinarie verksamheten har mycket arbete krävts för att förbereda regionbildningen,
bildandet av kommunförbundet samt avvecklingen av regionförbundet. Till viss del har externa
resurser tagits in för hantering av den extra arbetsbelastningen.
Inför avvecklingen av regionförbundet har samtliga aktier överlåtits till bokfört värde. Aktierna i
Kommunernas Hus i Kalmar AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län. I samband med
aktieöverlåtelsen löstes även det långfristiga lånet som regionförbundet hade till Kommunernas Hus
AB. Övriga aktier har Region Kalmar län tagit över till bokfört värde.
Samtliga anläggningstillgångar har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region
Kalmar län som ett led i avvecklingen av regionförbundet.
Enligt verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015-2017, belastar även i år finansiering av
verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med
1 200 tkr. Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 3 tkr.
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Intäkter 2014-2018
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemsavgifter

Medlemsbidrag

Projektbidrag

Övriga ersättningar och intäkter

Statsbidrag regional kulturverksamhet

Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktsslagen de senaste fem
åren, illustreras i diagrammet ovan.
Motsvarande förändring av rörelsekostnader framgår av nedanstående diagram.

Kostnader 2014-2018
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200 000 000
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Övriga rörelsekostnader

2017
Personalkostnader

2018
Avskrivningar

Jämförelsetalen 2016 har justerats med 531 tkr i ökade personalkostnader med anledning av avsättning
för förtroendevaldas ålderspensioner.
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Årets resultat
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 787 tkr, att jämföra med budgeterat nollresultat.
Resultatet inkluderar underskott med 1 203 tkr i resultatenheten Fokus.

Budgetavvikelse
2018

Driftredovisning, tkr

2018

2017

Budget
2018

Kansli

4 838

3 596

1 217

3 621

120

127

0

120

-1 203

-1 202

-1 200

-3

30

-13

0

30

2

-12

-17

19

3 787

2 496

0

3 787

AV-Media
Fokus
Nka
Räntenetto
Resultat

Kansliets överskott på 4 838 tkr beror på att utfallet för projektbidrag (not 4) och övriga ersättningar
och intäkter (not 6) under perioden blev högre än budgeterat. På kostnadssidan finns den största
avvikelsen från budget på utbetalade bidrag. Eftersom de utbetalade bidragen är direkt kopplade
projektintäkter, påverkas inte årets resultat av denna avvikelse. Projektverksamheten har bidragit med
ett positivt netto på 616 tkr.
AV-Medias resultat är +120 tkr. Utfallet är bättre än budgeterat nollresultat vilket beror på att
personalkostnaderna för året var något lägre än beräknat.
Fokus redovisar ett underskott med 1 203 tkr, vilket är följer budget. Ingen verksamhet har bedrivits
sedan 2013, men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 1 200 tkr och resultatenheten
bär vissa avvecklingskostnader för personal.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar ett resultat på +30 tkr och har följt budget.
Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag.
Finansnettot +2 tkr är 19 tkr bättre än budgeterat och beror på att årets valutakursförluster blivit lägre
än förväntat (not 12).
Småland Blekinge Hallands Brysselkontor redovisas inte i sammanställningen ovan. Verksamheten
omsatte 3 773 tkr, och resultatet blev ett överskott på 298 tkr. Årets resultat fonderas och justerar
nästkommande års medlemsavgift.
Regionförbundets aktier i IT Plattform Småland & Öland AB har i december överlåtits till bokfört
värde till Region Kalmar län som ett led i verksamhetsövergången vid regionbildningen. Under året
har bolaget fakturerat ägarna för drift, underhåll och support av teknisk IT-plattform, vilket för 2018
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precis som år 2017 uppgick till 350 tkr för regionförbundets del, då överskott från tidigare år kunnat
användas (jmf 2016: 750 tkr).

Investeringsredovisning
Inga investeringar har gjorts under perioden. Samtliga inventarier har överlåtits vederlagsfritt till
Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region Kalmar län. Till regionen överläts de inventarier
som finns placerade vid Småland Blekinge Hallands Brysselkontor. Övriga inventarier har överlåtits
till Kommunernas Hus AB.

Ekonomisk framtidsbedömning
Regionförbundet i Kalmar län avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten övergår till
Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar län. De kostnader utöver ordinarie
verksamhet som regionbildningen och bildandet av kommunförbundet medfört har belastat
regionförbundet under 2018. När likvidationsprocessen avslutats kommer kvarvarande tillgångar
fördelas mellan ägarna enligt förbundsordning och avtalad överenskommelse mellan ägarna.

Sammanställd redovisning
Då aktierna i Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar
län görs ingen sammanställd redovisning för år 2018.

Intern kontroll
Enligt reglementet ska det för varje år beslutas om en plan för intern kontroll. Till grund för planen ska
ligga en risk- och väsentlighetsanalys. Risker bedöms för olika händelser, områden, rutiner och
processer. I arbetet ingår att bedöma hur riskerna ska hanteras. En del identifierade risker kontrolleras i
organisationen genom inbyggda kontroller, exempelvis i olika verksamhetssystem. Andra kontroller
sker genom systematiskt uppbyggda uppföljningssystem som exempelvis uppföljning av mål och
verksamhetsplan.
För vissa av de identifierade riskerna finns varken inbyggda kontroller eller annan systematisk
uppföljning. Dessa kan utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning bli föremål för kontroll inom
ramen för internkontrollplanen. Om det vid inventeringen av risker framkommer avsaknad av rutiner
eller svaga rutiner kan planen, istället för kontrollmoment, innehålla förslag till att genomföra en
åtgärd i syfte att stärka den interna kontrollen.
Under 2018 har kontroller gjorts av efterlevnad av ramavtal för resor, att behörig befattningshavare har
beslutsattesterat direktutbetalningar från bankkonto, att justerade protokoll från möten med styrelsen,
arbetsutskottet och primärkommunala nämnden anslagits på webbplats enligt nya kommunallagen
samt att personalens tjänstemobiler är lösenordskyddade. Samtliga kontroller har gjorts genom
stickprov och inga avvikelser har upptäckts.
Förutom kontrollerna ingick också två åtgärder i internkontrollplanen, vilka båda genomförts.
Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning inom den nya dataskyddsförordningen, och det
gemensamma lagringsutrymmet på regionförbundets server har rensats och strukturerats om.
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Resultaträkning, kr

not
1

2018-12-31

2017-12-31

2
3
4
5
6
7

127 098 968
36 678 724
12 179 528
55 012 548
1 142 000
22 086 169
0

124 155 130
34 896 986
13 488 338
50 270 567
1 125 000
24 374 239
0

8
9
10
1, 11
1, 11

-122 980 879
-19 863 809
-47 959 186
-55 157 883
-172 927
-159 867

-121 501 732
-23 279 828
-47 273 363
-50 948 541

3 785 295

2 507 896

31 359
31 359
-29 637
-29 637

26 821
26 821
-38 413
-38 413

Resultat före extraordinära poster
/Resultat efter finansiella poster

3 787 017

2 496 304

Årets resultat

3 787 017

2 496 304

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Medlemsbidrag
Projektbidrag
Statsbidrag kultursamverkan
Övriga ersättningar och intäkter
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader
Utbetalade bidrag
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Förlust överlåtelse inventarier
Avskrivningar
Rörelseresultat
Övriga finansiella intäkter
Övriga ränteintäkter m.m.
Finansiella kostnader
Övriga räntekostnader m.m.
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-145 502

Balansräkning, kr

not
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
Materiella
varav ADB och övrigt
varav byggnader och mark
varav finansiell leasing
Finansiella
varav aktier
i koncernföretag
i andra företag
varav långfristiga fordringar
fordringar i koncernföretag
uppskjuten skattefordran
andra långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Rikskuponger
Övrigt
Koncernfordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Interimsfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa o bank

2018-12-31

2017-12-31

0

5 912 894

11

0
0

332 794
332 794

13

0
0
0
0
0
0

5 580 100
580 100
500 000
80 100
5 000 000
5 000 000

70 247 236
0
0

80 023 486
109 800
109 800

14

10 629 958
1 856 021
3 529 801
542 770
4 701 366

16 380 748
3 438 366
2 328 797
535 470
10 078 114

15

59 617 278

63 532 938

70 247 236

85 936 380

37 403 231

33 616 214

33 616 214
3 787 017

31 119 910
2 496 304

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav bundet eget kapital
Reservfond
justering
varav ingående fritt eget kapital
varav årets resultat

17

Avsättningar
varav pensioner och liknande förpliktelser

16

5 615 312
5 615 312

5 000 310
5 000 310

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, exkl fin leasing o koncernsk

14

27 228 693
0
0

47 319 856
0
0

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Interimsskulder

27 228 693
12 126 733
563 801
0
14 538 160

47 319 856
9 725 641
224 158
8 244
37 361 813

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

70 247 236

85 936 380
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Borgens- och ansvarsförbindelser, kr
Ställda säkerheter

2018-12-31
Inga

2017-12-31
Inga

Bankgaranti har tecknats avseende 6 månaders hyra
för hyreskontraktet i Bryssel.
Pensionsförpliktelser till förtroendevalda har
redovisats bland avsättningar.

5 615 312

5 000 310

12 762 975

12 702 284

12 224 096

12 484 517

Ansvarsförbindelse visstidspension PBF

998 360

905 055

Ej säkrad förpliktelse

459 481

687 288

0

222 000

Pensionsavgifterna för anställda i Regionförbundet i Kalmar
län regleras genom löpande betalning av avgifter
debiterade av KPA och Pensionsvalet.
Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser
från förutvarande Kalmar läns Kommunförbund och
regionförbundet till och med juni 2002

Operationell leasing, överstigande 3 år
Förfallobelopp under det närmaste året
Återstående framtida förfallobelopp efter det närmaste året
Hyreskontrakt med Kommunernas Hus AB
avser tiden fram till 2019-10-31.
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Kassaflödesanalys, kr

not

2018-12-31

2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, efter finansnetto

17

3 787 017

2 496 304

Justering för av- och nedskrivningar

11

332 794

145 502

16

615 002

474 052

4 734 813

3 115 858

5 750 790

-1 413 193

109 800

13 779

-20 091 164

-898 780

-9 495 760

817 664

Justering för betald skatt
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Just. för övr. ej likvid.påverkande poster (reavinst/förlust)
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

14

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

14

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

11

-103 001

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

13

580 100

Investering i finansiell leasing
Försäljning av finansiell leasing
Kassaflöde från investeringsverksamheten

580 100

-103 001

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar

13

5 000 000

Övriga finansiella poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 000 000

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-3 915 660

714 663

Förändring likvida medel

-3 915 660

Likvida medel vid årets början

63 532 938

62 818 275

59 617 278

63 532 938

Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.
Då samtliga aktier i Kommunernas Hus AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län i
december 2018 görs ingen sammanställd redovisning i årsbokslutet.
Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar

Samtliga anläggningstillgångar har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region
Kalmar län som ett led i avvecklingen av regionförbundet.
Leasingavtal, finansiella och operationella

Samtliga leasingavtal har avslutats som ett led i avvecklingen av regionförbundet.

Not 2 Medlemsavgifter
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget.

Not 3 Medlemsbidrag
Erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i
posten.

Not 4 Projektbidrag
Omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till
verksamheten inom Nka ingår med 9 500 tkr. Av totalbeloppet 55 013 tkr utgör 15 767 tkr EU-bidrag.

Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet
Regionförbundet får i år 1 142 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet.

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter
I övriga ersättningar och intäkter på 22 086 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med
7 803 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 6 067 tkr och finansiering av
Brysselkontoret med 2 137 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och
kursverksamhet.

Not 7 Jämförelsestörande poster
Inga jämförelsestörande poster har förekommit under året.

Not 8 Utbetalade bidrag
Utbetalade bidrag uppgår till 19 864 tkr. I summan ingår bidrag till ALMI med 5 633 tkr och
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet där bland annat Motivation leder till framgång ingår
med 6 455 tkr, Glasrikesmiljonen med 2 000 tkr, och Träprogrammet med 910 tkr.
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Not 9 Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 47 959 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver
personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projektoch kursverksamhet.

Övriga rörelsekostnader (kr)

2018

2017

26 217 447

25 179 285

Övriga externa tjänster (konferensavgifter,
revision, övriga tjänster)
Lokalkostnader

2 125 536

1 577 097

3 285 168

3 123 614

Resor (bilar, biljetter, logi)

3 732 832

4 111 926

961 914

1 526 632

Förbruknings- och kontorsmaterial,
förbrukningsinventarier, trycksaker
Post, frakter, tele, datakommunikation

3 729 199

4 363 804

2 273 301

2 201 374

Måltidskostnader och lokaler, egna kurser o
konferenser mm
Övrigt (medlemsavgifter, företagsförsäkring,
tidningar & facklitteratur mm)

4 333 285

4 099 204

1 300 504

1 090 427

47 959 186

47 273 363

Konsulter, föreläsare, inhyrd personal

Annonser, utställningar, marknadsföring

Av kostnaderna för konsulter, föreläsare och inhyrd personal på totalt 26 217 tkr avser 17 058 tkr
kansliets projektverksamhet, 3 003 tkr kansliet i övrigt, 4 164 tkr avser Nka medan kurs- och
konferensverksamheten och samhällsorientering svarar för 1 992 tkr. Kostnaden för inhyrd personal/
tjänsteköp av längre karaktär ingår i ovanstående och uppgår till totalt 5 926 tkr för regionförbundet.

Not 10 Personalkostnader
Personalkostnader 55 158 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, det vill säga såväl
ordinarie verksamhet som projektverksamhet.

2018

2017

80

80

Löner och ersättningar har uppgått till
Förtroendevaldas arvoden
Övrigas arvoden
Anställdas löner
Övriga ersättningar
Totala löner och ersättningar

2 071 358
130 702
33 453 899
836 676
36 492 635

2 008 922
28 000
32 302 956
975 976
35 315 854

Pensionskostnader
Sociala avgifter samt semesterlöneskuld
Övriga personalrelaterade kostnader
Bidrag för personal

7 158 944
11 290 296
465 029
- 249 021

4 924 291
10 775 567
595 217
- 423 522

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

55 157 883

50 948 541

Personalkostnader (kr)
Medeltal anställda (avser antal årsarbetare)
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I övriga ersättningar ingår bland annat traktamente och bilersättning. Övriga personalrelaterade
kostnader omfattar t ex utbildning och motionsbidrag.
Pensionsförpliktelser för personal från åren 2002 och tidigare, samt ansvarsförbindelse för
förtroendevaldas visstidspension enligt PBF redovisas under Borgens- och ansvarsförbindelser.

Not 11 Inventarier
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
+ Inköp
- Förlust vid vederlagsfri överlåtelse
- Vederlagsfri överlåtelse
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

6 868 786
0
-172 927
-6 695 859
0

6 765 785
103 001

Ingående avskrivningar
- Avskrivningar
- Vederlagsfri överlåtelse
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt
plan

- 6 535 992
- 159 867
6 695 859
0
0

- 6 390 490
- 145 502

Inventarier (kr)

6 868 786

- 6 535 992
332 794

Samtliga inventarier har överlåtits vederlagsfritt till Region Kalmar län respektive Kommunernas Hus
AB. Till regionen har inventarier placerade på Brysselkontoret överlåtits, medan samtliga inventarier
på regionförbundets kontor i Kalmar har överlåtits till Kommunernas Hus AB.

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
Av periodens finansiella intäkter avser 25 tkr ränta på fordran (5 000 tkr) på Kommunernas Hus AB
och 6 tkr valutakursvinster. De finansiella kostnaderna på totalt 29 tkr består huvudsakligen av
valutakursförluster.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Antal

Aktier (kr)
Aktier i Kommunernas Hus i
Kalmar AB
(556190-8368) (100 %)

2018-12-31

2017-12-31

0

500 000

0

50 000

0

20 000

0

0
IT Plattform Småland &
Öland AB (33,33%)
Aktier i E22 AB (20 %)

0
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Antal

Aktier (kr)

2018-12-31

2017-12-31

Aktier i Industriellt
Utvecklingscentrum IUC
Träcentrum i Nässjö AB
(2,5 %)

0

0

10 000

Sweden China Trade
Council ekonomisk förening

0

0

100

2018-12-31

2017-12-31

0

5 000 000

Långfristiga fordringar (kr)

Långfristig fordran som förfaller till betalning
Senare än fem år efter balansdagen:

Inför avvecklingen av regionförbundet har samtliga aktier överlåtits till bokfört värde. Aktierna i
Kommunernas Hus i Kalmar AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län. I samband med
aktieöverlåtelsen löstes även det långfristiga lånet som regionförbundet hade till Kommunernas Hus
AB. Övriga aktier har Region Kalmar län tagit över till bokfört värde.

Not 14 Kortfristiga fordringar och skulder
Kortfristiga fordringar uppgår totalt till 10 630 tkr fördelat på kundfordringar 1 856 tkr,
skattefordringar 3 530 tkr, övriga fordringar 543 tkr och interimsfordringar 4 701 tkr. Av
interimsfordringar utgör i 3 384 tkr fordringar på projektbidrag.
Kortfristiga skulder uppgår totalt till 27 229 tkr fördelat på leverantörsskulder 12 127 tkr,
skatteskulder 564 tkr och interimsskulder 14 538 tkr. Av interimsskulder utgör 7 382 tkr
förskottsbetalad projektfinansiering.

Not 15 Kassa och bank
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen
av likvida medel framgår av balansräkning och kassaflödesanalys.

Not 16 Avsättningar för pensioner
Avsatt till pensioner

2018-12-31

2017-12-31

Ingående avsättning

5 000 310

4 526 258

117 000

85 000

0

88 000

376 000

360 000

12 000

12 000

0

- 163 500

Förändring löneskatt

110 002

92 552

Summa avsatt till pensioner

5 615 312

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändrad diskonteringsränta
Nyintjänande PBF
Nyintjänande OPF-KL
Övrig post

Regionförbundet i Kalmar län
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Not 17 Förändring av eget kapital
2018-12-31

2017-12-31

33 616 214

31 119 910

119 846

126 847

- 1 202 529

- 1 202 492

Årets resultat, övrigt

4 869 700

3 571 949

Belopp vid årets utgång

37 403 231

33 616 214

Eget kapital (kr)
Belopp vid årets ingång
Årets resultat, AV-Media
Årets resultat, Fokus Kalmar län
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Hållbarhet och kommunikationer
MÅL 1

Bidra till regional samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv
samt fler och växande företag i hela regionen.
Aktiviteter

Indikatorer

Genomföra projektet
Strukturbilder Kalmar län för att
ge regionalt perspektiv på
samhällsplaneringen och
underlag för en gemensam
målbild för länets rumsliga
utveckling. Projektet
genomförs i samverkan med
kommuner och länsstyrelsen.

En rapport om geografiska
samband av betydelse för länets
regionala utveckling har tagits
fram.

En rapport är framtagen och är under
bearbetning tillsammans med länets
kommuner för politiskt beslut under
första kvartalet 2019

Minst 25 geografiska
strukturbilder har tagits fram.

Strukturbilder för länet är framtagna
tillsammans med länets kommuner.
Politiskt beslut i Regionala
utvecklingsnämnden i februari 2019
gällande strukturbildsrapport.

Ta fram förslag till regional
transportplan med inriktningen
att minska antalet
arbetsmarknadsregioner till
två, stärka länets utveckling
och skapa en funktionell
region.
Ta fram förslag till
handlingsprogram för mobilitet,
infrastruktur och transporter.
Påbörja arbete med utveckling
av bytespunkter längs E22
tillsammans med berörda
kommuner, KLT och
Trafikverket samt utredning av
cykelled längs ostkusten.

En regional transportplan har
tagits fram.

Regional transportplan för Kalmar län
är fastställd.

Ett handlingsprogram för
mobilitet, infrastruktur och
transporter är framtaget.

Arbete med handlingsprogram pågår
och beslut kommer att ske under våren
2019.

Förstudie BRT/ Bytespunkter
genomförs tillsammans med
berörda parter.

Förstudieprojektet BRT (Bus Rapid
Transport) är genomfört och redovisat.
Ett fortsatt arbete är påbörjat med
samtliga intressenter.

Utredning av cykelled
tillsammans med Trafikverket.

Utbyggnadsarbete påbörjat med att
åstadkomma cykelled enligt
transportplan påbörjat av Trafikverket.

Har mål 1 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län

Uppföljning av indikatorer
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MÅL 2

Samordna arbetet inom Miljösamverkan Sydost, för att uppnå miljömålen och
genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt.

Aktiviteter
Genomföra projekten:
•
•
•
•

•
•

Uppföljning av indikatorer

Fyra projekt och sex temadagar
har genomförts.

Samtliga fyra projekt och sju
temadagar har genomförts.

Samtliga 15 parter inom
Miljösamverkan Sydost har
deltagit i något av projekten.

Samtliga 15 parter har deltagit i något
av projekten.

Minst 80 % av parterna har
deltagit inom varje projekt.

Inget av de genomförda projekten
uppnådde målen med 80 %
deltagande (12 av 15).

Riktlinjer för
dagvattenutsläpp
Sätt P för fosforn
IED Industridirektivet
Samsyn inom
livsmedelstillsynen

Genomföra temadagar:
•

Indikatorer

Små och stora
förbränningsanläggningar
Miljöåtgärder i lantbruket
Nedskräpning- enskilda
tomter samt

• Minst tre temadagar
knutna till miljöprojekten.

Har mål 2 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län

DELVIS

27
309

Årsredovisning 2018

MÅL 3

Bidra till att nå eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten och hav
och med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad övergödning och farliga
ämnen.
Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Utveckla och genomföra
projekt med vattentema, bland
annat:

Fem projekt med vattentema har
utvecklats eller genomförts.

Projektet WaterNets Ru har genomförts
i sin helhet och kommer att
slutredovisas januari 2019.

•

•

Förstudien Vattenfördröjande åtgärder i
landskapet har följts upp med ytterligare
träffar där 7 kommuner från länet,
länsstyrelsen och regionförbundet
enades om fortsatt samverkan med
sikte mot en LIFE-ansökan 2019-2020.

WaterNets RU, ett
samarbetsprojekt 2017
– 2018 mellan
Kaliningrad och Kalmar
län.
Förstudie
Vattenfördröjande
åtgärder i landskapet
med ambitionen att
påbörja under 2018.

Under 2018 har 5 projekt med
vattentema initierats och kommer att
genomföras under kommande 2-3 år.
Projekten syftar till stor del på
vattenfördröjande åtgärder och minskad
övergödning.

Genomföra två projekt inom
ramen för Miljösamverkan
Sydost, se ovan.

Har mål 3 uppnåtts?

MÅL 4

JA

Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, effektivare
energianvändning och ett växande näringsliv.
Aktiviteter

Ta fram ett förslag till reviderat
handlingsprogram för
Fossilbränslefri region 2030.
Genomföra 2018 års
handlingsplan för
fossilbränslefri region.

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Ett reviderat handlingsprogram
har antagits.

Ett reviderat handlingsprogram för
”Fossilbränslefri region” har skickats ut
på remiss och beräknas antas under
våren 2019.

100 % av aktiviteterna i 2018 års
handlingsplan är slutförda.

Merparten av 2018 års aktiviteter har
genomförts. Dock är handlingsprogrammet försenat (se ovan).

17 organisationer har deltagit i
Klimatsamverkan Kalmar län.

16 organisationer har deltagit i
Klimatsamverkan Kalmar län.

Har mål 4 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län
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MÅL 5

Bidra till att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att livsmedelsbranschen ska
öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.
Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Ta fram en handlingsplan för
regionförbundets arbete med
kompetensförsörjning inom
livsmedelsbranschen.

En handlingsplan har tagits
fram.

Kartläggning av kompetensbehoven inom
livsmedelssektorn har gjorts. Arbetet med att ta
fram en handlingsplan för kompetensförsörjning
kommer att arbetas in i 2019 års uppdatering
av länets livsmedelsstrategi.

Driva och samordna projektet
livsmedelsutveckling Sydost.

Minst 80 företagsbesök har
genomförts.

54 företagsbesök under 2018.

Minst 500 företagskontakter
har tagits.

Vi har under 2018 mött drygt 1 100 personer
vid olika gruppsammankomster, där vi bland
annat presenterat projektet. Därutöver förses
ca 300 (500) företagskontakter med löpande
information.

Minst 130 projektaktiviteter har
genomförts.

Under året har 119 aktiviteter genomförts.

Aktiviteter under 2018:
•
•
•
•
•

Tillväxtlyft livsmedel
(lönsamhets-optimering)
MatPlus (forskarworkshops)
MatLaget (expertteam för
produktutveckling)
Branschträffar och tematiska
nätverk(kött och baljväxter).
Ett antal rapporter för analyser
av bland annat export och
digitalisering.

Samordna genomförandet av länets
livsmedelsstrategi.

Minst 980 personer har
deltagits i någon av
aktiviteterna.

Samtliga aktiviteter som nämns i
vänsterspalten har genomförts.

Ett uppdaterat
handlingsprogram är framtaget

I detta ingår bland annat att under år
2018 ta fram indikatorer för
uppföljning, att genomföra ett
regionalt rådslag samt att uppdatera
strategins prioriterade åtgärder.

Under året har 313 personer deltagit i ovan
nämnda aktiviteter. Därtill 1 100 personer i
ovan nämnda gruppsammankomster.

Arbetet inom ramen för länets
livsmedelsstrategi fortlöper, i samarbete med
LRF Sydost och länsstyrelsen. Några exempel
från 2018:
•
•
•
•
•

Export. Medverkan på livsmedelsmässa i
Kina.
Förslag till internationell plan.
Kunskapssammanställning ”Mat och hälsa
i Kalmar län”.
Landbaserat vattenbruk, handbok och
utbildning för intresserade företag.
SAMLA. Medlemskap i det nationella
nätverket för innovation inom
livsmedelssektorn.

Arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategins
handlingsprogram, d.v.s. strategins prioriterade
åtgärder, har påbörjats och kommer att
avslutas under år 2019. Rådslag Livsmedel
genomfördes i december 2018.
Har mål 5 uppnåtts?
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MÅL 6

Samordna genomförandet av den regionala digitala agendan som syftar till att länet ska
ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
Aktiviteter

Ta fram förslag till reviderad
version av länets regionala
digitala agenda.
Identifiera relevanta nätverk för
utveckling kring smarta
samhällen på nationell och
internationell nivå och föreslå
regionförbundets engagemang/
medverkan.

Indikatorer
En regional bredbandsstrategi
har tagits fram.
Antal deltagande aktörer
i Länsgrupp för bredband har
ökat jämfört med 2017.

Uppföljning av indikatorer
En ny version av bredbandsstrategin
arbetades fram utifrån synpunkterna från
de 27 av 56 remissinstanser som valt att
svara. Strategin antogs i december av
regionförbundets styrelse och Region
Kalmar läns styrelse som den slutliga
versionen. Regionfullmäktige beslutade
om att anta handlingsprogrammet den
31/1 2019.
Antalet deltagande aktörer i Länsmöte
bredband har ökat med en aktör jämfört
med 2017.

En ny version av regional digital agenda
arbetades fram utifrån synpunkterna från
de 13 av 22 remissinstanser som svarat.
Agendan antogs i december av
regionförbundets styrelse och
regionstyrelsen som den slutliga
versionen. Regionfullmäktige beslutade
om att anta handlingsprogrammet den
31/1 2019.
Under året gav regeringen Tillväxtverket i
uppdrag att skapa ett nätverk med fokus
på regional utveckling och tillväxt. Region
Kalm ar län är en av de regioner som
redan anslutit sig. Nätverket är finansierat
av regeringen. Deltagarna i nätverket har
benämningen digitaliseringskoordinatorer
och konceptet är snarlikt det som finns
sedan tidigare med
bredbandskoordinatorer.

Har mål 6 uppnåtts?
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Befolkning och välfärd
MÅL 1

Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg,
nyanlända och ungdomar.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Samordna
kommunstrategiska
överläggningar med fokus
på kommungemensamma
utmaningar, behov och
möjlig samverkan i länet.

Minst fyra strategiska
överläggningar har genomförts.

Åtta strategiska överläggningar har
genomförts.

Redovisa och sprida
resultatet av CaSYPoTenkäten inom ramen för
Unga i samverkan 20172019.

Regionförbundet har deltagit i minst
två internationella konferenser för
att presentera resultatet från
CaSYPoT.

Regionförbundet har deltagit vid flera
internationella konferenser och
presenterat resultatet för CaSYPoT.

Samordna genomförandet
av ungdomsenkäten Lupp i
kommunerna i Kalmar län
samt Eksjö kommun under
hösten 2018.

13 kommuner har genomfört Luppenkäten.

13 kommuner har genomfört Luppenkäten. Kumulus har övertagit
ansvaret för enkäterna, vilka kommer
att analyseras och sedan levereras i
maj 2019.

Bevaka och sprida
utvecklingen kring
Barnkonventionens
lagstadgande.

Regionförbundet har närvarat vid
SKL:s barnrättsnätverksträffar.

Utvecklingsledare för Barn och Unga
har närvarat vid SKL:s
barnrättsnätverksträffar och kommer
arbeta vidare med att implementera
barnkonventionen i kommunerna.

Informera om och sprida
den nya regionala
utvecklingsstrategins
strategi ”God miljö för barn
och unga” i
verksamheterna.

Lupp-nätverket och andra nätverk
som jobbar med unga har fått
kunskap om den nya regionala
utvecklingsstrategin.

Utvecklingsledare för Barn och Unga
har närvarat vid SKL:s barnrättsnätverksträffar och kan få i uppdrag
att arbeta vidare med att
implementera barnkonventionen i
kommunerna. Fortsatt arbete i Barnoch ungdomsnätverket (tidigare Luppnätverket) i länet kommer att
samordnas av Kumulus.

Har mål 1 uppnåtts?
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MÅL 2

Bidra till hög integration och etablering av nyanlända.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Driva projektet Vi blir flerIKO, delta i
Integrationsrådets arbete
samt beakta och initiera
olika initiativ för att höja
kunskapsnivån och bidra till
samverkan.

Offentliga och ideella aktörer som
möter nyanlända har fått ökad
kunskap om integration och
samverkan har ökat.

Kunskapsökningen har skett såväl
internt som externt. Uppdraget
kommer att leva vidare genom bland
annat en webbplattform som är under
uppbyggnad. Målet är uppfyllt.

Erbjuda nyanlända vuxna,
unga och
anhöriginvandrare
samhällsorientering på
modersmål via
regionförbundet.

Samtliga nyanlända inom ramen för
samverkan har erbjudits SO inom
ett år.

Samtliga nyanlända inom ramen för
samverkan har erbjudits SO inom ett
år.

Samordna arbetet med att
ta fram ett avtal kring
hälsokommunikation i
länet.

Beslut har tagits om avtal om
samverkan mellan kommuner och
landsting kring en utökning av
hälsokommunikation.

I och med regionbildningen
samordnas hälsokommunikation från
Region Kalmar län. Med anledning av
detta har avtal inte upprättats.

Stödja och delta i det
nationella projektet MILSA
för utbildning av
samhällskommunikatörer
och hälsokommunikatörer.

Fyra erfarenhets- och
utbildningsträffar för samhälls- och
hälsokommunikatörerna har
genomförts.

I och med regionbildningen
samordnas hälsokommunikation från
Region Kalmar län, som inte någon
medverkan i MILSA. Med anledning
av detta har avtal inte upprättats.

Genom projektet
Samverkan leder till arbete
stödja ett antal lokala
verkstäder, mikroprojekt
och mobila team att starta
som aktiviteter i länet.

Fler aktörer har samverkat kring
vägar in på arbetsmarknaden för
nyanlända och unga.

Aktörer runt om i länet har samverkat,
vilket bland annat har lett till att
personer långt ifrån arbetsmarknaden
har fått praktikplatser.

Kunskapsnivån mäts på individnivå i
de enkätsvar som inkommit efter varje
enskild kurs/konferenstillfälle.
Projektet utvärderas under våren
2019.

Har mål 2 uppnåtts?
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MÅL 3

Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar län.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Samordna
utvecklingsarbetet inom
socialtjänst och
angränsande hälso- och
sjukvård

Ett ramavtal mellan kommunerna
och landstinget för
ungdomsmottagningar i Kalmar län
har beslutats om och
genomförandet har påbörjats.

Arbetet med att se över
uppbyggnaden och
huvudmannaskapet av länet
ungdomsmottagningar har påbörjats.
Ramavtal kommer att presenteras
under 2019.

Bygga upp en
kommungemensam
kompetensutvecklingsplan
och samordna
utbildningstillfällena.

Samtliga kommuner har deltagit i
gemensam
kompetensutvecklingsplan för
socialtjänsten inom Kompass,
Kommunal Praktisk Samverkan
Socialtjänst.

Då flera kommuner inte ansåg sig ha
behov av en gemensam
kompetensutvecklingsplan förlängdes
inte avtalet om Kompass.

Genom samordning verka
för att brukares, patienters
och närståendes
erfarenheter och kunskaper
tas tillvara i utvecklingen av
socialtjänst och
angränsande hälso- och
sjukvård.

Fler av brukares, patienters och
närståendes upplevelser har tagits
tillvara i utvecklingen av socialtjänst
och angränsande hälso- och
sjukvård.

Fler av brukares, patienters och
närståendes upplevelser har tagits
tillvara i utvecklingen av socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård.
Deltagare från utvecklingsrådet sitter
med i Länsgemensam ledning.
Representanter finns även med ibland
annat samverkandegrupp Äldre. 2019
ansluter sig Kommunförbundet
Kalmar län till Intressebanken.

Samordna arbetet med att
Kalmar län arbetar mot
ambitionen i ny lag om
samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och
sjukvård.

Kommungemensamma
styrdokument har tagits fram.
Samtliga kommuner och landstinget
har erbjudits utbildning i den nya
lagstiftningen.
Uppföljning av indikatorer på
kommunnivå i enlighet med
beslutad överenskommelse.
Uppföljning för landsting och
kommuner i maj och november
gällande avvikelser i enlighet med
beslutad överenskommelse.

Samtliga indikationspunkter är
genomförda.

Bidra till att öka kunskapen
och användningen av
Samordnad Individuell Plan
(SIP).

Samtliga kommuner och landstinget
har erbjudits utbildning i Samordnad
Individuell Plan (SIP).
Uppföljning har genomförts genom
jämförelser i antal gjorda planer
samt utifrån ”SIP- kollen”.

Samtliga indikationspunkter är
genomförda. Målet är delvis uppfyllt.
Uppföljning av antalet gjorda SIP sker
regelbundet och har ökat. Data från
SIP-kollen kan inte redovisas på
grund av för få registreringar.

Regionförbundet i Kalmar län

33
315

Årsredovisning 2018

Samordna och stödja
arbetet med en gemensam
plan för samverkan mellan
landsting och kommunerna
som inkluderar samtliga
verksamheter som berör
barn och unga såsom
skola, socialtjänst,
barnpsykiatri, habilitering.
Bidra till förbättrad
samverkan mellan barnoch ungdomshälsan, BUP
och socialtjänst.

En gemensam plan och
överenskommelse är upprättad som
inkluderar samtliga verksamheter
som berör barn och unga såsom
skola, socialtjänst, barnpsykiatri,
habilitering.

Arbetet är påbörjat, men inte avslutat.

Samordna arbetet med en
länsgemensam
handlingsplan inom
området psykisk hälsa.

Handlingsplanen inom området
psykisk hälsa har reviderats och
uppdaterats.

Handlingsplanen inom området
psykisk hälsa har reviderats och
uppdaterats.

Ta fram en regional GAPanalys utifrån nya
nationella riktlinjer för
schizofreni.
Implementera nya
nationella riktlinjer för
schizofreni.

En regional GAP-analys utifrån nya
nationella riktlinjer för schizofreni
har tagits fram och
implementeringen har påbörjats.

Arbetet är påbörjat, men inte avslutat.

Bidra till förbättrade stödoch behandlingsinsatser av
personer omhändertagna
enligt LOB, Lagen om
omhändertagande av
berusade personer.

Arbetet har fortlöpt enligt plan.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Beslut har tagits om en
överenskommelse om fortsatt
arbete.

Har mål 3 uppnåtts?
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MÅL 4

Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom
Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Samordna arbetet med att
formulera gemensam
målbild för hela
socialtjänstens område
2018 och framåt.

En plan med tydlig målbild för
socialtjänstens gemensamma
utvecklingsarbete efter 2018 har
tagits fram.
Ett fortsatt samverkansavtal mellan
länets kommuners socialtjänst har
upprättats.

Indikatorerna har inte uppfyllts innan
årsskiftet 18/19. Dock finns det en
plan för fortsatt arbete 2019.

Följa upp och utvärdera
nuvarande regional
samverkans- och
stödstruktur.

Beslut har tagits om utvecklad
samverkan kring
familjehemsvården.

Beslut har tagits i respektive
kommuns kommunfullmäktige. Dock
ska samtliga socialchefer återkomma
gällande tidsplan, finansiering och
projektägare för att arbetet ska kunna
gå vidare.

Samordna aktiviteterna
som social- och
omsorgscheferna i länet
styr och leder inom
Kompass.

Beslut har tagits om utvecklad
samverkan kring familjerättsarbete.

Beslut har tagits i respektive
kommuns kommunfullmäktige. Dock
ska samtliga socialchefer återkomma
gällande tidsplan, finansiering och
projektägare för att arbetet ska kunna
gå vidare.

Bidra till att samtliga
kommuner tar aktiv del i
Kompass olika
utvecklingsspår.

Samtliga kommuner har deltagit i
utvecklingsspåren inom Kompass.

Då samtliga kommuner inte har
deltagit i utvecklingsspåret är målet
inte uppfyllt.

Har mål 4 uppnåtts?
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Näringsliv och kompetens
MÅL 1

Bidra till ökad digitalisering.
Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Inventera och kvalitetssäkra
aktörernas arbete med
tillgänglighet för att kunna
bygga en digital
tillgänglighetsguide för
besöksnäringen.

200 aktörer inom
besöksnäringen har deltagit i
projektet.

Under 2018 har inventeringen inletts
och 100 företag har deltagit hittills.
Projektet fortsätter under 2019.

Marknadsföra och sprida
information om
digitaliseringschecken via
tillgängliga kanaler och
nätverk. Visa exempel på
företag som nyttjat stödet via
artiklar i press och på webb.

Antal inkomna och beviljade
digitaliseringscheckar har ökat
med 10 procent jämfört med
2017. (Mätning vid årsskiftet av
antal beslut inklusive avslag)

(2017 års värden inom parentes.)
Antal inkomna/beviljade checkar till
digitalisering var under 2018 37/37
(48/44). Detta visar en minskning med
11 % vilket kan bero på två faktorer:
1.

2.

Aktiviteten inom digitalisering
bland företag kan ha minskat
generellt jämfört med 2017.
Vi har i samband med
förenklingen av
stödarsenalen renodlat
”digital omställning” till de
mest nivåhöjande
investeringarna. Tidigare var
digitalisering inte lika distinkt
formulerat och fler ”vanliga”
IT-baserade investeringar
finns sannolikt i denna rubrik
för 2017.

Vi har under 2018 även administrerat
affärsutvecklingscheckar till
digitalisering (ej egna medel). Under
2018 hanterades 6/6 ärenden.
Har mål 1 uppnåtts?
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MÅL 2

Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Förankra och påbörja
genomförandet av insatser i
beslutat handlingsprogram för
Kompetensförsörjning Kalmar
län.

Handlingsprogram inklusive plan
för uppföljning har tagits fram
och har beslutats.

Arbetet pågår och beslut tas, efter
remiss, av Region Kalmar län under
2019.

Genomföra projektet
Motivation leder till framgång
enligt beslutad plan.

Andelen behöriga till gymnasiet
och till vidare utbildning har ökat
jämfört med 2017.

Andel behöriga har under läsåret
2017/2018 vänt den tidigare
nedåtgående trenden och ökat från 79
till 81. De genomsnittliga meritvärdena
har aldrig varit så höga som vilket
tyder på en ökad kunskapsnivå.

Arrangera möten med det
regionala nätverket för
yrkeshögskoleutbildning för
ökad kunskap,
erfarenhetsutbyte och bättre
utfall för länet utifrån
inlämnade ansökningar.

Antalet beviljade
yrkeshögskoleplatser per
10 000 invånare till länet har
ökat jämfört med våren 2017.

Antalet beviljade platser per 10 000
invånare har ökat till 75 platser för
Kalmar län under 2018, jämfört med
72 platser 2017.

Har mål 2 uppnåtts?
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MÅL 3

Bättre nyttjande av företagsstöd som verktyg för förnyelse av näringslivet.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Koppla beviljade
företagsstöd tätare till de
innovations-miljöer och
branschsatsningar som
initierats i länet och i
samarbete med närliggande
län.

Antal ansökningar om
konsultcheckar till branscher
med särskild prioritet, till
exempel besöksnäring,
livsmedel med flera har ökat.

Arbete pågår för att knyta
stödgivningen till prioriterade
områden. För att göra det krävs det
relevanta definitioner av dessa
områden, till exempel med hjälp av
SNI-koder, som är jämförbara över tid.

Identifiera och hitta nya
kanaler för att nå ut till andra
grupper för ökad kännedom
om regionförbundets
företagsstöd hos
underrepresenterade grupper
såsom unga, kvinnor och
personer med utländsk
bakgrund. Sprida information
via sociala medier

Genomförd satsning på sociala
medier har följts upp efter
avslutad kampanj.

Kampanjen avslutades i mars 2018
och resulterade i färre relevanta
förfrågningar än önskat; totalt 29 svar,
som ledde till 7 besök och 4
ansökningar.

Har mål 3 uppnåtts?
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MÅL 4

Bidra till ökad internationalisering.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Ta ansvar för arbetet inom
området Bioekonomi och
utveckla modell för det
fortsatta arbetet. Delta i
kommunikationsplattform för
bioekonomisk utveckling för
svenska regioner.

En modell har tagits fram för
tydligare ansvarsfördelning
mellan regionerna inom
samarbetet för Brysselkontoret.

En modell finns framtagen för det
fortsatta samarbetet mellan
regionerna inom Småland Blekinge
Halland inom området Bioekonomi.
Kalmar län driver frågorna och tar
ansvar för informationsspridning och
omvärldsbevakning.

Förbättra samarbete med
Enterprise Europe network
(EEN), Business Sweden
med flera.

Antalet ansökningar om
företagsstöd för
internationalisering har ökat
jämfört med 2016/2017.

(2017 års värden inom parentes.)
Antal inkomna/beviljade checkar till
internationalisering var under 2018
23/22 (22/20). Detta är endast en
marginell ökning.
Regionförbundet har under 2018 även
administrerat affärsutvecklingscheckar
(ej egna medel) till internationalisering
där intresset endast gett 1/1 ansökan
(9/9 under 2017). Eventuellt har de
formella kraven för
affärsutvecklingscheckar gjort att
sökande företag i stället valt
regionförbundets egna stöd.

Arbeta aktivt med Euroregion
Baltic (ERB) genom att delta
i sekretariats- och
styrelsemöten, medverka
som partner samt leda
arbetet i ERB Water Core
Groupe.

Regionförbundet har medverkat
som partner i minst fem projekt
med koppling till ERB.

Regionförbundet deltar aktivt som
partner i projekten Umbrella och
DUNC och driver dessutom projekten
CaSYPoT, CaSYPoT-Ru och
Waternets-Ru. Samtliga med koppling
till ERB.

Skapa kontakter med nätverk
på europeisk nivå inom
ramen för projektet Växande
besöksnäring.

Regionförbundet har deltagit i
aktiviteter hos identifierade
europeiska nätverk.

Under året har regionförbundet
deltagit på möten med South Baltic
Tourism Center och på konferens i
Riga. Under kommande år ska vi
tillsammans med övriga regioner
Småland, Blekinge och Halland gå
med i nätverket Necstour.

Har mål 4 uppnåtts?
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Lärande och biblioteksstöd
MÅL 1

Stödja länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende
digitalisering.

Aktiviteter

Indikatorer

Kartlägga rektorers
stödbehov i
självskattningsverktyget LIKA
och uppföljningssamtal.

Minst 100 kartlagda skolor i länet
med verktyget LIKA från SKL har
inrapporterats till AV-Media.

72 LIKA-värderingar har skickats in
från länets rektorer. Emmaboda,
Högsby, Oskarshamn (F-9) och
Västervik saknas.

Erbjuda relevant
omvärldsbevakning.

Frågor om kunskap för
skolledare har lyfts fram vid
minst fyra tillfällen genom
nyhetsbrev.

Sex nyhetsbrev har skickats ut till
skolorna under 2018 om bland annat:

AV-Media har genomfört riktade
insatser mot skolledare under
året.

Information kring GDPR har lämnats
till skolledare. Det har också lämnats
information och delredovisning av
LIKA-värderingar till
förvaltningschefer. Samtal kring LIKA
med rektorer i Hultsfred och
Oskarshamn.

Erbjuda kompetenstödjande
insatser som kurser, samtal,
föreläsningar och
nyhetsbrev.

Uppföljning av indikatorer

- teknikval i skolan.
- MIK (Medie- och
informationskunnighet) och Bibliotek
- Information från internetdagarna

Nyhetsbrev har skickats till personer i
skolledande position.
Under Borgholmskonferensen
informerade AV-media om sin
verksamhet till rektorer och
förskolechefer.
Har mål 1 uppnåtts?
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MÅL 2

Ett tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och
förskolor.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Kartlägga kompetensen
bland länets IKT-pedagoger.

Nätverket har kartlagt sina
kunskaper vid minst ett tillfälle.

En diskussion med nätverket för IKTpedagoger om kompetens och
utvecklingsbehov har startat som ska
leda till en kartläggning.

Utifrån kartläggningen ska
AV-Media ta fram en
kompetensutvecklingsplan
för IKT-pedagognätverket.

En kompetensutvecklingsplan
för nätverket är framtagen.

Under 2018 planeras 4
nätverksträffar samt en resa
till BETT (mässa för IKT och
digital pedagogik) som
samordnas av AV-Media.

Fyra nätverksträffar samt resa till
den brittiska IKT-mässan BETT
är genomförd.

Ett möte har genomförts med tema
GAP-minder.
Ett ”after-BETT-möte”
- Högalid
- Hultsfred
- Högsby
Ett möte med Split-vision-nätverket
har genomförts.
Ett möte om skolfederation med bra
uppslutning har genomförts i
december.
En resa till BETT-mässan i London
genomfördes med 25 deltagare.

Har mål 1 uppnåtts?
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MÅL 3

AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever.

Aktiviteter

Indikatorer

AV-Media ska erbjuda
introduktionsmöten om sitt
utbud för nyanställda i länets
12 kommuner.

Minst ett introduktionsmöte har
genomförts i varje kommun.

AV-Media ska medverka på
pedagogiska konferenser
och mässor i länet.

AV-Media har synts på större
mötesplatser för verksamma
inom skola och förskola vid
minst 4 tillfällen.

Uppföljning av indikatorer
14 introduktionsmöten har genomförts
i 7 av 12 kommuner.
Andra träffar i 5 av 12 kommuner där
information ingått vid andra typer av
aktiviteter.
AV-Media har deltagit i Skoldatatek,
Södra regionen.
Ett informationsmöte tillsammans med
organisationen GAP-minder har
genomförts.
Deltagit med informationsdisk vid en
konferens i Kalmarsalen med 680
pedagoger och skolledare.
Information till skolledare vid
Borgholmskonferensen. Deltagande
med information vid Regiondagarna.
Deltagande vid konferensen Skolprat
– Kalmar kommun.

Genomföra riktade
kampanjer via våra kanaler
till olika målgrupper.

Antalet följare till AV-Medias
sociala medier har ökat från 450
till 700.

Vid årsskiftet hade AV-media 604
följare på Facebook.

AV-Medias nya testroom har haft
300 besökare.
Antal delade planeringar i Plus
har passerat 300.

14 specifika testrumsbesök har gjorts
under året där ca 73 personer har
deltagit. I och med aktiviteter och
kurser som anordnats på AV-Media
har också testrummet presenterats.
Uppskattningsvis har ytterligare 150
personer besökt testrummet.
Planeringsverktyget Plus har 379
delade pedagogiska planeringar.
4 aktiviteter på våren för totalt ca 95
studenter vid Linnéuniversitetet.
58 förskollärarstudenter har deltagit i
aktiviteter om iPad och interaktiv
skärm som pedagogiska verktyg.
37 fritidslärare och
fritidslärarstudenter har deltagit i
aktiviteter kring digitalt berättande och
kommunikation.
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På hösten genomfördes en aktivitet
om digitala berättelser för 16
studenter samt en aktivitet för
handledare till studenter om
programmering, MIK med mera.
Arbeta för att fortsätta med
befintliga samarbeten med
Linnéuniversitetet avseende
VFU (Verksamhetsförlagd
utbildning).

Minst 4 aktiviteter kring VFU
(verksamhetsförlagd utbildning)
har genomförts av AV-Media.

Förbättra tillgänghetsgraden
och användandet av AVMedias webbplats samt göra
eventuella anpassningar
utifrån den nya
dataskyddsförordningen

AV-Medias webbplats har
förbättrade mätvärden avseende
tillgänglighet (enligt W3Cstandard) jämfört med mätning
2017

Har mål 3 uppnåtts?

MÅL 4

Med nya regler att förhålla sig till,
samt på grund av att ny webbplats tas
i bruk vid uppstart av
Kommunförbundet, har inga
mätningar gjorts inför årsskiftet.

JA

Höjd kompetens hos länets biblioteksanställda för att bättre anpassa
bibliotekens digitala erbjudande till medborgarna.

Aktiviteter
Kartlägga kompetensbehovet
hos länets folkbibliotek.

Indikatorer
Minst 3 kompetenshöjande
insatser som kurser eller
föreläsningar har genomförts.

Utifrån kartläggningen
erbjuda kompetensinsatser
för anställda vid länets
folkbibliotek.

Har mål 4 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län

Uppföljning av indikatorer
Totalt 17 kompetenshöjande insatser
är genomförda inom bland annat
GDPR, IT, talböcker samt mångfald
och tillgänglighet.
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MÅL 5

Regionbiblioteket ska belysa och stödja biblioteken i deras roll som arena för
demokrati och fri information.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Erbjuda kompetensinsatser
för bibliotekschefer vid länets
folkbibliotek.

1-3 möten och minst 1
utbildningsinsats har genomförts
för chefer vid länets folkbibliotek.

Erbjuda en konferens om
demokrati och bibliotek för
regionens politiker.

En konferens om demokrati och
bibliotek har genomförts för
regionens politiker.

Under året genomfördes 6
bibliotekschefsmöten.
Totalt genomfördes 4
utbildningstillfällen för chefer inom
områden ledarskap/uppdrag och att
leda förändringsprocesser.
Den 8 maj genomfördes den
nationella konferensen ”Historisk
satsning på biblioteken” i Kalmar. 80
personer deltog och 780 personer
följde webbsändningen.

Har mål 5 uppnåtts?

MÅL 6

Undersöka förutsättningar för att utveckla en modell kring skolbiblioteksfunktion för
små skolenheter.

Aktiviteter
Med utgångspunkt i regional
skolbiblioteksstrategi
genomföra en förstudie inför
projekt som syftar till att
främja mindre skolors
skolbibliotek.

MÅL 7

Indikatorer
En förstudie är genomförd.
Ett förslag på projekt är
framtaget.

Uppföljning av indikatorer
Efter samtal med landstinget utgick
mål 6.

Förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden.

Aktiviteter
Genomföra kartläggning om
behovet av förbättrad
biblioteksservice med fokus
på litteraturupplevelser på
landsbygden. En
pilotkommun ska utses och
en projektplan ska tas fram.

Indikatorer
En färdig kartläggning om
behovet av biblioteksservice är
framtagen.
En pilotkommun är utsedd.
En projektplan är framtagen.
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Uppföljning av indikatorer
Efter samtal med landstinget utgick
mål 7.

Årsredovisning 2018

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
(Nka)
MÅL 1

Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga.

Aktiviteter

Indikatorer

Stödja och underlätta ett
utvecklingsarbete och
implementering av
anhörigstöd till kommuner,
landsting och enskilda
utförare. Utveckling av
metoder för ett individuellt
och familjeorienterat
anhörigstöd ska prioriteras.

Nka har genomfört

Fungera som en länk mellan
forskning och praktik samt
utveckla och förmedla
metoder och verktyg.

Nka har
genomfört/medverkat/påbörjat/a
vslutat minst:

•
•

•

•
•
•

•

Bidra till utveckling av
metoder och verktyg samt till
systematisk spridning och
uppföljning av dessa.

Nka har

ett remissvar på statlig
utredning
20 konsultationer till
myndigheter, beslutsfattare
och personal
nätverksträffar med fyra
nätverk med praktiker och
idéburna organisationer

•

•

•

stöd till minst tre
utvecklingsprojekt hos
kommuner, landsting och
idéburna organisationer
och följt upp anhörigstöd
utvecklingen av en app för
att kartlägga behov och
planera stöd för anhöriga
(COAT)
minst ett blandat lärande
nätverk om systematisk
uppföljning och
kvalitetsutveckling
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besvarat två remisser,
Socialstyrelsen och Swedish
Standard Institute
bistått med konsultationer i
genomsnitt tre gånger dagligen
till myndigheter, beslutsfattare
och personal
arrangerat träffar med fem
nätverk.

•

•

Nka
•

ett EU Horizon 2020
projekt - anhörigstöd
tre EU Erasmus+ projekt anhörigstöd
2 nationella
forskningsprogram anhörigstöd
ett forskningsprojekt anhörigstöd

Nka ska ha
genomfört/påbörjat/avslutat:
•

Uppföljning av indikatorer

•

•

•

driver EU-projektet Me-We för
att utveckla insatser till unga
anhöriga.
driver två Erasmus+ projekt
och ett Erasmus+ projekt har
avslutats
medverkar i ett internationellt
samt två nationella forskningsprogram
medverkar i ESF-projektet
Motivation leder till framgång.

Nka
•

•

•

leder projektet Koordinator till
föräldrar till barn med funktionsnedsättning, samverkan med
Socialstyrelsen och 10
kommuner.
ingår i och stödjer Bräcke
Diakoni i tre och FUB i ett
Arvsfondsprojekt om stöd till
anhöriga.
har som första steg i
apputvecklingen utarbetat en
kravspecifikation för appen i
samverkan med anhöriga och
anhörigkonsulenter.

Årsredovisning 2018

•

Sammanställa samt förmedla
forskningsresultat och bästa
tillgängliga kunskap inom
området.

har under hösten startat ett
blandat lärande nätverk kring
systematisk uppföljning av stöd
till anhöriga.

Nka ska ha förekommit i media
om anhörigfrågor vid minst 10
tillfällen under året.

Nka har förekommit i media vid minst
tio tillfällen.

Nka har publicerat minst:

Nka har publicerat:

•
•
•
•
•

två kunskapsöversikter och
rapporter
tre vetenskapliga artiklar
två nyhetsmagasin
10 digitala nyhetsbrev
100 inslag på sociala
medier

Nka har producerat:
•

•

•

•

två kunskapsöversikter, två
rapporter och fyra vetenskapliga
artiklar
tio digitala nyhetsbrev, två
nyhetsmagasin och 120 inslag
på Nka:s egna kanaler i sociala
medier (Facebook, Twitter och
MyNewsdesk)

Nka har:

en nationell film om
anhörigfrågan som spritts i
hela landet
en webbutbildning.

•

•

producerat tre filmer om unga
omsorgsgivare, samverkan med
Ölands Folkhögskola
medverkat i Röda Korsets
produktion av fyra filmer om
anhörigfrågan

Arbete med en webbutbildning
avseende anhöriga till personer med
psykisk funktionsnedsättning pågår
och publiceras 2019.
Nka har genomfört:
•
•

•
•

Nka har:

en nationell konferens
medverkat vid 10
konferenser, seminarier
och workshops
en högskolekurs
10 webbinarier.

•

•

genomfört en nationell
konferens om Anhöriga och
flerfunktionsnedsättning (320
deltagare), varit medarrangör
av tre nationella konferenser
och medverkat vid fyra
konferenser, seminarier och
workshoppar
genomfört två högskolekurser
om Barn som anhöriga och
fyra webbinarier

påbörjat utvecklingen av en
verktygslåda avseende Anhöriga och
fallprevention, finansiering
Socialdepartementet.
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Ge kunskapsstöd direkt till
föräldrar och anhöriga till
personer, företrädesvis barn
och unga, med kombination
av flera omfattande
funktionsnedsättningar och
omfattande medicinska
behov.

Nka har för målgruppen:
•

•

•

Nka har för målgruppen:
•

erbjudit konsultation till
minst 40 föräldrar eller
anhöriga
publicerat minst tio artiklar
om anhörigskap och
flerfunktionsnedsättning
genomfört minst två
webbinarier.

•

•

•
Stödja och utveckla hälsooch sjukvårdens roll och
ansvar när det gäller stödet
till anhöriga.

Nka har genomfört/påbörjat/
avslutat stöd till minst två
utvecklingsprojekt som
involverar hälso- och sjukvården.

Nka ger stöd till:
•

•
•

Har mål 1 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län

erbjudit konsultation till 60
föräldrar/anhöriga
publicerat 29 artiklar om
anhörigskap och flerfunktionsnedsättning på Nka:s
webbsida
vid konferensen Livets
möjligheter var en stor del av
deltagarna anhöriga
genomfört ett webbinarium.

Geriatriska kliniken, sjukhuset i
Kalmar och utveckling av
geriatriskt rådgivningsteam
Region Skåne och utvecklingen
av närvård.
Framtagning av
Arvfondsansökan pågår
tillsammans med Landstinget i
Kalmar län, Kalmar kommun,
Bräcke Diakoni och Röda
korset.
JA
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MÅL 2

Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma
könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Kartlägga situationen
avseende könsrelaterade
skillnader och konsekvenser
inom anhörigstödet.

En befolkningsstudie som
kartlägger anhörigomsorgens
omfattning och konsekvenser
inklusive könsrelaterade
skillnader är genomförd.

Befolkningsstudien är genomförd av
SCB i samverkan med
Linnéuniversitetet och forskare fån
Lunds universitet och Dalarnas
högskola.

Kartlägga det anhörigstöd
som ges av kommunerna
avseende omfattning,
innehåll, könsrelaterade
skillnader och
jämlikhetsperspektiv

En webbenkät till landets
samtliga kommuner som också
inkluderar könsrelaterade
skillnader och ett interkulturellt
perspektiv har genomförts.

Planering av webbenkäten pågår och
planen är att den kommer att
genomföras under 2019.

Involvera ett
jämlikhetsperspektiv i
pågående och planerade
aktiviteter.

Ett jämlikhetsperspektiv ingår i
Nka:s samtliga aktiviteter och
publikationer.

Ett urval av aktiviteter och
publikationer kommer att granskas ur
ett jämlikhetsperspektiv under 2019.
Beviljats medel från
Jämställdhetsmyndigheten att
kartlägga befintlig forskning om
anhörigskap i ett
jämställdhetsperspektiv, samverkan
med Anhörigas Riksförbund.

Har mål 2 uppnåtts?
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MÅL 3

Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv.

Aktiviteter
Involvera ett interkulturellt
perspektiv i pågående och
planerade aktiviteter.

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

En befolkningsstudie som
kartlägger anhörigomsorgens
omfattning och konsekvenser
inklusive ett interkulturellt
perspektiv är genomförd.

Ett interkulturellt perspektiv ingår i den
befolkningsstudie som genomförts
under hösten.
En enkätundersökning till landets alla
anhörigkonsulenter är genomförd
anhörigstöd i ett interkulturellt
perspektiv.

Har mål 3 uppnåtts?

MÅL 4

JA

Särskilt bidra till att underlätta förutsättningarna för att kombinera rollen som
anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Kartlägga situationen
avseende anhörigrollen,
arbetslivsdeltagande och god
hälsa.

En befolkningsstudie som
kartlägger anhörigomsorgens
omfattning och konsekvenser
inklusive könsrelaterade
skillnader är genomförd.

Undersökningen om könsrelaterade
skillnader i anhörigomsorgen ingår i
den befolkningsstudie som
genomförts.

Genomföra olika insatser för
att bidra till ökad
medvetenhet om frågan hos
arbetsgivare, beslutsfattare
och media.

En informationsaktivitet till
arbetsgivare, beslutsfattare och
media har genomförts.

En informationsaktivitet i samverkan
med Anhörigas Riksförbund planeras
till 2019 när resultaten från
befolkningsstudien är klara.

I samverkan med
arbetsgivare och anhöriga
utveckla metoder för stöd till
yrkesverksamma anhöriga.

Ett utvecklingsarbete med minst
fem arbetsgivare för att utveckla
metoder för stöd till anhöriga har
påbörjats.

Ett utvecklingsarbete med
arbetsgivare har initieras och kommer
att genomföras under 2019-2021
baserat på resultaten från
befolkningsstudien.

Har mål 4 uppnåtts?
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MÅL 5

När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas
svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

I pågående och planerade
aktiviteter vara särskilt
uppmärksam på att
föreslagna insatser inte
bidrar till att anhörigas
svårigheter inkräktar på
barnets hälsa, utveckling och
skolgång.

Nka har utvecklat aktiviteter som
medför att närståendes
svårigheter inte inkräktar på
barnets hälsa, utveckling och
skolgång.

De aktiviteter som utvecklas syftar till
att de närståendes svårigheter inte
inkräktar på barns hälsa, utveckling
och skolgång. Vid samtliga
presentationer och rådgivning
avseende stöd till Barn som anhöriga
lyfts betydelsen av att beakta barns
hälsa, utveckling och skolgång.

Har mål 5 uppnåtts?

MÅL 6

JA

Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för internationellt samarbete
och utbyte av kunskap, erfarenheter och information.

Aktiviteter
Ingå i internationella
organisationer och nätverk
och medverka i
internationella
samverkansprojekt och
konferenser.

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Nka har medverkat i:
•

•

•

Nka är aktiva i:

Eurocarers
(anhörigorganisationer och
FoU-centra i Europa)
Skandinaviskt nätverk för
kunskapsutbyte avseende
Barn som anhöriga
det nordiska
myndighetsnätverk
avseende Barn som
anhöriga.

Har mål 6 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län

•

•
•

•

Eurocarers
(anhörigorganisationer och FoUcentra i Europa) där Nka:s FoUledare är ordförande
Eurocarers forskarnätverk
Skandinaviskt nätverk för
kunskapsutbyte avseende Barn
som anhöriga
det nordiska myndighetsnätverk
inom området Barn som
anhöriga.
JA
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MÅL 7

Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av Nka:s verksamhet.

Aktiviteter

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Kontinuerligt följa
”loggingdata” från Nka:s
webbsida och sociala medier
och vidta kvalitets-utveckling
baserat på det.

Loggingdata har följts och
kvalitetsutvecklingplan
utarbetats.

Webbutvärdering av Nka:s
verksamhet riktad till de 5
500 prenumeranterna av
nyhetsbrevet.

Resultatet av webbutvärderingen
har analyserats.
Förbättringsförslag har
implementerats i verksamheten.

Analys av webbutvärderingen, resultat
av loggingdata och extern utvärdering
av webbsidan utgör underlag för en
revidering av webbsidan.

Utvärdering av konferenser,
utbildningar,
webbutbildningar och
webbinarier och vidta
kvalitetsutveckling baserat på
det.

Utvärdering av webbutbildningen
Barn som anhöriga har gjorts
avseende hur budskapet
omsatts i praktiken och en
revidering av utbildningen görs
baserat på utvärderingen.

En utvärdering av webbutbildningen
Barn som anhöriga planeras till våren
2019.

Utvärderingar av samtliga
webbinarier har gjorts och
kvalitetsutvecklingplan
utarbetats och implementerats.

En plan för systematisk uppföljning av
verksamheten har utarbetats och
.kommer att implementeras 2019

En ”Peer review-process" har
genomförts.

”Peer review process” genomförs
alltid.

En sakkunnig granskning,
s.k. ”Peer review-process"
med specialistgranskning av
Nka:s publikationer före
publicering.

Loggingdata från Nka:s webbsida har
följts upp och en extern utvärdering av
Nka:s webbplats har genomförts.
Baserat på dessa har en
kvalitetsutvecklingsplan utformats och
kommer att beaktas i utvecklingen av
ny webbsida.

Har mål 7 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län

Samtliga webbinarier utvärderas och
en analys är planerad till våren 2019.
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Administration
MÅL 1

Säkerställa god kvalitet i regionförbundets interna processer.

Aktiviteter
Följa de rutiner och
processer som vi har och
utveckla dessa vid behov.

Indikatorer

Uppföljning av indikatorer

Kontroll av:
Efterlevnad av ramavtal
Utskick av underlag till
sammanträden inom utsatt tid

Efterlevnad av ramavtal avseende
resor kontrolleras via stickprov en
gång per år enligt fastställd
kontrollplan. Kontrollen visar inga
avvikelser från ramavtal.
Datumen för sista dag att lämna in
underlag till sammanträden har
tydliggjorts, framförallt via klarare
anvisningar till områdeschefer, vilket
har inneburet en större
kvalitetssäkring av underlagen.
Samtliga utskick till styrelsen och
arbetsutskottet har skett inom utsatt
tid.

Har mål 1 uppnåtts?

MÅL 2

JA

Implementera de nya lagar som kommit inom området, bland annat ny
kommunallag och dataskyddsförordning.

Aktiviteter
Genomgång av hur
regelförändringarna påverkar
regionförbundets
verksamhet.

Indikatorer
Framtagna handlingsplaner för
anpassning av verksamheten.

Uppföljning av indikatorer
När det gäller dataskydd har bland
annat rutiner för behandling av
personuppgifter tagits fram och all
personal har erbjudits utbildning. Ett
flertal personuppgiftsbiträdesavtal har
tecknats.
Med anledning av den nya
kommunallagen har bland annat nya
rutiner för anslag och en
direktörsinstruktion tagits fram.

Har mål 2 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län
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MÅL 3

Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av övergångarna till regionkommun
och kommunförbund.

Aktiviteter
Inventering av möbler och
inventarier.
Intern och extern
kommunikation kring
regionbildning.

Indikatorer
Framtagen inventarielista.
Framtagna handlingsplaner för
anpassning av rutiner och
system.

Anpassa våra rutiner och
system till exempel
ekonomisystem
webb
Personalfrågor vid
verksamhetsövergång, riskoch väsentlighetsanalys samt
förhandlingar.

Uppföljning av indikatorer
Under hösten har arbetet intensifierats
med att bilda Region Kalmar län,
Kommunförbund Kalmar län och
avveckling av Regionförbundet i
Kalmar län. Genomförandet har
planerats och samordnats avseende
aktiviteter inom områdena: ekonomi,
personal, IT, kommunikation, arkiv,
ärendehantering, avtal samt lokaler.
Bland annat har checklistor och
processbeskrivningar har tagits fram
och legat till grund för genomförandet
av aktiviteter inom HR, ekonomi,
pensioner, arkiv/diarium och
kommunikation.
Arbetet har i tillämpliga delar gjorts i
samarbete med ansvariga medarbetare i landstinget respektive
kommunförbundet.
Under början av året gjordes, i dialog
med fackliga organisationer, en riskoch konsekvensanalys avseende
planerade organisationsförändringar.
Det resulterade i en handlingsplan
med aktiviteter som återkommande
följts upp och kompletterats.
Vid bildandet av kommunförbundet,
som är en ideell förening, har beslutsunderlag tagits fram. Bland annat har
de skattemässiga konsekvenserna
utretts, samt att beslutsunderlag
såsom stadgar, budget, finansieringsmodell, personalunderlag samt
fackliga förhandlingar tagits fram.
Lägesrapporter kring regionbildningen
har under året kommunicerats
löpande i regionförbundets kanaler.
Därutöver har ett arbete kopplat till det
nya varumärket, såsom
varumärkesbeskrivning, logotyp,
grafisk profil samt omgörning av
kanaler med mera fortskridit.

Har mål 3 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län
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MÅL 4

Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av avvecklingen av regionförbundet.

Aktiviteter
Avsluta, enligt listor, till
exempel

Indikatorer
Minskat antal öppna ärenden
Minskat antal aktiva avtal

akter
avtal/licenser
inventarier
Personalfrågor vid
verksamhetsövergång, riskoch väsentlighetsanalys samt
förhandlingar.

Uppföljning av indikatorer
Alla medarbetare med öppna ärenden
i diariet har fått lista på dessa för
genomgång och åtgärd. Det har också
drivits ett systematiskt arbete med att
avsluta ärenden som inte kommer att
fortsätta i någon av de nya
organisationerna. De öppna ärendena
minskade med 42 %.
Avtal har inventerats och diskussioner
har förts om vilka som ska avslutas,
respektive föras över till Region
Kalmar län alternativt
Kommunförbundet Kalmar län.
Hanteringen har också innefattat
information till externa parter om
organisationsförändringen samt en
förberedelse för minskning av antalet
aktiva avtal.
Regionförbundets personalakter
kommer att arkiveras i Region Kalmar
läns arkiv. Ett systematiskt arbete har
gjorts med att avsluta och arkivera
personaladministrativa handlingar.
Kopior på relevanta handlingar har
delgetts respektive landstinget
respektive kommunförbundet där nya
akter har skapats.

Har mål 4 uppnåtts?

Regionförbundet i Kalmar län
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Bilagor »
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Bilaga 1 – Fördelning av företagsstöd
Företagsstöd
Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan
tabell:

2018-01-01—12-31

Antal
beviljade

Andel i
%

Antal
totalt

Kvinnor med svensk bakgrund
som driver företag

48

48

Kvinnor med utländsk bakgrund
som driver företag

4

4

Kvinnor

52

Män med svensk bakgrund som
driver företag

Andel beviljat
belopp (kr)

Andel
i%

2 226 000

150 000

52

2 376 000

153

153

10485 000

Män med utländsk bakgrund
som driver företag

22

22

1230 000

Män

175

175

11 715 000

Män och kvinnor med svensk
bakgrund och driver företag

19

Män och kvinnor med utländsk
bakgrund och driver företag

1

Män och Kvinnor

20

Totalt

247

21 %

71 %

16 %

76 %

19
1 195 000

Regionförbundet i Kalmar län

1

51 000

8%

20

1 246 000

8 %

100,0%

247

15 337 000

100
%
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Bilaga 2 – Beviljade projektmedel
Organisation
Regionförbundet i Kalmar län
Energikontor Sydost
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län
Ung företagsverksamhet i Kalmar län
Emmaboda kommun
Landstinget i Kalmar län
Kalmar kommun
Virserums konsthall
Hästnäringens Nationella stiftelse
Regionförbundet Västerbottens län
Miljöfordon Sverige
Hultsfreds kommun
ALMI
Regionförbundet i Kalmar län
Linnéuniversitetet
Drivhuset
Regionförbundet i Kalmar län
Kalmar läns museum
RISE
RISE
Vimmerby kommun
Regionförbundet i Kalmar län
Ölands kommunförbund
Kalmar Science Park AB
IUC
Kronobergs Läns Landsting
Nybro kommun
IUC
Destination Kalmar
Kalmar kommun
RISE
Linnéuniversitetet
BirdLife Sverige
Linnéuniversitetet
Kalmar kommun
Miljöfordon Sverige
Energikontor Sydost
Oskarshamns kommun
Emmaboda kommun
Attraktiva Oskarshamn AB
Destination Kalmar
Regionförbundet i Kalmar län
Sveriges Entreprenörer Service AB
Regionförbundet i Kalmar län

Projektnamn
Växande besöksnäring
Baltic Cleantech International
Umbrella
Förstärkt projektutveckling strukturfonderna
Ung företagsverksamhet i Kalmar län 2018-2019
Glasriket på tillväxt 2018-2020
REPLAY - Reduce Delay Kalmar län
Kalmarsundsregionen 2018-2019
Trä 2019 - Hållbar landsbygd
Statistikmodell för hästnäringens sammhällsek. effekter
Sveriges regioners kommunikationsplattform…..
Elekrifiering för omställning till fossilfria tansporter i H län
Förstudie - Social innovation
Tillväxtrådgivning i Kalmar län 2018
Regional bydgepeng - idéslanten
Ledarskap Småland
Studenter som intra- och entreprenörer
Internationell marknadsföring 2016-2018
Kronan framtid
Regionalt SMF-kontor i Kalmar län
Smart housing Småland 2
Internationella samarbeten som metod
LOBB2018
Delprojekt opinionsmätning Öland en kommun
RINK 2.0 - Regional Inkubation Kalmar län 2.0
Smart Industri Kalmar län - SMINK
CRKKL - Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
Draghunds EM barmark 2018
Förstudie - Förvärv av ETEC
Utveckling av ett säkert och tryggt Ironman Kalmar…
Linnéuniversitetets betydelse för regionens utveckling
Smart housing Småland 2
Professor internationellt företagande vid Ekonomihögskolan
Förstudie rörande möjligheterna att skapa ett centrum….
Ledarskap Småland
Unika historiska Kalmar Öland - innovationsupphandling
BB - BiogasBoost Kalmar län 2018-2021
SB WELL
Förstudie - Kombinerade nyttor med kombiterminal
Ny resurs 2.0
Eagles - Mervärden
Da Vinci
Motivation leder till framgång
Nationell ombudsplattform för….
Förstudie - Hållbara resor i besöksnäringen
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Typ av stöd
EU-medfin
EU-medfin
EU-medfin
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
EU-medfin
EU-medfin
EU-medfin
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
EU-medfin
EU-medfin
Projekt
Projekt
Projekt
EU-medfin
Projekt
EU-medfin
Summa

Beviljat
belopp
5 869 773
150 000
499 950
647 100
995 712
587 778
135 000
225 000
194 950
50 000
150 000
207 500
200 000
984 804
300 000
800 000
247 000
1 760 000
182 000
750 000
1 900 000
360 000
668 940
60 000
3 272 495
2 398 652
1 000 000
64 500
55 000
500 000
2 143 322
1 900 000
750 000
340 000
700 000
246 000
490 800
308 549
200 000
500 000
492 194
150 000
300 000
125 500
262 126
34 124 645

Bilaga 3 – Beviljade stöd kommunvis/gemensamma/ verksamhetsåret 2018

Företagsstöd
inkl. EU-delen

Andel stöd %

Andel AB

3%

7%

4%

3%

3%

4%

1%

2%

49 %

36 %

4%

4%

5%

6%

6%

6%

10 %

10 %

2%

2%

5%

7%

5%

14 %

544 115
Borgholm
693 401
Emmaboda
554 840
Hultsfred
159 500
Högsby
8 017 587
Kalmar
679 275
Mönsterås
824 705
Mörbylånga
1 036 485
Nybro
1 699 475
Oskarshamn
403 083
Torsås
834 450
Vimmerby
821 624
Västervik

Totalt

16 268 540
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343

344

345

346

347

348

349

350
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-05-08
Regionstyrelsen

§ 101

Ärendenummer RS 2019/421

Samordningsförbundets i Kalmar län - Årsredovisning
2018 och revisionsberättelse
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med revisionsberättelse
och årsredovisning för 2018. De utsedda revisorerna har granskat dessa och
bedömer att förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. De
utsedda revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. De utsedda
revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål som är uppställda. Vidare bedöms sammantaget att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som är
uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och ledamöterna för
Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Mot bakgrund av revisorernas granskning föreslår regionfullmäktiges
presidium att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för
Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för 2018.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 98/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2019.
3. Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018.
4. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018.
5. Granskning av årsredovisning 2018 Samordningsförbundet i Kalmar län.
6. Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse 2018.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-04-24
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 98

Ärendenummer RS 2019/421

Årsredovisning 2018, revisionsberättelse och PWC:s
granskning av Samordningsförbundets verksamhet
2018
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med revisionsberättelse
och årsredovisning för 2018. De utsedda revisorerna har granskat dessa och
bedömer att förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. De
utsedda revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. De utsedda
revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål som är uppställda. Vidare bedöms sammantaget att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som är
uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och ledamöterna för
Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Mot bakgrund av revisorernas granskning föreslår regionfullmäktiges
presidium att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för
Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för 2018.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2019.
2. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018.
3. Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018.
4. Granskning av årsredovisning 2018 Samordningsförbundet i Kalmar län.
5. Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

354

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Ärendenummer

2019-04-11

RS 2019/421

Regionstab

Regionfullmäktige

Årsredovisning 2018, revisionsberättelse och PWC:s
granskning av Samordningsförbundets verksamhet
2018
Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med revisionsberättelse
och årsredovisning för 2018. De utsedda revisorerna har granskat dessa och
bedömer att förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. De
utsedda revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. De utsedda
revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål som är uppställda. Vidare bedöms sammantaget att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som är
uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och ledamöterna för
Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Mot bakgrund av revisorernas granskning föreslår regionfullmäktiges
presidium att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för
Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för 2018.

Johan Jarl
Landstingssekreterare

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007
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Region Kalmar län

Datum

Sida

2019-04-11

2 (2)

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2019.
2. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018.
3. Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018.
4. Granskning av årsredovisning 2018 Samordningsförbundet i Kalmar län.
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Årsredovisning
2018

Fastställd av styrelsen 2019-03-22

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

357

2(45)

Ordförande har ordet
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar
län och länets tolv kommuner. Målet är att genom samverkan mellan medlemmarna hjälpa
personer i behov av samordnat stöd till arbete eller studier.
Samordningsförbundet har under 2018 finansierat individinriktade arbetsrehabiliterande
insatser i länets alla kommuner. Sammanlagt har 46 av 137 utskrivna individer kommit i arbete
eller studier. Det är 34% av deltagarna. 37% av deltagarna är vid utskrivning inskrivna på
Arbetsförmedlingen och därmed står de till arbetsmarknadens förfogande. Drygt 70% av
deltagarna är därmed rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden. Det får anses vara ett
mycket positivt resultat med tanke på att individerna inom Samordningsförbundets insatser
generellt står mycket långt från arbetsmarknaden vid inskrivning, med långt utanförskap i
bagaget.
I princip alla individer i insatserna vittnar, enligt enkätsvar, också om att de vuxit mentalt, fått
ökad självkännedom och högre livskvalitet genom insatsen. En positionsförflyttning har skett
och individerna känner sig mer redo för att ta klivet ut i arbets- eller studielivet.
Förutom de individinriktade insatserna i länet arbetar förbundet med att generellt främja
samverkan mellan medlemmarna. Det finns t.ex. lokala samverkansgrupper där representanter
för de fyra myndigheterna ingår. I dessa grupper kan man bl.a. konsultera varandra angående
olika ärenden som man har på sina bord. Kommunikationen blir enkel och smidig och främjar
god samverkan.
Samordningsförbundet har under 2018 anordnat 12 frukostmöten och 4 inspirationsdagar
riktade till medlemmarnas personal som jobbar nära individer som gynnas av samverkan. Dessa
möten har varit oerhört uppskattade och välbesökta! Sammanlagt har nästan 1300 människor
mötts vid dessa tillfällen. Det är en hiskelig massa kontakter som knyts och som gynnar
samverkan och individen i slutänden.
Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen för väldigt fint arbete tillsammans under den här
mandatperioden och önska tillträdande styrelse framgång i sitt arbete. Jag vill också särskilt
tacka förbundets personal och all insatspersonal som alltid sätter samverkan och sköra individer
i första rummet! Tack för ert outtröttliga arbete för god samverkan i vårt län, med en positiv
inställning, kreativitet och ett stort ansvarstagande så hjälper ni människor från utanförskap till
ett meningsfullt liv!

Maria Ixcot Nilsson
Ordförande
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1. Fö rvaltningsberä ttelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret
2018.

Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika projekt som finansierats.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv
kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och
att den enskilde som är i behov av samordnade insatser därigenom ska förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas
optimalt för målgruppen.
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Ordförande är Maria Ixcot Nilsson, 1:a v ordf.
Anders Andersson och 2:e v ordf. Andreas Erlandsson. Närvaron vid styrelsesammanträden
och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit mycket gott under det gångna året.
Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i verksamhetsplanen för 2018 har uppnåtts.
Finansiering har skett av åtta individinriktade insatser, två kartläggningsinsatser samt fyra
utbildningar. Utöver detta har förbundet medfinansierat insatser i form av ”fler jobb i ASF i
Kalmar län” samt ett ESF-projekten vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation)
och SLA (Samverkan leder till arbete).
Under året har 327 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits. 46
av 137 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 33,6
procent. Det ligger i linje med de senaste åren som har nått egenförsörjning. Dessutom
beskriver många deltagare i enkätsvaren från Indikatorerna att de vuxit mentalt genom att de
lärt sig mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En framgångsfaktor som
beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker kring individerna mellan de olika
myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.
Förbundet driver även samverkan genom att hålla i samtliga sex lokala samverkansgrupper i
länet. Där svarar förbundet för att dagordning mejlas ut, ledning av mötena samt skriva
minnesanteckningar.
Under 2018 har Samordningsförbundets haft visionen att skapa relationsinriktade samlingar,
där personer från de fyra myndigheterna samt politiker ska kunna träffas och lära känna
varandra bättre. Förbundet har under 2018 arrangerat 12 frukostmöten och fyra
inspirationsdagar där sammanlagt 1298 deltagre har deltagit. Detta har varit mycket
uppskattade samlingar som förstärkt samverkan ytterligare. Därutöver har tre utbildningar i
Supported Employment, 7-tjugo och NP-diagnoser och en länskonferens finansierats.
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Förbundet har fortsatt att marknadsföra sig via facebook, nyhetsbrev och hemsida. Nytt för
2018 har varit att förbundet börjat arbeta med kortfilmer som beskriver det arbete förbundet gör
och har gjort.
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef, en biträdande
förbundschef och en adminstratör som arbetat 80 % under året.
Under 2018 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter och
övrigt på 16 301 465 kr. Årets resultat är 876 603 kr vilket gör att det egna kapitalet ökat från
2 212 513 kronor till 3 089 135 kronor.

1.2 Om förbundet
1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting (från 2019 Region Kalmar län) och länets tolv
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av en förbundschef och en
biträdande förbundschef samt en deltidsanställd administratör.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan
inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i
behov av samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv
resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om
kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

2018 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 16 000 000 kronor där
staten bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna
tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningens storlek. Därutöver
fanns vid årets början 2 212 530 kronor i eget kapital.
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1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att:
• besluta om mål och riktlinjer
• stödja samverkan mellan parterna
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning
Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet i Kalmar har formulerat följande syfte för verksamheten:
• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från
flera myndigheter.

1.2.7 Vision och arbetssätt för 2019

Temat för 2019 kommer vara att arbeta med begreppet hälsa utifrån WHO:s definition. Fysisk,
psykisk och social hälsa, där alla delarna hänger ihop. Detta tema kommer prägla alla delar av
förbundets verksamhet under 2019.
Under 2018 har förbundet finansierat åtta insatser av längre karaktär i länet. Detta är det
primära uppdraget med att förflytta individer med komplex problematik mot arbete och studier
eller till rätt ersättning. Ca 60 % av förbundets budget går till detta individinriktade arbete.
Detta kommer även vara grunden för 2019 års verksamhet.
Utöver insatsernas viktiga funktion kommer förbundet fortsätta att arbeta med de mötesarenor
som man byggt upp under 2018. De tolv så kallade frukostmötena kommer fortsätta på samma
sätt som 2018 och liksom de fyra inspirationsdagarna i länet. Dessa mötesarenor är tänkt att
främja samverkan mellan förbundets fyra medlemmars tjänstemän samt politiken.
Nytt för 2019 blir att förbundet adderar tolv brunchmöten för deltagare som går i insatsen på
lokal plats, för deltagare som tidigare gått i insatsen, för deltagare som är intresserade och
eventuellt kommer börja i insatsen på sikt eller för individer som respektive myndighet anser
skulle gynnas av att delta på brunchmötet.
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2019.
Lösningsfokuserat förhållningssätt, 7tjugohandledningsutbildning och Supported Employment
är utbildningar som redan ligger planerade under våren 2019.
Att kunna vara behjälpliga för arbetslag som behöver lite påfyllnad inom de fyra
myndigheterna kommer också finnas med som utvecklingsdel under 2019.
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1.3 Beskrivning av verksamheten

Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet
finansierat under 2018 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan.

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser.
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av
uppgifter ur SUS 1.
Ålder
40
35
30
25
20

Kvinna

15

Man

10
5
18-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2018.

Nyinskrivna deltagares medelålder under 2018 var 35,8 år vilket är något lägre genomsnittlig
ålder än 2017. Det har skrivits in 114 kvinnor och 85 män, vilket möjligen återspeglar att
kvinnorna har en högre sjukskrivningsgrad än männen. De kvinnliga deltagarna är även något
äldre i genomsnitt, 38,1 år jämfört med 32,7 år bland männen.

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och
utskrivning.

1
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Utbildningsnivå

Kvinna
Grundskola
Gymnasium
Högskola/universitet upp till 1 år
Högskola/Universitet upp till 3 år
Högskola/Universitet mer än 3 år
Saknas/okänd
Annan eftergymnasial utbildning

Man
Grundskola
Gymnasium
Högskola/universitet upp till 1 år
Högskola/Universitet upp till 3 år
Högskola/Universitet mer än 3 år
Saknas/okänd
Annan eftergymnasial utbildning

Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2018.

Utbildningsnivån bland deltagarna är relativt låg. Av de deltagare som man känner till
utbildningsnivån på så har 36,6 procent enbart grundskola och 37,2 procent har även fullföljt
gymnasieutbildning. Marginella skillnader mellan männens utbildningsnivå i förhållande till
kvinnorna, avseende grundskoleutbildning och gymnasieutbildning.
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Tid i offentlig försörjning
30
25
20
15

Kvinna

10

Man

5

Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2018 uppdelat på män och kvinnor.

Under 2018 hade 20 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år,
vilket är en liten minskning mot föregående två år då det såg ut; 2016 var det 22 procent och
2017 var det 24 procent.
Försörjning vid inskrivning

Andel kvinnliga deltagare
före insats

Andel manliga deltagare
före insats

Sjukpenning/Rehabpen
ning
Aktivitetsersättning

Sjukpenning/Rehabpe
nning
Aktivitetsersättning
Sjukersättning

Sjukersättning

A-kassa

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Studiestöd/Studiemed
el
Annan offentlig
försörjning
Ingen offentlig
försörjning

Studiestöd/Studiemedel
Annan offentlig
försörjning
Ingen offentlig
försörjning

Diagram 4 Under 2018 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön.

När man studerar orsaker till inskrivning för de 139 deltagare som skrevs ut under 2018, 77
kvinnor och 62 män, så framgår att kvinnorna har tre ungefär lika stora försörjningskällor vid
inskrivning: sjuk-/rehabiliteringspenning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Bland männen
den största delen försörjningsstöd och sjukpenning innan insatsens början.
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Huvudinremittent

Huvudinremittent

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

2018

2017

2016

Kommunen

2015

Landstinget primär/psyk

2014

Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014–2018, antal av inrapporterade remittenter.

En bild av vilka myndigheter som remitterat in deltagare till insatserna i länet. Tidigare år har
man kunnat plocka denna statistik från SUS. Då ny lagstiftning trätt i kraft under 2018
benämnd GDPR, är inte denna statistik tillämpbar längre.
Statistiken för 2018 är baserad på lämnade uppgifter över årsredovisningar från respektive
insats (finns bifogade som bilagor). Därav bättre frekvens på svarande, samt att insatserna
slagit rekord med ”nyintag” under 2018. Väldigt bra är att den mörkblå stapeln är relativt jämn,
vilket innebär att samtliga fyra myndigheter är delaktiga i att remittera in deltagare till
insatserna i länet.

1.3.2 Insatser

1.3.2.1 Individinriktade insatser
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året.
För en närmare beskrivning av varje projekt hänvisas till bilaga.
Arbetslivsinriktade insatser
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har
haft under det gångna året.

Innergården, Mörbylånga
KRUS, Kalmar
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby
Pontibus, Borgholm
SAMBA, rehabilitering

Budget
antal Antal
delt
delt
15
22
35
37
30
50
30
33
40
51

Antal Antal Pågåen
Antal
nya avslut
de
nya
delt
delt
delt anonyma
16
8
14
25
20
17
1
25
24
24
18
14
22
2
25
25
26
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SAMBA, integration
Knutpunkten, Västervik
RESA, Torsås
Vägknuten 2.0, Oskarshamn/
Mönsterås/Högsby
SUMMA

25
25
0

45
37
0

45
18
0

25
10
0

20
27
0

30
230

52
327

27
199

23
139

29
179

11(45)
0
3

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2018

Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2018.
Dock har insatsen ”RESA” i Torsås påbörjats så sent under 2018, så inga siffror finns inmatade
i SUS.
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (SAMBA
integration).
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning.
I samtliga insatser finns ett samverkansteam med personal från de samverkande myndigheterna
som träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge
individen bästa möjliga stöd. Om samverkansteamet kommer fram till att personen ifråga
behöver extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika
titlar som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga
kringkostnader som Samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut
LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så länge det
fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som anställningsmyndighet
för personalen.
Varje insats har en lokal samverkansgrupp kopplad till sig som huvudsakligen består av chefer i
de olika myndigheterna. De träffas några gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta
problem som uppmärksammats vid samverkan för åtgärd.
Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser.
Budget antal
deltagare
2011
128
2012
208
2013
195

Antal
deltagare
178
264
275

Antal nya Antal avslut
deltagare
deltagare
122
82
176
104
120
195

Pågående
deltagare
50
57
71
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2014
2015
2016
2017
2018

167
167
214
259
230

167
199
220
256
327

90
122
99
164
199

87
78
133
132
137

82
121
85
124
179

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018.

Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när
olika insatser har startat respektive avslutats.
1.3.2.2 Stödjande av samverkan
Lokala samverkansgrupper (LSG)
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper.
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.
Samverkansmöten
Varje LSG ansvarar för dessa samverkansmöten i sitt område och under våren kom två stycken
LSG igång med sådana möten där mindre grupper av chefer och medarbetare från de ingående
organisationerna samtalade om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras för att få till
stånd en effektiv samverkan. En samverkansdag ordnades i Västervik för att stärka samverkan
där och en lunch-till-lunch-konferens för mittlänet (Oskarshamn, Mönsterås och Högsby)
ordnades på Ekerums resort på Öland.
Kartläggningar och medfinansiering av projekt
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända
kvinnor i Högsby. Förbundet har även finansierat en kartläggning om hur KRAMI kan
organiseras i södra delen av länet.
Samordningsförbundet har under 2018 medfinansierat tre projekt.
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter IKO
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska
medel.
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter
SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen nyanlända
och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete eller studier.
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid.
Det tredje projektet heter ”Fler jobb i ASF i Kalmar län”. (ASF = arbetsintegrerade sociala
företag). Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan,
kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Projektet tar sin
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utgångspunkt i den handlingsplan för ASF som tagits fram i länet och som är politiskt
förankrad. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska medel.
Utbildningar och konferenser
En uppskattad fyradagars utbildning i 7-tjugo junior genomfördes av Swedish empowerment
center. 7-tjugo är en metod för att stötta personer med funktionsvariationer till en plats på
arbetsmarknaden, har hållits i Kalmar med arton deltagare.
Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Kalmar av Malmerho kompetens i
kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna fyradagars
utbildning var innehållsrik och uppskattad av de sexton personer som deltog.
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 18 – 19 oktober på
hotell Corallen i Oskarshamn. Sjuttiofem personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där
Nanne Bergstrand föreläste om hur man leder sig själv och andra. Tid ägnades åt att reflektera
över 2018 samt arbeta fram visionstemat för 2019 – Psykisk, fysisk och social
Hälsa.
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet innehöll dels kompetensutveckling kring GRIT och
mindset och personalen fick även prova på funktionell träning. Tid för att samtala om andra
gemensamma och angelägna frågor rymdes också under dagarna.
Ledamöter i förbundsstyrelsen och personal från kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen
som hölls i Göteborg under två dagar, 17 - 18 april.
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade ordförande
i samordningsförbundets styrelse över stafettpinnen till 1:e vice ordförande som under året
deltagit, tillsammans med förbundschef på styrelsemöten. Vid ett tillfälle kombinerades NNS
styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef deltog i NNS
ordförandekonferens i januari.
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust
benämnt ”Norra Sydsverige”.
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1.4 Måluppfyllelse och resultat
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2018. Redovisning av bedömd
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde.
Resultatmål
Mål på
individnivå

Mål
•

90 % av deltagarna
ska uppleva stöd och
inflytande i sin
process.

Aktivitet
• Vi mäter detta mål genom
indikatorerna, 1, 2, 3. 94% i
genomsnitt av mätning med
indikatorerna

•

75 % av deltagarna
ska uppleva sig vara
mer redo för att
arbeta eller studera.

• Vi mäter detta genom
indikatorerna 5, 6, 7.
Indikator 6 mäts endast vid
avslut och är inte relevant i
denna mätning. 85% i
genomsnitt utifrån indikator
5 och 7.

•

30 % av deltagarna
ska ha kommit ut i
arbete eller studier
efter avslutad insats

Mål på
strukturnivå

•

Mål på
organisationsnivå

•

80 % av personer
involverade i
samverkan ska
uppleva att
samverkan genererar
bättre förutsättningar
för individer.
Förbundet ska vara
presenterat hos
berörda intressenter
vad gäller
verksamhet och
arbetssätt.

• Andelen till arbete eller
studier mäts via SUS. 46 av
137 utskrivna deltagare var
i arbete och/eller studier vid
utskrivning vilket är lika
med 33,6 procent.
• Vi mäter detta genom
indikatorerna 7, 8, 9, 10,
12,13.
84% i genomsnitt utifrån
indikatorerna.

Måluppnåelse
Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnåtts

• Fullmäktige ska besökas en
gång per mandatperiod och
Kommun- och
landstingsledning ska
besökas vartannat år.

Målet bedöms
ha uppnåtts,
extra viktigt
inför ny
mandatperiod

• Utöver det kan presentation
av förbundets verksamhet
ske på fler ställen utifrån
behov och förfrågningar.

Målet bedöms
ha uppnåtts

• Förbundet ska kunna
presentera välgrundad
statistik kring insatser.

Målet bedöms
ha uppnåtts
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• Förbundet ska också arbeta
med att vara mer synlig på
webben och att bygga upp
en marknadsföring som ska
bidra till att sprida kunskap
om förbundet

Mål på
ekonomisk nivå

•

Behållningen vid
årets slut ska följa
nationella rådets
riktlinje

•

Insatsernas budgetar
ska vara så väl
beräknade att utfallet
inte avviker mer än 5
procent

• Nyhetsbrev förväntas bidra
till bättre och mer
kontinuerlig information till
våra medlemmar kring
verksamheten och aktuella
insatser
• Utfallet för 2018 års
verksamhet ligger högre än
målet. Totala intäkter 2018
var 16 301 460 + eget
kapital vid årets ingång
2 212 531. Egna
behållningen vid årets slut
var 3 089 135 kr, vilket
överstiger nationella rådets
riktlinjer med ca 140 000 kr
• Utfallet mäts genom att
jämföra rekvirerade medel
med den summa som
budgeterats. Budgeterade
insatskostnader var
12 212 364 kr och utfallet
blev 10 591 908 kr vilket i
procent innebär 13,3 %
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Målet bedöms
ha uppnåtts

Målet bedöms
ha uppnåtts

Målet har inte
uppnåtts

Målet har inte
uppnåtts

Kommentar till mål på ekonomisk nivå.
Eftersom det ekonomiska resultatet inte är uppnått, beslutade styrelsen redan i slutet av 2018 att
ge förbundschef i uppdrag att göra en analys och förstärka de insatser som är väl fungerande
och i behov av ytterligare resurser för att kunna ta emot fler deltagare. När detta arbete är gjort
kommer resultatet 2019 att ligga inom ramen för nationella rådets riktlinje.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser.
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga.
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Arbetslivsinriktade insatser
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna
under det gångna året.
Sysselsättning efter insats
40
35
Kvinnor Före
insats

30
25

Kvinnor Efter
insats

20
15

Män Före
insats

10

Män Efter
insats

5
0

Ej sub arbete

Sub arbete

Antal deltagare i Arbetssökande
studier
deltagare

Övrigt

Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 137 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som
avslutats under 2018

Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2018 hade för sysselsättning vid
inskrivning och avslut. 46 av de 137 utskrivna deltagarna, eller 33,6 procent, hade arbete eller
studier vid utskrivning och 51 (=37,2 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de
avslutades.
Det är lika stor andel män som kvinnor som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler
kvinnor än män som hade börjat studera. Det är en större andel män som fått subventionerat
arbete än kvinnor.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Antal avslut till Andel avslut till
arbete eller
arbete eller
studier
studier
31
37,8 %
44
42,3 %
47
24,1 %
26,4 %
23
26,9 %
21
37,6 %
50
40,9 %
54
33,6 %
46

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018.
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I tabellen ovan kan man konstatera att 2018 återigen var ett bra år där en tredjedel av de 137
deltagare som avslutades i en insats gick till arbete eller studie. Med tanke på att deltagarna
oftast stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat.
Försörjning efter insats
60
50
40
30
20

Antal deltagare
före insats

10

Antal deltagare
efter insats

Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 137 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande
insatser under 2018

Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd
som försörjningskälla men även en stor minskning av personer som erhållit
sjukpenning/rehabpenning.
De försörjningskällor som har ökat är framförallt deltagare som inte har någon offentlig
försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd och annan offentlig
försörjning samt av personer som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.

Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper.
En stor del av det goda samverkansklimatet hör också till de uppskattade tolv frukostmötena samt
de fyra stora inspirationsdagarna som förbundet ordnat under 2018. Vid snabbutvärdering med
hjälp av post-it-lappar, har en otrolig mängd positiv feed-back delgetts åt förbundets arbete. En
succévägg med ca etthundrafemtio post-it-lappar finns numera på förbundets kansli.
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo junior och NP-diagnoser som
finansierats varit mycket uppskattade och används i olika verksamheter för att stödja individer
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mot arbetsmarknaden. De konferenser som finansierades har varit välbesökta och uppskattade
liksom den länskonferens för förbundets eget nätverk som arrangerades i oktober.

1.5 Styrelsearbetet mm

1.5.1 Styrelsens arbete under året
Styrelsen har bestått av dessa ledamöter:
Medlemsorganisation
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Ordinarie ledamot
Mikael Palmqvist (S)
Stig-Ove Andersson (S)
Conny Daag (M)
Marcus Schön (M)
Dzenita Abaza (S)
Agneta Landberg (C)
Göran Backrot (C)
Jimmy Loord (KD)
Andreas Erlandsson (S)
Christina Lönnqvist (S)
Eva Berglund (S)
Gunnar Jansson (S)
Maria Ixcot Nilsson (S)
Anders Andersson (KD)
Ylva Bengtsson (V)
Lars Häggbring
Petter Grönwall

Ersättare
Bengt Jonsson (FÖL)
Stefan Nyström (M)
Lizette Wästerlund (S)
Diana Bergskans (S)
Roger Holmberg (S)
Håkan Sjöborg (C)
Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Lennart Hellström (M)
Linda Eriksson (C)
Marie Nicholson (M)
Conny Tyrberg (C)
Jonny Bengtsson (S)
Bill Björklund (L)
Eva-Karin Holgersson (MP)
Carina Lindgren/Lars Borgemo
Susanne Möller

Styrelsen har under året haft fyra välbesökta sammanträden på olika orter i länet.
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika
aktuella insatser. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och finns
därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga intresserade.
Arbetsutskottet har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf,
Andreas Erlandsson, 2:e v ordf., samt ledamöterna Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina
Lindgren. Arbetsutskottet har under året haft fem sammanträden.
I och med att insatserna numer är tillsvidare, så kallade LIS:ade (långsiktig integrerad
samverkan) har visionen om att arbeta med relationsskapande aktiviteter i form av
frukostmöten och inspirationsdagar tagit sig i uttryck på ett succéliknande sätt.
En ny inriktning för 2019 har arbetats fram i diskussionsforum på läskonferensen och
diskuterats ytterligare i LSG-möten och beredningsgruppsmöten samt AU.
Därefter fattade styrelsen beslut om den nya inriktningar i den verksamhetsplan som antogs i
november. Inriktningen för 2019 blir psykisk, fysisk och social hälsa.
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet.
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Kansliets personal leder de sex lokala samverkansgrupperna i länet och följer de olika
insatserna bland annat genom att vid tillfälle delta i insatsernas styrgruppssammanträden. En
insats som tidigare avslutades i Torsås kommun, har följts upp med en strukturinsats under
senare delen av 2018.
Minnesanteckningar från beredningsgruppen och AU-protokoll delges styrelsen. Vidare
informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter styrelsen om
utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden.
Förbundet har tidigare medfinansierat, och kansliets personal har medverkat, i det så kallade
Indikatorprojektet, som drivits av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med
syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utvärdering och utveckling av
samordningsförbundens verksamheter.
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens
för att kunna mäta indikatorerna även för 2018 och mätningen ägde rum i oktober/november.
De positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och
resultat.
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschefen, fört en
dialog med representanter för ägarna dels gemensamt vid två tillfällen och dels vid besök i de
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som landsting. Dialogen har handlat både om
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi och medlemsavgifter.

1.5.2 Revisorer

Landstinget har utsett Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som
revisorer. Staten har handlat upp revision av Deloitte som i Kalmar län företräds av Berth
Larsson. Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av
PWC i Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Tomas Sandberg som är revisionschef på
Landstinget i Kalmar län och under senare delen av 2018 efterträddes han av Joachim Klase då
Tomas gått i pension.
Revisionen har haft två sammanträden under året och ett av dessa kombinerades med en
överläggning med samordningsförbundets arbetsutskott.

1.5.3 Ny lagstiftning GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU kraft. För
Samordningsförbundets del har dessa nya regler inneburit att man köpt in tjänsten av
dataskyddsombud via Landstinget i Kalmar län. Dataskyddsombudet heter Anders Falck och
arbetar som jurist på Landstinget i Kalmar län. Hans uppgifter är inrapporterat till
datainspektionen. Även riktlinjer för förbundets dataskydd och förteckning över de få listor
med namnuppgifter förbundet handhar håller på att arbetas fram.

1.5.4 Kansli

Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten innehas av
Joakim Ivarsson. Utöver förbundschef finns en biträdande förbundschef på heltid som heter
Malin Gruvhagen och en administratör på 80% vid namn Athraa Ahmed. Kansliet biträder
styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de
olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av samverkan
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inom länet. Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga anställda har sina
arbetsplatser att utgå ifrån.
Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter
enligt arkivlagen.

1.5.5 Beredningsgrupp

En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra sammanträden
under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till
styrelsen, är ett stöd till förbundschefen och kan lyfta upp behov av åtgärder i länet.

1.5.6 Medlemssamråd

Det har hållits två stycken dialoger med förbundets ägare under året. Sammankallande är
primärkommunala nämndens ordförande, Tomas Kronståhl, Västervik. Vid dessa tillfällen har
ägarrepresentanter, representanter för samordningsförbundets presidier samt förbundschef
deltagit. Förbundet har presenterat sin verksamhet och haft dialog om resultaten och om
finansieringen av förbundets verksamhet.

1.6 Ekonomiskt utfall
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning
Belopp tkr

Aktuell budget
jan-dec 2018

Utfall jandec 2018

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2017

Nettokostnad

17 539 364

15 424 856

2 114 508

13 540 586

Bidrag/intäkt

18 150 000

16 301 459

1 848 541

14 222 818

610 636

876 603

265 967

682 232

Resultat
Utgående eget
kapital
Likvida medel

3 089 133

2 212 530

5 968 616

5 148 964
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1 Resultaträkning
Resultaträkning

2018-01-01- 2017-01-01Not 2018-12-31 2017-12-31
16 301 459

14 222 818

16 301 459

14 222 818

-2 176 955
-2 412 339
-10 835 562
876 603

-1 636 585
-2 029 421
-9 874 580
682 232

Resultat efter finansiella poster

876 603

682 232

Årets resultat

876 603

682 232

Intäkter
Intäktsjustering

Rörelsens Kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Lämnade bidrag
Rörelseresultat

1

2
3
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2 Balansräkning
Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

81 312
67
191 058

128 324

272 437

128 324

Summa omsättningstillgångar

5 968 616
6 241 053

5 148 964
5 277 288

Summa tillgångar

6 241 053

5 277 288

Årets Resultat

2 212 530
876 603

1 530 298
682 232

Summa Eget Kapital

3 089 133

2 212 530

4

2 985 948

2 931 994

5

165 972
3 151 920

132 764
3 064 758

6 241 053

5 277 288

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Avräkna skatter och avgifter
Fordran moms
Övriga interimsfordringar

Kassa och Bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Balanserat resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Int skulder förutbet Bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget Kapital och skulder
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3. Finansieringsanalys
Finansieringsanalys

2018-12-31

2017-12-31

876 603

682 232

-144 113

90 525

87 162
819 652

-696 955
75 802

819 652
5 148 964
5 968 616

75 802
5 073 162
5 148 964

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets Resultat
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga
fordringar

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga
skulder
Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna Lån
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i
tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning
eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet,
kontinuitet, periodisering och öppenhet.

5. Balanskrav

Resultatet av verksamheten är positivt och således balanserat.
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6. Noter

Not 1 Intäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna bidrag
Kursavgifter

Not 2 Övriga externa kostnader

Adm-tjänster
Kompetens i samverkan
Kurs o konferensavgift
Rese/ hotellkostnader
Revisionsarvode
Leasingavg Personbilar+Bränsle
Kontorsmaterial
Trycksaker
Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Övriga reklam
Övr avdr gill kostn
Mobiltelefon
Övriga främmande tjänster
Reklam trycksaker
Utvärdering
KUR- kostnader
Övrigt

24(45)
2018-12-31
159 609
16 000 000
141 850

2017-12-31
141 818
14 000 000
81 000

16 301 459

14 222 818

2018-12-31
70 730
705 006
547 903
200 238
25 000
51 992
9 596
140 991
85 776
25 956
117 877
28 468
28 484
51 104
1 198
42 500

2017-12-31
407 119
244 811
337 621
121 029
25 000
54 437
13 039

44 136
2 176 955

94 570
62 483
58 246

48 470
40 233
32 835
96 692
1 636 585
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Not 3 Personal kostnader
Lön tjänstemän
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravg (nya pens system
Sammanträdesarvode
Kollektiv pensionsförsäkr
Styrelsearvode
Semesterlön
Skattefri bilersättning
Skattepl bilersättning
Skattefria trakt
Skattepl trakt
Övr gruppförsäkring
Övr personalkostnader
Särsk Löneskatt pens

Not 4 Leverantörsskulder
Projekt Kv4
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle
Big Travel
Landstinget/ revisionstjänster, konferens
Lindmark& Partner
NNS/ Utbildning
Siemens
Skylt& Reklam
Delegia AB/Konferens
KPA Pensionsservice AB
Ekerum/ Frukostmöte
Parkster
Swedish Empowerment Center
IOGT.NTO/ Kontorshyran
Påskallavik/ Konferens

2018-12-31
1 327 566
526 902
11 185
193 590
77 106
69 976
132 038
17 026
9 663
5 610
2 925
327
4 641
33 784
2 412 339

2017-12-31
1 090 493
457 826

2018-12-31
2 797 230
11 479
49 065

2017-12-31
2 797 660
5 712
21 661
65 025
23 063
11 250
4 385
3 238

2 625
28 550
761
13 600
133
45 000
25 749
11 756
2 985 948

195 990
62 154
51 682
131 023
16 955
9 623
7 040
2 100
620
3 915
2 029 421

2 931 994
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Not 5 Upplupna Kostnader
Revisionsarvode
Kompetens i samverkan
Övr avdr gill kost.
Utg moms försäljning 25%
Kontorsmaterial
Avräkn särsk lönesk pens
Mobiltelefon
Personalskatt
Avräkna sociala avgifter
Dataprogram licenser
Rese/hotellkostnader

2018-12-31
25 000
3 500
2 452
16 263
3 072
18 706
9
49 323
47 503
144

2017-12-31
25 000
9 465
1 139

165 972

48 918
48 062
144
35
132 763

7 Sammanställning av utfall och budget 2018
Intäkter
Medlemsbidrag
Anställningsstöd
Kursavgifter
Eget kapital
Ränteintäkter
Summa eget kapital och intäkter

Budget
2018
16 000 000

Utfall
16 000 000

150 000
0

159 615
141 850

2 000 000
0
18 150 000

2 212 531
0
18 513 996

Differens

Kommentarer

0
9 615 Ersättn. från Af
141 850 7tjugo
handledar utb.
212 531
0
363 996
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Kostnader

Budget
2018

Differens

Kommentarer

Styrelsen

280 000

348 058

Personal

2 100 000

2 068 550

Lokal, dator, telefon mm

125 000

181 828

-56 828

Resor, hotell

180 000

252 230

Redovisning och sakkunnigt biträde

75 000

70 729

-72 230 Bilen, resor och
hotell
4 271

Revision

35 000

25 000

Utbildning, Supported employment

200 000

364 000

Konferenser

200 000

183 903

16 097

1 000 000

705 006

294 994

50 000

42 500

7500

32 000

30 400

1 600

50 000

317 290

4 327 000

4 589 494

Individinsatser

12 212 364

10 835 482

1 376 882

SUMMA

16 539 364

15 424 976

1 114 338

Samverkansmöten, frukostmöte mm
Utvärdering
Avgift NNS

2

Övrigt

Delsumma, administration mm

2

Utfall

-68 058 Arvode, arb.
giv avgift,
milersättn mm
31 450

10 000
-164 000 Se intäkt 7tjugo

-267 290 Trycksaker,
reklam,
främmande
tjänster och
avdragsgilla
kostn - stor del
-262 494

NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund
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Beslutade insatser inför 2018

Budget
2018

Utfall

Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
kommuner
Innergården i Mörbylånga kommun

1 712 000

1 426 297

285 703

683 064

683 064

0

Knutpunkten i Västervik

1 210 000

919 249

290 751

0

73 486

-73 486

1 000 000

1 026 698

-26 698

550 000

550 137

-137

Plattform Hultsfred/Vimmerby

1 235 000

1 065 693

169 307

Pontibus i Borgholms kommun

1 398 000

1 314 400

83 600

KRUS i Kalmar kommun

2 530 000

2 138 921

391 079

Tillsammans är logiskt - ACT

1 330 000

1 072 631

257 369

Medfinansiering ASF, IKO (ESFprojekt)

144 300

44 300

100 000

Högsby Kartläggningsprojekt

270 000

127 032

142 968

KRAMI förstudie

150 000

150 000

0

12 212 364

10 591 908

1 620 456

SAMBA (gemensam) innan
uppdelning i Rehab/Integration
SAMBA Rehabilitering i Nybro och
Emmaboda kommuner
SAMBA Integration i Nybro och
Emmaboda kommuner

SUMMA

Differens

Kommentarer
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Under året 2018 beslutade insatser

Budget

Utfall

Differens

RESA (samverkan i Torsås)

523 000

165 400

Potten

300 000

78 174

ECOudden – understöd (3 mån) för att
bilda socialt företag.

575 000

0

1 398 000

243 574

kommentarer

357 600 Insatsen
började 1 sept
2018 budgeten
gäller ett år
221 826 Pott - beslutad
för individinriktade insattser för 2018
575 000 Blev inte av.

Kalmar
kommun tog
därför över
ECOudden

SUMMA

1 154 426

8 Styrelsens beslut

Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 22 mars 2019 att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska
ställning.

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

385

30(45)

Bilaga
Insatser och måluppfyllelse

Årsredovisning
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel
och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras
förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för
att få rätt till rätt ersättning.
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Vilka personer som
koordinatorerna ska arbeta med kommer att identifieras i den lokala
samverkansgruppen en gång per år utifrån de behov som finns.
Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare
på årsbasis.
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatsen Plattformen är en tillsvidare insats och de personalresurser som finns är en
koordinator i varje kommun, anställd på 100%.
Insatsens metod
Insatsen Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen,
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby kommun.
Teamet träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns
för individen. Efter att alla myndigheter gett den information som finns, ger gruppen en
rekommendation om vad som kan vara nästa steg för individen. Om teamet bedömer
att personen är i behov av en koordinator skrivs personen in i Plattformen. Vidare i
insatsen Plattformen jobbar koordinatorn med att samordna och nätverka med
myndigheterna kring deltagaren. Koordinatorn jobbar motiverande med handlingsplan
innefattande mål och delmål och en förändringsprocess startas för att skapa struktur,
hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. Plattformen erbjuder också
gruppverksamhet kring personlig utveckling. I samtalen används Mi metoden, det
förekommer inslag av KBT samt ett synsätt kring empowerment. Supported
Empowerment är en metod som också används.
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Hittills i år:
Remisser som konsulterats i Samverkansteamet under perioden 171201-181231 är 68
st.
31 FK (18 Hfred/13 Vby)
12 AF (5 Hfred/7 Vby)
2 AF/FK (2 Hfred/0 Vby)
13 Soc (8 Hfred/5 Vby)
10 Öps (3 Hfred/7 Vby)
0 HC (0 Hfred/0 Vby)
Inskrivna ärenden före 171201 som fortfarande har koordinator är 7 st.
5 FK (3 Hfred/3 Vby)
1 AF (1 Hfred)
1 Öps (Vby)
Inskrivna ärenden under perioden 171201-181231 är 22 st.
18 FK (9 Hfred/9 Vby)
2 AF (1 Hfred/1 Vby)
2 AF/FK (2 Hfred)
4 Öps (2 Hfred/2 Vby)
2 Soc (1 Hfred/1 Vby)
Utskrivna ärenden under perioden 171201-181231 27 stycken
9 st utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till arbete
med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter insatsen.
3 st utskrivning fortsatt rehabilitering: Deltagaren går vidare till annan
rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan.
12 st utskrivning på grund av sjukdom: Deltagaren avslutar insatsen på grund av
försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i
insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren.
1 st utskrivning på grund av flytt, 1 st gick i pension, 1 st vill ej ha någon
myndighetskontakt
Framgångsfaktorer inom samverkan,
Plattformen är en väl inarbetad insats, den har funnits länge vilket gör arbetet lättare.
Koordinatorerna har varit anställda länge och är kända på myndigheterna.
Samverkansteamet är välfungerande med bra närvaro och delaktighet från
representanterna. För individerna är framgångsfaktorerna att vi tillåter att det får ta tid,
en nära kontakt med regelbundna träffar. Deltagarna erbjuds gruppverksamhet med 7tjugometodiken, som är en välarbetat och välprövad metod. Att koordinatorerna är
kända på de olika myndigheterna gynnar individer när det gäller att samverka, det är
lätt att få kontakt med myndigheterna och ger snabbhet samt effektivitet i arbetet. Att
det finns ett bra utarbetat samarbete med Erikshjälpen i Vimmerby och Stegen i
Hultsfred blir också en framgångsfaktor för individen och insatsen när det gäller
arbetsträning.
Malin Strömmert och Linda Thörn
Verksamhetsledare Plattformen
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Helårsrapport för SAMBA
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Syftet med rehabspåret är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom
att föra de inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till
rätt ersättning. Målgruppen är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång
arbetslöshet eller sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin
ersättning och/eller stöd från någon av samverkansmyndigheterna. Även personer
med lång arbetslöshet beroende på språkliga hinder ingår i målgruppen.

Insatsens tidsram samt personalresurser.
Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Startade som projekt 1 februari 2014.
Det jobbar två samverkansledare på vardera 100 % i insatsen. 0,5 tjänst finansieras
av individ och familj i Nybro.
Insatsens metod.
Metoden är inriktad mot att individuellt arbeta med deltagare och är uppdelat på
kartläggning, process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå genomgår
alla tre stegen medan de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process
och verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens
behov matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling. Även om
man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som underlag
för aktivitets- eller sjukersättning.

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Budgeterat antal deltagare 30st/år. 70st remisser ska behandlas i samverkansteamet.
Antal nya deltagare: 25st.
Fördelning på remitterande deltagare:
Individ o familj: 13
Arbetsförmedling: 3
Landsting: 7
Försäkringskassan: 2
Totalt antal deltagare under året: 53st (varav 13st är konsultationer)
Antal till arbete eller studier: 7st
Rätt ersättning: 4st
Rätt ersättning och deltidsjobb: 2st
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Sedan uppstart:
Budgeterat antal deltagare: 170st
Antal deltagare totalt: 133st
Fördelning på remitterande myndighet:
Individ o familj: 65st.
Arbetsförmedling: 60st.
Landsting: 17st.
Försäkringskassan: 7st
Antal till arbete eller studier: 56st
Rätt ersättning: 20st
Framgångsfaktorer inom samverkan.
Organisation:
Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande.
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som finns
på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar individen i
fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets
kompetenser i komplexa ärenden.
Styrgruppen
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt
arbete.
Individnivå
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och
coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns
någon som kan vara ett stöd när det är jobbigt. Denna tid möjliggör även att
samverkansledaren kan vara en stor motivationscoach, då ofta deltagarna är osäkra
och ängsliga inför förändringar, men även på sin egen förmåga.

Ulf Arvidsson och Carola Axelsson
verksamhetsledare SAMBA
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Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2018
Syfte
Syftet med samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för
att bli integrerade.
Mål
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett
särskilt metodstöd.
Målgrupp
Män och kvinnor i åldern 20–60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan
är inskrivna på arbetsförmedlingen.
De individer med svaga svenskkunskaper eller som riskerar att hamna i utanförskap
och ekonomisk och social utsatthet och som är i behov av extra stöd för att kunna bli
integrerade i det svenska samhället och komma in i arbetslivet.
Insatsens tidsram samt personalresurser.
Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.
Insatsens metod.
Metoden för samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet, fritidsintresse
och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, enskilda samtal
samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där man diskuterar
allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, kultur, rättigheter
och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv.
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Budgeterat antal deltagare 30 ST/år. Antal nya deltagare:44 ST
Fördelning på remitterande deltagare:
IFF, IFO: 9 Arbetsförmedling:35
Försäkringskassan: 0 ST
Landsting: 0 ST
Totalt antal deltagare under året: 44 från 2018-01-01–2018-12-30
Antal till arbete eller studier: 22 ST
SFI: 4 ST godkänt i D-nivå (SFI, kvällskurs)
Praktik: 11 ST
Jobbintervju: 5 ST
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST
Antal deltagare totalt: 100 ST
Antal till arbete eller studier: 60 ST Praktik: 44 ST
Fördelning på remitterande myndighet:
Individ o familj: 19 ST
Arbetsförmedling: 81 ST
Försäkringskassan: 0 ST
Landsting: 0 ST
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Framgångsfaktorer inom samverkan.
Organisation:
Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.
Styrgruppen
Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen.
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och
etablering.
Individnivå
De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på
arbetsmarknaden.
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och
diskussioner där alla talar svenska.
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen
förmåga att göra faktiska förändringar.
Ronja Ismail, verksamhetsledare SAMBA integration

2019-01-08

KNUTPUNKTEN i Västervik - årsredovisning 2018
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och
öka myndigheternas samverkan. Målet är att erbjuda samverkande insats där 30%
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats.
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av
samverkansmyndigheterna i ålder 18 – 65 år som inte har ett pågående missbruk.
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig samt en handledare finansieras via
Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunktens
verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med handläggare från
respektive myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med representation från
respektive myndigheter lägger tid i projektet.
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Insatsens metod
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där
man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning.
Insatsens resultat på individnivå
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser
• Antal nya deltagare: 23
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 13, Fsd 4, LT 5, AF 1
• Totalt antal deltagare under året: 42
• Antal avslutade deltagare: 14
• Antal till arbete eller studier: 3
Sedan uppstart:
• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser
• Antal deltagare totalt: 111
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 49, Fsd 37, LT 16, AF 9
• Antal till arbete eller studier: 15
Framgångsfaktorer inom samverkan,
Organisation
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög
kompetens och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information
om varandras uppdrag och ramverk.
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.
Individnivå
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i
innehållet i insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande
och förhållningssätt.
Anja Coe, Verksamhetsledare

Datum: 2018-12-29

Insats Vägknuten 2.0 Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den
enskilde och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt
identifiera och kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. Projektet vänder sig till
personer i yrkesverksam ålder från 18 år. För att delta i projektet ska den enskilde
bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning.
30 personer deltar årligen i projektet
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att
inte överstiga 12 månader.
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30 % av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått
självförsörjning eller fått rätt ersättning.
Insatsens tidsram samt personalresurs
2017-02-01–2020-01-31 2,0 personal.
Insatsens metod
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat, SE och MI
(motiverande samtal) samt Affektivt bemötande. Samt TUBA kartläggning.
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 2018-01-01–2018-12-31
• Budgeterat antal deltagare 30st
• Antal nya deltagare 27st
• Fördelning på remitterande myndighet
• HÖGSBY; Arbetsförmedlingen = 1st Kommunen= 1st = 2st
• MÖNSTERÅS; Landstinget = 3st Försäkringskassan= 3st = 6st
• OSKARSHAMN; Arbetsförmedlingen 8st, Försäkringskassan 10st,
Kommunen 7st Landstinget 10st = 35st
• Totalt antal deltagare under året: 43st
• Antal avslutade deltagare 23st
• Antal till arbete/studier 5st, AF 2st, Gemensam Kartläggning/Samverkan 8st
Åter remittent 8st = 23st
• Aktiva 181231: 29st
• Konsultation: 41st samt alla nya ärende som inkommit under året. (From
2019 räknar vi alla ärenden som konsultationer).
Framgångsfaktorer inom samverkan
Framgångsfaktorer är samverkansteamets vidd och kontinuerliga träffar var tredje
vecka samt gruppcoachningen. Vägknuten och dess arbete börjar nu bli ett alternativ
till många myndigheter som ser när individen är i behov av samordnat stöd eller att
handläggare är i behov av konsultation av individer som ”trillat mellan stolarna” eller
inte kommit någonstans på väldigt länge. Man ser vinsten av att arbeta över gränserna
och tar gärna emot information av varandras erfarenheter, regler och lagar.
Handläggarna ser fram emot träffarna och vågar även ta personliga kontakter med
varandra både före och efter samverkansteamets träffar. Samverkansteamet är
stommen i Vägknuten numera.
Organisation
Vägknuten 2.0 ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket gör det
lättare med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och
kommunerna. Vi samverkar tillsammans med Arbetsmarknadsenheterna i Högsby
samt Mönsterås kommuner. AME i dessa kommuner vill se mer av oss Vägknuten 2.0
så vi kommer under våren 2019 ha gruppcoachning i dessa två kommuner på plats,
efter de resurser vi har i dagsläget. Eftersom vi också arbetat med att bygga relationer
medför det mer arbete och synlighet av oss hos alla aktörer. Det är väldigt positivt men
också väldigt krävande samt stort tryck in med nya deltagare.
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Det är ett mycket betydelsefullt arbete som görs i Samordningsförbundet i Kalmar län,
detta gör att vi får uppskattning för det arbete vi utför samt känner oss värdefulla för
dessa individer som behöver ett samordnat stöd.
Utöver våra ordinarie arbetsuppgifter som vi har i dessa tre kommuner så har vi ett
ständigt arbete vid sidan om där vi hela tiden ska hitta former på hur vi kan förbättra
oss. Hur ska vi profilera oss. Förbundscheferna är duktiga på att hämta in feedback
och vill ständigt förbättra arbetet vi gör, med hjälp av oss.
Vi insatsledare får mycket input & inspiration från gemensamma träffar med
”kollegorna på distans”, samt övriga utbildnings/ konferensdagar tillsammans med
Samordningsförbundet i Kalmar län, vilket ger energi.
Arbetsgrupp
Samverkansteamet har vuxit under detta år och vi har fått igång en ”arbetande
arbetsgrupp” utifrån konsultationsärende samt att vi alla ”lär känna varandra” och
varandras enheter/ myndigheter. Man får mer förståelse/ kunskap om varandra och
bra diskussioner. Vi träffas var tredje vecka på AME Oskarshamn mellan kl.9-12. Vi
har detta år haft 41st konsultationsärende. Vi har också bjudit in andra aktörer till
samverkansteamet från kommunerna i informationsutbyte, såsom Svenska Kyrkan för
att se deras betydelsefulla arbete de gör, även Kompetensförsörjning unga har varit
hos oss.
Primärvården har från tre av sex hälsocentraler varit aktiva, men saknar resterande.
Primärvården är stora och många, vi försöker få till så god samverkan här som möjligt.
Här önskar vi hjälp från LSG och Samordningsförbundet.
Styrgrupp/ LSG
Bra diskussioner, men saknar primärvården i stora delar. Man behöver också förstå
vidden av projektet och att vi finns i tre kommuner/arbetsmarknadsenheter.
Insatsens deltagare
Framgången är de individer som vi kan rusta för att våga ta sig ut på arbetsmarknaden
genom 7 Tjugo/ Empowerment samt med ett lösningsfokuserat tänk vilket betyder att
vi möter individen där den befinner sig och utgår från deras ambition att vilja göra en
förändring både i individuellt och i gruppcoachning samt att många dörrar öppnas inom
näringslivet och individen tar gärna chansen. Vi har också satsat på löpande
gruppcoachning vilket medfört stort tryck in. Vi vill jobba kvalitativt och inte med
kvantitet. Detta har medfört goda resultat för individen och många har fått höjd
livskvalitet men många har också fått rätt hjälp att nå egenförsörjning. Det är ingen
”quick fix” för individen att göra en förändring av sin situation men är individen
motiverad så löser sig många frågetecken under vägens gång har vi märkt.
Vägledarna
Under hösten har vägledarna blivit varma i kläderna gällande 7 Tjugo/ empowerment
men också satsat på löpande gruppcoachning, vilket medfört stort tryck in. Samt att
alla aktörer i de tre kommunerna önskar gruppcoachning på ”hemmaplan” mer och vi
försöker visa oss i den mån vi hinner. Som vi tidigare skrev kommer vi att satsa
helhjärtat på gruppcoachning i alla tre kommuner. Vi kommer också att ansöka om en
resurs till då vår arbetssituation har förändrats mycket sedan projektets start 1 februari
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2017 utifrån att nya myndigheter har etablerat sig. Vi ser ett stort behov av att kunna
hjälpa fler att få samordnat stöd men idag tvingas vi sätta många på väntelista.
Projektet har skapats till ”ett känt varumärke” bland våra myndigheter och utifrån våra
goda resultat för våra individer. Vi är många kunniga inom området arbetsmarknad
men det kräver också en profession gentemot alla myndigheter samt individer som är i
behov av samordnat stöd. Vissa ärenden kan ta mångas tid och planering för att
komma ett litet steg framåt. Vi är tre kommuner, sex hälsocentraler samt en privat där
många av våra individer är listade idag, vilket medför många kontakter med personal
men också alla uppföljningar/ avstämningar med myndigheterna och individerna. Vi är
i stort behov av ytterligare en resurs för att tillgodose arbetsmarknadsenheterna,
socialtjänsterna, kommunerna, och de övriga myndigheterna. Vi kommer också att
satsa på #hälsa2019. Projektledarrollen har idag ett större ansvarsområde när det
gäller administrationen, planeringen, rekvirering samt stöttning gentemot vägledaren
och samverkansteamet i dagsläget.
Magdalena Ågren & Mateo Saranovic
Verksamhetsledare Vägknuten 2.0

Datum: 2019-01-03

Årsredovisning Insats Innergården i Mörbylånga 2018
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i
arbetslivet och/eller till en bättre livskvalitet samt få rätt hjälp från rätt instans.
Mål: Rätt stöd/ersättning. Upplevd högre livskvalitet. 30% av deltagarna är i arbete
eller studier inom tre månader efter avslutat deltagande.
Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18–64 år i behov av samverkande insatser av
minst två av följande: Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen och
Mörbylånga kommun samt i andra hand även Kalmar kommun.
Insatsens tidsram samt personalresurs:
Innergården blev LIS 3:at 2018 och är från och med 20180101 en insats finansierad av
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun. Personalen består av en
verksamhetsledare/handledare på 25+75% samt en handledare på 100%.
Insatsens metod:
Naturbaserad (grön) rehabilitering, Supported employment, arbetsträning i
trädgård/odling/ externt, vägledning, empowerment inspirerad av 7tjugometoden,
friskvård.

3

Långsiktig Integrerad Samverkan
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 4
• Budgeterat antal deltagare: 15
• Antal nya deltagare: 16
• Fördelning på remitterande myndighet, samtliga deltagare: LT/Psykiatri: 10,
Kommun/Socialtjänst: 7, Kommun/Internt: 5, FK: 2, AF: 2, LT/Primärvården: 2
• Totalt antal deltagare under året: 28
• Antal avslutade deltagare: 8 (2 flyttat, 2 arbetsträning via AF, 1 praktik via AF, 1
annan rehab, 1 arbete timanställning, 1 studier heltid)
• Antal till arbete eller studier: 2, inom tre månader 3
Sedan uppstart:
• Budgeterat antal deltagare: 15 deltagare/år
• Antal deltagare totalt: 58 (38 avslutade)
• Fördelning på remitterande myndighet: Information saknas
• Antal till arbete eller studier: 17 (12 till arbete, 5 till studier)
Framgångsfaktorer inom samverkan:
Arbetsgrupp: Samverkansteammöten på Innergården 22/2, 22/3, 26/4, 31/5, 23/8,
25/9, 25/10, 22/11, 18/12 samt halvdagskickoff den 29/8 säkerställer hjälp från rätt
instans samt att samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och
resurser.
Styrgrupp: Styrgrupp/LSG-möten 13/2, 2/5, 30/8 samt 23/10 resulterar i stöd,
kontinuitet, värdefull feedback, information, kvalitetssäkring samt betydelsefullt
erfarenhetsutbyte.
Individnivå: Uppföljningar deltagare/samverkansparter var 4-6v. Vägledning. Grön
rehab. Friskvård. Trygg och tillåtande miljö. Empowerment. Supported employment.
Lisa Ask
Verksamhetsledare Innergården

Datum: 20190115

Årsredovisning KRUS Kalmar kommun
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina
egna förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av
arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Den prioriterade
målgruppen är personer i åldrarna 19 till 29 år med psykisk ohälsa, boende i Kalmar
kommun som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.

4

6 deltagare ej inregistrerade i SUS än p.g.a. ej inlämnat samtycke.

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

396

41(45)
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatsen har beslut för perioden 2016-09-01 - 2019-08-31.
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare)
Insatsens metod
7TJUGO, Supported Employment och friskvård (Friskis och Svettis) 3 gånger i
månaden.
Inremitterande myndigheter: (från nov)
Försäkringskassan
Landsting
Arbetsförmedlingen
Kalmar kommun
Totalt

2016
1
6
1
6
14

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Intresseanmälningar – handlagda
14
Konsultationer
Deltagare, beviljade att delta
10
Gemensamma kartläggningar/möte med AF
(inför arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik mm)
Efter avslut samt aktuell planering
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS
Studier (universitet, Komvux mm)
Arbete
Åter till enbart försörjningsstöd, Försäkringskassa
(utan aktivitet, söka sjukersättning eller annat)
Annat / inget (brutit all kontakt med alla)
Fått arbete, kort tid efter KRUS

2017
3
14
6
5
28

2018
4
16
11
7
38

Totalt
8
36
18
18
80

28

38
10
27
4

80
10
60
11

2018
10
1
3
5

2019
4
1

23
7

2017
6
1
1

2

5

1
2

Antal inskrivna deltagare i januari 2019 är 21 st – varav 6 st går i en ”förgrupp”
eftersom ordinarie grupp är full.
Framgångsfaktorer inom samverkan
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och
engagerade
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas
olika regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering.
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala
rehabilitering, där deltagarna till stor del själva hjälper och stöttar varandra med att
själva delta.
Kalmar den 11 januari 2019
Laila Ruchatz Andersson, verksamhetsledare KRUS Kalmar kommun
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Årsredovisning 2018 Pontibus i Borgholm
Insatsens syfte, mål och målgrupp
Syfte
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning.
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.
Mål
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.
Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS, Nationella nätverket för
samordningsförbund, samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Målgrupp
Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i
yrkesverksam ålder, 18–64 år.
En första prioriterad grupp är ungdomar 18–29 år, framförallt arbetslösa utan
förankring på arbetsmarknaden.
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar.
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatsen planeras pågå under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.
Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har
projektledaransvaret samt en koordinator.
Insatsens metod
• Gruppträning med personlig tränare en gång per vecka, en timme per gång.
Varierad träning där man får prova på allt som gymmet har att erbjuda.
Gruppträningen innebär utöver fysisk träning även social träning.
• Gruppträffar en gång per vecka, två och en halv timme per tillfälle. Grunden är
7TJUGO samt det egna konceptet Vägen till arbete. Därutöver erbjuds ibland
föreläsningar, aktiviteter, filmvisning m.m.
• Individuella träffar en gång per vecka, cirka en timme per gång. Kartläggning
över livssituation. Planering för återgång till arbetsliv/studier. Ofta promenader i
skogen under samtalen, vilket anses vara gynnsamt på ett flertal sätt.
• Supported Employment används vid återgång till arbetslivet.
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Insatsens resultat på individnivå (SUS)
2018:
• Budgeterat antal deltagare:
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt.
• Antal nya deltagare:
19
• Fördelning på remitterande myndighet:
Försäkringskassan: 4
Arbetsförmedlingen: 1
Landstinget: 1
Socialförvaltningen: 13
• Totalt antal deltagare under året:34
• Antal avslutade deltagare:13
• Antal till arbete eller studier:3
Sedan uppstart:
•
•
•

•

Budgeterat antal deltagare:
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt.
Antal deltagare totalt:39
Fördelning på remitterande myndighet:
Försäkringskassan: 8
Arbetsförmedlingen: 7
Landstinget: 6
Socialförvaltningen: 18
Antal till arbete eller studier: 3

Framgångsfaktorer inom samverkan
Samverkansteam:
Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra nödvändig och
relevant information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. Parterna tar
snabbt eventuella ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna organisationen.
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den
aktuelle deltagaren träffas för gemensam planering.
Styrgrupp:
Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat att fatta
beslut.
Individnivå:
Deltagarna uppskattar och gynnas av samverkan – gemensamma möten och
planeringar och snabba kontaktvägar vid behov.
Metoden 7TJUGO är uppskattad av deltagarna och bedöms vara gynnsam för deras
personliga utveckling.
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Metoden Supported Employment bedöms också vara befrämjande med individuella
planeringar utifrån egna önskemål och förutsättningar samt täta kontakter och
uppföljningar.
En grundförutsättning för insatsen är koordinatorerna, som bidrar till att skapa en
välkomnande, accepterande miljö för deltagarna.
Carola Granström
Verksamhetsledare Pontibus

Datum: 2019-01-02

Torsås kommun

Årsredovisning 2018 RESA
Syfte
Att ge effektivare service till individer som är i behov av stöd från flera samverkande
långsiktiga insatser och därigenom stärka individen för inträde eller återgång till
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.
Övergripande mål är att föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden eller
annan sysselsättning och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Insatsen vill
bidra till en långsiktig samverkan för individer som är i behov av en samordnad
handlingsplan.
Målgrupp
Är personer 16–64 år som är i behov av samordnade insatser för inträde eller
återgång till arbetsmarknaden eller annan i varaktig försörjning.
Tidsram och personalresurs
Insatsen startade 20 augusti 2018 och nuvarande beslut om insatsen pågår till och
med 1 september 2019.
Personalresurs: 1 personal på 80%
Insatsens metod
Metoden är riktad mot individanpassat arbete med deltagare. Metoder som används är
Empowerment- metoden 7tjugo och Supported Employment/IPS. Dessa metoder
bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning
och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna
resurser ska vara i fokus och vägledande för genomförandeplanen.
7TJUGO genomsyrar bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre
motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga.

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar
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Supported Employment/IPS baseras på evidens och är mätbar. Syftet är att stärka
individens motivation till att hitta, få och behålla ett arbete eller annan sysselsättning
genom noggrann kartläggning av individens vilja, intressen och val.
Insatsens resultat på individnivå hittills i år, uppstart augusti 2018
Budgeterat antal deltagare: 50 remisser ska behandlas av samverkansteamet.
90% av de som teamet behandlat ska uppleva stöd och inflytande i sin
process
30% av individerna som teamet behandlat ska ha kommit i egen försörjning.
Antal nya deltagare: 8
Fördelning av remitterande myndighet:
IFO: 8
Fk: 0
Af: 0
L: 0
Totalt antal deltagare under året: 8
Antal avslutade deltagare: 0
Antal deltagare till arbete eller annan sysselsättning t.ex. studier: 0
Framgångsfaktorer inom samverkan
Organisation: Nära samarbete mellan Samordningsförbundet och
kommunen/insatsen, välfungerande organisation och bra utbildningsgrund av personal
i insatsen. Framåttänk och tydlig vision.
Arbetsgrupp: Kompetent arbetsgrupp med samma mål för individen.
Individnivå: Kan inte riktigt påvisa mätbara framgångsfaktorer ännu på grund av för
tidigt skede i insatsen. Men det jag kan se i dagsläget är att både empowermentmetoden och motiverandesamtal genom individanpassade insatser har gett resultat på
individnivå hos deltagarna bl.a genom att börja ta egna beslut om framtiden, hitta mål i
livet som i sin tur har lett till bättre hälsa.
Minna Sokura
verksamhetsledare RESA

2018-12-11
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-05-28

RS 2019/452

Regionstab

Revisionsberättelse för Stiftelsen Kalmar läns museum
2018 samt beslut om ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Stiftelsen Kalmar läns
museum ansvarsfrihet för 2018.
Bakgrund
Region Kalmar läns revisorer har granskat årsredovisningen för Stiftelsen
Kalmar läns museum för 2018. Revisorerna tillstyrker att regionfullmäktige
beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Leif Larsson
Ordförande, regionfullmäktige

Henrik Yngvesson
Vice ordförande, regionfullmäktige

Bilaga
1. Revisionsberättelse för Stiftelsen Kalmar läns museum 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-05-28

RS 2019/452

Regionstab

Revisionsberättelse för Kalmar läns musikstiftelse 2018
samt beslut om ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Kalmar läns musikstiftelse
ansvarsfrihet för 2018.
Bakgrund
Region Kalmar läns revisorer har granskat årsredovisningen för Kalmar läns
musikstiftelse för 2018. Revisorerna tillstyrker att regionfullmäktige beviljar
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Leif Larsson
Ordförande, regionfullmäktige

Henrik Yngvesson
Vice ordförande, regionfullmäktige

Bilaga
1. Revisionsberättelse för Kalmar läns musikstiftelse 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-05-28

RS 2019/452

Regionstab

Revisionsberättelse för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse 2018 samt beslut om
ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse 2018 ansvarsfrihet för 2018.
Bakgrund
Region Kalmar läns revisorer har granskat årsredovisningen för Jenny
Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse för 2018. Revisorerna tillstyrker
att regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Leif Larsson
Ordförande, regionfullmäktige

Henrik Yngvesson
Vice ordförande, regionfullmäktige

Bilaga
1. Revisionsberättelse för Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse
2018
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-05-28

RS 2019/452

Regionstab

Revisionsberättelse för Kommunalförbundet svenskt
ambulansflyg 2018
Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar revisionsberättelsen för Kommunalförbundet
svenskt ambulansflyg för 2018 till protokollet.
Bakgrund
Revisorerna för Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg har lämnat
revisionsberättelse för kommunalförbundets verksamhet för 2018.
Revisionsberättelsen redovisas till regionfullmäktige för kännedom.

Leif Larsson
Ordförande, regionfullmäktige

Henrik Yngvesson
Vice ordförande, regionfullmäktige

Bilagor
1. Revisionsberättelse för Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg 2018.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-05-28

RS 2019/452

Regionstab

Revisionsberättelser för Kalmar läns
beställningscentral AB, Kalmar länstrafik AB, Kalmar
läns pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio samt
ALMI företagspartner i Kalmar län AB 2018
Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar revisionsberättelserna för Kalmar läns
beställningscentral AB, Kalmar länstrafik AB, Kalmar läns
pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio samt ALMI företagspartner AB
för 2018 till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar läns revisorer har redovisat revisionsberättelser för Kalmar
läns beställningscentral AB, Kalmar länstrafik AB, Kalmar läns
pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio samt ALMI företagspartner AB
för 2018 till regionfullmäktige för kännedom.

Leif Larsson
Ordförande, regionfullmäktige

Henrik Yngvesson
Vice ordförande, regionfullmäktige

Bilagor
1. Revisionsberättelse för Kalmar läns beställningscentral AB 2018
2. Revisionsberättelse för Kalmar länstrafik AB 2018
3. Revisionsberättelse för Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB 2018
4. Årsredovisning och revisionsberättelse för AB Transitio 2018
5. Revisionsberättelse för ALMI företagspartner AB 2018

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se
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Till årsstämman i Kalmar Läns Beställningscentral AB (KLB)
Org.nr 556435-0238
Till fullmäktige i Landstinget i Kalmar Län
Org.nr 232100-0073

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av fullmäktige i Landstinget i Kalmar Län utsedd lekmannarevisor, har
granskat bolagets verksamhet.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller får verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller får verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag har granskat om bolagets verksamhet stått i överensstämmelse med de
särskilda syftena med verksamheten och funnit att så har varit fallet.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Kalmar den 15 mars 2019

Anders Björkman
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AB TRANSITIO
_____________________________________________________________
Till årsstämman i AB Transitio organisationsnummer 556033-1984
Till AB Storstockholm lokaltrafik, Blekingetrafiken AB, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Kalmar län, Region Gävleborg, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Uppsala, Region Värmland, Region
Västmanland, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland,
Regionförbundet Dalarna, Regionförbundet Jämtlands län, Regionförbundet Södra
Småland, Västra Götalandsregionen

Granskningsrapport för år 2018
Vi, av fullmäktige i regioner, landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter
utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Transitios verksamhet.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Årets granskning har inriktats mot följande områden:
1. Uppföljning av noteringar från föregående års granskning.
2. Grundläggande granskning av protokoll från styrelsemöten, styrande
dokument, avstämning av verksamhetsplan och budget samt bedömning av bolagets arbete med internkontroll.
3. Fördjupad granskning av ansvar för underhåll mellan hyrestagaren
och bolaget, genomgång av utförda internrevisioner avseende hyrestagares roller och ansvar samt genomgång av ansvarsgränser för högvärdighetskomponenter (HVK).

I granskningen görs följande bedömningar:
- Ägarna har i allt väsentligt bundit bolaget till kommunallagens krav att
upprätta budget och verksamhetsplan.
- Styrelse och VD har till övervägande del skapat grundläggande förutsättningar, i form av styrande dokument, för att bedriva bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att bolagets in1

455

AB TRANSITIO
_____________________________________________________________

-

terna styrdokument till övervägande del är förenliga med de krav som
ställs i aktiebolagslag, kommunallag och ägardirektiv.
Bolaget bedöms sammantaget ha ändamålsenliga rutiner inom de områden som granskats.
Bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för år 2018 är
förenligt med ägardirektiv och bolagsinterna målsättningar.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande sammantagna bedömningar:
Att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Att bolagets interna kontroll till övervägande del varit tillräcklig.
2019-05-07

Bert Öhlund

Gösta Gustafsson

Tommy Englund

Jonny Mattsson

Sören Bertilsson

Bilaga:
De sakkunnigas rapport: ”Granskningsredogörelse, Lekmannarevision 2018, AB
Transitio”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-05-08
Regionstyrelsen

§ 94

Ärendenummer RS 2019/272

Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2018
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2018
till protokollet.
Bakgrund
Under 2018 inkom 708 ärenden gällande länets hälso- och sjukvård inom
regionen, folktandvården och kommunerna. Ärenden som rör vård och
behandling har ökat, framförallt synpunkter och klagomål på
undersökning/utredning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen står för den
största ökningen och då främst LSK. Synpunkter som rör kommunikation
och bemötande har minskat efter några års ökning och ärenden gällande
patientjournal och sekretess fortsätter att öka något. Primärvårdens ärenden
har minskat jämfört med 2017 med undantag för privata hälsocentraler där
antalet ärenden ökat. Inom psykiatriförvaltningen och
tandvårdsförvaltningen är antalet ärenden i stort sett oförändrat jämfört med
föregående år. Könsfördelningen av de som kontaktat patientnämnden är 58
procent kvinnor och 42 procent män. Det är endast psykiatriförvaltningen
som har omvänd könsfördelning med 44 procent kvinnor och 56 procent
män.
I och med införandet av den nya lagen, Lag (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården, förväntas patientnämnden i större
utsträckning än tidigare genomföra analyser av de patientärenden som
inkommer och uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en
patientcentrerad vård samt föreslå åtgärder för förbättring. Nämnden har
under 2018 presenterat två rapporter, Patientjournalen och Intyg, som
redovisats för sjukvårdsledningen och distribuerats till verksamhetschefer,
chefläkare inom regionen och privata aktörer med regionavtal. Rapporterna
har även presenterats för kommunernas chefer inom området hälso- och
sjukvård samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 89/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2019.
3. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2018.
Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073
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0480-810 00 vx

833-3007
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

)

Datum

2019-04-24
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 89

Ärendenummer RS 2019/272

Verksamhetsberättelse 2018, Patientnämnden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2018
till protokollet.
Bakgrund
Under 2018 inkom 708 ärenden gällande länets hälso- och sjukvård inom
regionen, folktandvården och kommunerna. Ärenden som rör vård och
behandling har ökat, framförallt synpunkter och klagomål på
undersökning/utredning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen står för den
största ökningen och då främst LSK. Synpunkter som rör kommunikation
och bemötande har minskat efter några års ökning och ärenden gällande
patientjournal och sekretess fortsätter att öka något. Primärvårdens ärenden
har minskat jämfört med 2017 med undantag för privata hälsocentraler där
antalet ärenden ökat. Inom psykiatriförvaltningen och
tandvårdsförvaltningen är antalet ärenden i stort sett oförändrat jämfört med
föregående år. Könsfördelningen av de som kontaktat patientnämnden är 58
procent kvinnor och 42 procent män. Det är endast psykiatriförvaltningen
som har omvänd könsfördelning med 44 procent kvinnor och 56 procent
män.
I och med införandet av den nya lagen, Lag (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården, förväntas patientnämnden i större
utsträckning än tidigare genomföra analyser av de patientärenden som
inkommer och uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en
patientcentrerad vård samt föreslå åtgärder för förbättring. Nämnden har
under 2018 presenterat två rapporter, Patientjournalen och Intyg, som
redovisats för sjukvårdsledningen och distribuerats till verksamhetschefer,
chefläkare inom regionen och privata aktörer med regionavtal. Rapporterna
har även presenterats för kommunernas chefer inom området hälso- och
sjukvård samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2019
2. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2018
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E-post
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regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
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Datum

Ärendenummer

2019-03-01

RS 2019/272

Regionstab

Regionfullmäktige

Verksamhetsberättelse 2018, Patientnämnden
Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2018
till protokollet.
Bakgrund
Under 2018 inkom 708 ärenden gällande länets hälso- och sjukvård inom
regionen, folktandvården och kommunerna. Ärenden som rör vård och
behandling har ökat, framförallt synpunkter och klagomål på
undersökning/utredning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen står för den
största ökningen och då främst LSK. Synpunkter som rör kommunikation
och bemötande har minskat efter några års ökning och ärenden gällande
patientjournal och sekretess fortsätter att öka något. Primärvårdens ärenden
har minskat jämfört med 2017 med undantag för privata hälsocentraler där
antalet ärenden ökat. Inom psykiatriförvaltningen och
tandvårdsförvaltningen är antalet ärenden i stort sett oförändrat jämfört med
föregående år. Könsfördelningen av de som kontaktat patientnämnden är 58
procent kvinnor och 42 procent män. Det är endast psykiatriförvaltningen
som har omvänd könsfördelning med 44 procent kvinnor och 56 procent
män.
I och med införandet av den nya lagen, Lag (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården, förväntas patientnämnden i större
utsträckning än tidigare genomföra analyser av de patientärenden som
inkommer och uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en
patientcentrerad vård samt föreslå åtgärder för förbättring. Nämnden har
under 2018 presenterat två rapporter, Patientjournalen och Intyg, som
redovisats för sjukvårdsledningen och distribuerats till verksamhetschefer,
chefläkare inom regionen och privata aktörer med regionavtal. Rapporterna
har även presenterats för kommunernas chefer inom området hälso- och
sjukvård samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
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Marie Svensson
Handläggare

Bilaga
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2018

461

462

Innehåll
1

Patientnämnden i Kalmar län summerar 2018 ............... 2

2

Ärenden 2018 .................................................................... 3

3

Synpunkter gör skillnad ................................................. 13

4

Stödpersonsverksamhet ................................................ 15

5

Patientnämndens verksamhet ....................................... 16

6

Fokus under 2019 ........................................................... 19

Bilaga 1 .................................................................................... 21
Bilaga 2 .................................................................................... 28

463

1 Patientnämnden i Kalmar län summerar 2018
Vid årsskiftet, 1 januari 2018, trädde en ny lag i kraft, Lag (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Denna lag fastslår att
patientnämnden får ett utökat uppdrag och är tillsammans med vårdgivarna
första instans vid klagomålshanteringen. Patientnämnden förväntas också, i
större utsträckning än tidigare, genomföra analyser av de patientärenden som
inkommer och uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en
patientcentrerad vård samt föreslå åtgärder för förbättring. Patientnämnden i
landstinget i Kalmar län var väl förberedda och en ny organisation för
patientnämndens kansli bildades i början på året. Kansliet rekryterade en
sektionschef och en ny handläggare anställdes för att möta de nya kraven
som lagstiftningen för med sig. Patientnämnden har också kunnat bli mer
tillgängliga för patienter och närstående genom utökad telefontid.
Redan under november 2017 presenterade patientnämnden en rapport om
tillgänglighet som ett resultat av en fördjupad analys av inkomna ärenden
gällande tillgänglighet. Analysarbetet har fortsatt och nämnden har under
2018 presenterat två rapporter, Patientjournalen och Intyg, Bilaga 1 och 2.
Rapporterna har presenterats för sjukvårdsledningen och skickats ut till
bland annat verksamhetschefer, chefläkare inom landstinget och privata
aktörer med landstingsavtal. Rapporterna har också skickats till
kommunernas chefer inom området hälso- och sjukvård samt medicinskt
ansvariga sköterskor MAS.
I verksamhetsberättelsen från 2017 beskrevs analysgruppens arbete, med
representanter från samtliga vårdförvaltningar och patientnämnden. Första
januari 2018 påbörjade vårdförvaltningarna att registrera och kategorisera
sina inkomna klagomål i avvikelsesystemet LISA enligt en riktlinje som
skapats av analysgruppen. Vården ska nu registrera och kategorisera sina
inkomna ärenden enligt de kategorier som patientnämnden redan använder.
Målet är att både patientnämndens och vårdens inkomna klagomål ska
analyseras för att öka patientsäkerheten och kvaliteten i vården.
Varje år hör många personer av sig till patientnämndens kansli för att lämna
synpunkter och klagomål eller att efterfråga information om sina rättigheter
som patient/närstående. Under 2018 registrerades 708 ärenden, vilket är en
bråkdel i förhållande till alla vårdbesök som sker i Landstinget Kalmar län,
länets kommuner och den privata vård som har avtal med landstinget.
Antalet ärenden till patientnämnden har legat tämligen konstant de senaste
åren men genom de informationsinsatser som genomförts både mot vården
och mot allmänheten sprids kunskapen om möjligheten att vända sig till
patientnämnden. Det är viktigt att patienter och närstående har möjlighet att
kontakta en oberoende instans. Patientnämnden är en länk mellan patienter
och vården som tillhandahåller eller hjälper till med den information
patienterna behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården.
I verksamhetsberättelsen 2018 vill vi dela med oss av iakttagelser och
synpunkter vi fått ta del av under året, men även resultat och effekter.
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2 Ärenden 2018
Patientnämndens ärenden 2013-2018
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Antal ärenden per förvaltning 2018

Hälso-och sjukvård: 364
Primärvård: 158
Psykiatrisk vård: 87

0% 3% 3%
3%

5%

12%
52%

Folktandvård: 22
Privat allmänläkare: 37

22%

Privat specialist: 1
Kommuner: 21
Övrigt: 24

Noterbart
Antalet inkomna ärenden under 2018 är något fler än föregående år. Ärenden som rör
primärvårdsförvaltningen har minskat i antal. Hälso-och sjukvårdsförvaltningens ärenden har ökat och
det är främst LSK som står för den ökningen. Även ärenden som avser privata hälsocentraler har ökat
under 2018. Inom Psykiatriförvaltningen och Tandvårdsförvaltningen är antalet ärenden i stort sett
oförändrat jämfört med föregående år. Det är 58 procent kvinnor som lämnat synpunkter och 42
procent män.
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Rubricering/kategori alla ärenden 2015-2018
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Noterbart
Under 2018 bröts trenden med fler ärenden som rör kommunikation och bemötande. Även frågor kring
vårdansvar som fast vårdkontakt och vårdplanering har minskat under året. Det är något fler ärenden
under huvudrubriken vård och behandling men synpunkter på undersökningen/utredning, som ingår
under rubriken, har ökat markant. Synpunkter på patientjournal och sekretess har en viss ökning.

Ärenden som inkommer till patientnämnden registreras in under åtta, nationellt framtagna,
huvudproblemområden: vård och behandling, omvårdnad, kommunikation, patientjournal och
sekretess, ekonomi, organisation och tillgänglighet, vårdansvar, administrativ hantering samt ett
område för övrigt. Varje huvudproblem delas i sin tur in i ett antal delproblem för en högre
detaljeringsgrad av vad ärendena avser och vad patienterna upplever som mest problematiskt.
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2.1 Hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Ärenden Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
rubricering/kategori per år
250
200
150
100
50
0

2015

2016

2017

2018
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Under 2018 inkom 364 ärenden som rör länets sjukhus jämfört med 337
ärenden 2017. Det är främst Länssjukhuset i Kalmar som står för ökningen.
Könsfördelningen är 60 procent kvinnor och 40 procent män. Ärenden
gällande kommunikation har minskat i antal och kategorin patientjournal och
sekretess har ökat något under 2018. Synpunkter på vård- och behandling
står för den största ökningen där frågor kring undersökning/utredning har
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ökat med 46 procent. Patienterna upplever en ovilja från vården att utreda,
att de får ”tjata” sig till utredning och att utredningar drar ut på tiden. Det har
också inkommit synpunkter på att behandling dröjer där diagnos är fastställd
vid till exempel cancerdiagnoser.
En del patienter vittnar om att de har behövt söka läkare upprepade gånger
för sina smärtsymtom innan läkaren till slut gått med på att remittera
patienten till röntgen där resultatet har visat en fraktur eller annan skada som
förklaring till smärtan. Bristande utredning har lett till konsekvenser för
patienter, i vissa fall med långt framskriden sjukdom innan den upptäcks.
En del synpunkter handlar om inställda operationer av olika anledningar. En
patient har om blivit hemskickad precis innan operation flera gånger på
grund av läkarnas olika bedömningar.
”Patienten skadade sitt knä efter att ha halkat och sökte akutmottagningen.
Läkaren bedömde att ingen röntgen behövde göras på en ”sådan gammal
person”. Efter en längre tid då smärtorna inte avtog sökte sig patienten till en privat
specialist, fick då göra en röntgen som visade en spricka i lårbensbrosket. Patienten
borde ha varit gipsad vid olyckstillfället enligt den privata läkarens bedömning och
patienten ordinerades flera månaders vila”
Basenhetschefen har pratat med patienten och informerat om vidtagna åtgärder,
patienten är nöjd med samtalet”
”Patient sökte akutmottagning på grund av andningsbesvär. Hen bedömdes av
sjuksköterska som sa att patienten skulle gå hem och öka sin astmamedicin.
Patienten blev sämre och återkom till akutmottagningen, det visade sig vara
hjärtsvikt.
Basenhetschefen har pratat med närstående och beklagar det inträffade och
medger att sjuksköterskan gjort fel”
”Patient med bråck skickades hem från planerad operation då läkaren bedömde att
den diagnos patient hade fått inte stämde. Patienten gjorde en röntgen som visade
att den första bedömningen var korrekt och operation planerades åter in. Även
denna gång skickades patienten hem, redan medicinerad inför operation, då
ytterligare en annan läkare gjorde bedömningen att ingen operation behövdes.
Basenhetschefen har kontaktat patienten som är nöjd med samtalet och upplever
att vården har tagit till sig av synpunkterna”
”Patienten fick veta att hen har cancer och har synpunkter på att det dröjer med
start för behandling men får inte svar på varför.
Basenhetschefen har pratat med patienten och lovar att skynda på processen”
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2.2 Primärvården

Ärenden Primärvården rubricering/kategori per år
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Det totala antalet ärenden för länets primärvård, både offentlig och privat,
under 2018 är 195. Av dessa ärenden är 158 registrerade på offentligt drivna
hälsocentralerna, vilket är en minskning jämfört med 2017 då antalet var
183. Könsfördelningen av det totala antalet ärenden är 60 procent kvinnor
och 40 procent män.
Synpunkter på vård- och behandling är precis som tidigare den största
anledningen till varför patienter och anhöriga väljer att kontakta
patientnämnden. Dessa ärenden handlar till stor del om felaktiga
bedömningar, uteblivna utredningar och missade diagnoser. Flera patienter
vittnar om att de har behövt söka läkare upprepade gånger för samma
symtom innan de till slut blivit utredda, i vissa fall har allvarlig sjukdom
varit långt framskriden när patienten slutligen har fått en diagnos.
”Anmälarens far sökte läkare för magbesvär under flera år. upprepade gånger,
men ingen utredning gjordes mer än att utesluta gluten-och laktosintolerans.
Fadern försämrades och sökte då akut på hälsocentralen, tarmutredning
gjordes och fadern fick veta att han hade tarmcancer och avled kort därefter.
Basenhetschefen granskade journalanteckningarna som visade att fadern hade
sökt för andra orsaker än magbesvären, bedömningen gjord utifrån faderns
egna uppgifter och provsvaren gav ingen indikation på behov av utredning. När
fadern sökte akut innan cancern påvisades så var allmäntillståndet väsentligt
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försämrat varför man valde att gå vidare med en utredning. Basenhetschefen
beklagade att anmälaren upplevt att vården inte gjort tillräckligt för hennes far”
”Anmälarens bror som hade haft cancer tidigare sökte sin hälsocentral sex
gånger under fyra månader för svår hosta innan han togs på allvar och fick en
remiss till röntgen. Resultatet visade lungcancer.
Basenhetschefen uppgav att vården kan bli bättre och lyfte händelsen för alla
medarbetare på hälsocentralen. Långvarig hosta behöver tas på större allvar,
speciellt när det finns en tidigare cancerdiagnos beskrivet i
journalanteckningarna”

Inom de offentligt drivna hälsocentralerna har en måttlig ökning skett från
2017 gällande patientjournal-och sekretessärenden. Patienter berättar om
direkta felaktigheter i journal såsom; fel diagnos, journal som förväxlats med
annan patient vilket lett till att patienten blev kallad till undersökning som
var menad för någon annan, undersökningar och mätvärden som inte
dokumenterats samt information i journal om patienten som är direkt
felaktig. Det har även funnits misstankar om intrång i journal av
vårdpersonal som inte har haft en vårdrelation till patienten. Antalet ärenden
som handlar om kommunikation och bemötande har minskat med hela 44
procent jämfört med 2017 då kommunikationsärenden ökade markant.
”Anmälaren blev kallad till en undersökning som hen ställde sig frågande till utifrån
sina besvär men gick ändå dit på den avtalade tiden. När patienten kom till
mottagningen och träffade läkaren så upptäckte denne att patientens journal hade
förväxlats med en annan patient.
Den ansvariga läkaren kontaktade patienten och bad om ursäkt och felet
åtgärdades”
”Anmälaren lämnar synpunkter på bruten sekretess. Anmälaren hade varit
sjukskriven för depression en tid då hens läkare kontaktade chefen utan anmälarens
vetskap, chefen och läkaren tog beslut om att anmälaren skulle prova att arbeta
halvtid och få andra arbetsuppgifter.
Yttrande inhämtades från hälsocentralen, basenhetschefen beklagade det
inträffade och skrev en avvikelse”

Inom de privata hälsocentralerna med landstingsavtal har inkomna
synpunkter under 2018 ökat med 24 procent jämfört med 2017, ökningen rör
främst synpunkter som handlar om kommunikation och bemötande. Det har
även skett en viss ökning inom organisation-och tillgänglighet och
patientjournal- och sekretess.
”Patienten kontaktade sin hälsocentral för ett samtal med läkare om sina symtom.
Läkaren hade aldrig träffat patienten men uttryckte ändå att patienten hade ont i
själen, vilket också hade antecknats i journalen, och att det var orsaken till hens
besvär.
Yttrande inhämtades från hälsocentralen och journalanteckningen togs bort”
”Patienten var på egen begäran på en hälsoundersökning med spirometri för ett år
sedan. Fick besked brevledes att allt såg bra ut. Ett år senare sökte patienten läkare
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för förkylningssymtom och fick då av läkaren besked om att hon hade diagnosen
KOL vilket hälsocentralen hade missat att meddela patienten efter
hälsoundersökningen.
Yttrande inhämtades från hälsocentralen och BC välkomnade patienten att höra av
sig för samtal om det inträffade”

2.3 Psykiatriförvaltningen

Ärenden Psykiatriförvaltningen rubricering/kategori per år
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Länets psykiatriska vård, de fyra klinikerna med Barn- och
ungdomspsykiatrin inberäknat, står för 12 procent av inkomna ärenden.
Antalet är i stort det samma som föregående år, dock skiljer det sig mellan
klinikerna, se tabellen ovan. Det är 44 procent kvinnor som anmält
synpunkter och 56 procent män.
Synpunkter (vuxenpsykiatrin) som rör kommunikation och bemötande
fortsätter att öka. I jämförelse med övriga vårdförvaltningar handlar
psykiatrins ärenden sällan om rena vård eller behandlingsfrågor. Det som
utmärker sig är efterfrågan av stöd och delaktighet, flera patienter uppger att
de nekas vård och hjälp då de upplever psykisk ohälsa. Andra har synpunkter
på behandling och planering och upplever sig inte få vara delaktiga i
besluten kring den egna vården, dessa synpunkter har främst rört
läkemedelsbehandling. Flera ärenden handlar om att vårdpersonalen brister i
bemötandet och att patienter känner sig kränkta och respektlöst behandlade
när de söker vård. En återkommande synpunkt är att det dåliga bemötandet
leder till ökad oro och stress för patienten som redan lider av psykisk ohälsa.
Nedan följer några utdrag från inkomna ärenden:
”Patienten känner sig inte välkommen att kontakta den psykiatriska vården. Hen
upplever att de gör allt för slippa hjälpa. Önskar ett vänligt mänskligt bemötande”
”Patienten saknar en vettig dialog om sin medicinering. Upplever biverkningar av
ny medicin och önskar att den sätts ut men läkaren valde att inte ta diskussionen
utan uppgav att en telefontid skulle bokas in. Detta gjordes aldrig och patienten
fick själv kontakta mottagningen på nytt”
”Patient med symtom på utmattningsdepression sökte öppenvården men fick inte
hjälp. Sökte då primärvården men fick besked om en månads väntetid.
Primärvården hänvisade tillbaka till psykiatrin. Sökte då akutpsykiatrin och fick tillslut
hjälp. Uppger att svårigheten att få vård medförde att hen fick mer ångest”

Några ärenden har inkommit som rör närståendes upplevelse av att bli
utestängda från vården och personalens ovilja till dialog. En närstående
rapporterar att han inte blev lyssnad till och läkaren sände tydliga signaler att
närstående inte ska vara delaktiga i vården. Samma man fick heller inget
svar när han sökte kontakt med ansvarig chef.
Barn och ungdomspsykiatrin har få ärenden. Övervägande synpunkter har
handlat om att föräldrar söker stöd och hjälp i kontakten med vården då
deras barn nekats utredning eller att väntetiden för utredning varit lång.
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2.4 Tandvårdsförvaltningen

Ärenden Folktandvården rubricering/kategori per år
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Antalet ärenden under 2018 och är i stort sett oförändrat jämfört med 2017.
Dessa ärenden handlar främst om vård och behandling vilket utgör 50
procent av det totala antalet. Ärenden gällande ekonomi har åter igen ökat
efter en nedgång 2017. Även synpunkter som handlar om
kommunikation/bemötande har ökat. Könsfördelningen är 50 procent
kvinnor och 50 procent män.
”Anmälaren sökte akut på grund av tandvärk, ett kariesangrepp hittades och
lagades. Tandvärken gav dock inte med sig utan anmälaren fick uppsöka tandläkare
fem gånger totalt för samma tand. Senare fick anmälaren en faktura där alla besök
var fakturerade. Anmälaren ställer sig frågande till att hen ska behöva betala för
samtliga tillfällen då tandvården inte kunde avhjälpa tandvärken, anmälaren valde
till slut att dra ut tanden.
Yttrande inhämtades från tandvården där klinikchefen förklarade
behandlingsåtgärderna och förlopp”
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2.5 Kommuner
Ärenden Kommuner rubricering/kategori per år
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2015

2016

2017

2018

Under 2018 har 21 ärenden inkommit som rör länets Kommuner. Det är
några fler ärenden än föregående år. Det är övervägande närstående som
anmält synpunkter. Nära hälften av synpunkterna har handlat om vård- och
behandlingsfrågor exempelvis; att palliativ medicin inte fanns ordinerat och
patienten nekades hembesök av läkare, trycksårsbehandling som inte gav
förväntat resultat, frågor kring fråntagen smärtlindring samt två ärenden där
närstående efterfrågar mer rehabilitering i hemmet för patienterna. Fem
ärenden som rör kommunikation har rapporterats och fyra av dessa har
handlat om bristande dialog/delaktighet med patient eller närstående.
Närstående upplever det svårt att få information från personalen om
behandling och planering, en annan närstående har synpunkter på bristande
information i samband med att kommunen bestämt att flytta dement förälder.
2.6 Barnärenden Kalmar län
Under 2018 har det inkommit 49 ärenden som rör barn och unga 0-17 år,
jämfört med 2017 då antalet var 37. Det är nästan uteslutande närstående
som anmält en händelse, endast två ärenden har inkommit från den
minderåriga själv. Synpunkterna gäller främst hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och primärvården. De flesta ärendena handlar om
frågor om diagnos och undersökning/utredning följt av synpunkter på
bemötande. I 70 procent av ärendena har patientnämnden varit behjälplig i
kontakten med vården för att familjen ska få svar på det som hänt. Exempel
på ärenden är där barnets symtom felbedömts och visat sig vara
födoämnesallergi, ett annat där barnets tillstånd förvärras då cancerdiagnos
missats. En ung patient bedöms vara påverkad av droger men det visade sig
senare vara en allvarlig hjärninflammation. I ett annat ärende är familjen
frågande till att den minderåriga fått diagnosen narkolepsi och vill få en ny
bedömning.
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3 Synpunkter gör skillnad
Vårdens svar till patienten i patientnämndsärenden ser olika ut. Målet är att
patienten först och främst ska få svar på sina frågor kring det som hänt men
inte sällan leder klagomålet till en större åtgärd, och bidrar till utveckling för
vårdens patientsäkerhetsarbete. Den vanligaste åtgärden är att synpunkterna
lyfts vidare till berörd personalgrupp eller medarbetare. Många av ärendena
har rapporterats som en avvikelse i LISA samt lyfts på arbetsplatsträffar.
Under 2018 har det gjorts flera internutredningar och Lex Maria anmälningar
efter att synpunkter inkommit via patientnämnden. En annan åtgärd är
rutinöversikter, det har gjorts gällande exempelvis provtagning,
licensförskrivning av läkemedel, kallelser och patientinformation. I det
enskilda ärendet är det vanligt att patienten får ny tid för bedömning och
undersökning samt att remiss eller intyg skickas vidare. Flera patienter har
fått sin journal rättad eller justerad då de inkommit med synpunkter på
felaktig journalföring.
Vårdkontakt i patientnämndsärenden
Skriftligt yttrande från vården

236

Muntlig kontakt med vården

212

Totalsumma

448

3.1 Patientnämndens analyser och rapporter
I och med den nya lagstiftningen och patientnämndens utökade uppdrag,
med analysarbete och rapportskrivning, har patientnämnden analyserat
inkomna synpunkter gällande patientjournalen och utfärdande av intyg
(bilaga 1,2). Som tidigare nämnts har dessa presenterats för
sjukvårdsledningen och distribuerats till bland annat verksamhetschefer och
chefläkare. Analysen gällande intyg påbörjades efter att
Försäkringsmedicinska kommitténs ordförande önskat vetskap om vad
patienterna hade för synpunkter på sjukintyg som utfärdas i landstinget i
Kalmar län.
Patientjournalen
Nästan en tiondel av patientnämndens ärenden inom drygt 15 månader
berörde journalhanteringen i vården. I ett flertal inkomna ärenden har
patienter upptäckt rena felaktigheter i journalen, det kan gälla både i
journaltext och diagnoser. Det finns även synpunkter på hur relevant
journaltexten är i förhållande till vad patienten sökt för, vilket kan upplevas
kränkande. Journaltexter som tillhör en annan patient har påträffats. Patienter
har även anmält misstankar om dataintrång. I flera ärenden har felaktigheter i
journalen lett till negativa konsekvenser för patienten. Fler kvinnor än män
har kontaktat patientnämnden gällande synpunkter på patientjournalen. En
orsak som framkommit från inkomna ärenden är att det brister i
kommunikation och bemötande mellan patient och vårdpersonal vilket
möjliggör fel i journaldokumentationen.
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När felaktigheter eller avsaknad av information i journalen upptäcks av
patienten väcker det inte sällan starka känslor med uttryck att journalen
måste justeras. Patienten eller anhörig vill få information om gällande
regelverk och vad de har för rättigheter till ändring i journalen. Ett önskemål
från patienter är att snabbt kunna kontakta vården för att göra justeringar.
En korrekt patientjournal är en avgörande faktor för patientsäkerheten. Vad
som ska dokumenteras i journalen styrs av lagar och riktlinjer från varje
landsting. Att patientnämnden får in allt fler ärenden gällande felaktigheter i
patientjournalen beror troligtvis inte på att arbetet med patientjournaler har
försämrats utan att patienten nu kan ta del av sin journal på ett enklare sätt.
Patientens möjlighet att själv granska sin journal leder till en kvalitetssäkring
av patientjournalen och en ökad patientsäkerhet. Utifrån detta är det viktigt
att vården har en positiv inställning och beredskap för att ta emot synpunkter
från patienter och att korrigeringar sker snabbt.
Rapporten ger förslag på arbetsmetoder för att minska missförstånd i
kommunikationen och dokumentationen mellan patient och vårdpersonal.
Rapporten om Patientjournalen har lett till att landstingets rutin för rättelse i
journalen ska ses över och förbättras.
Intyg
Patientnämnden har uppmärksammat ett ökat antal ärenden som handlar om
intyg. Patienter och närstående vittnar om problem med framförallt intyg för
sjukskrivning och de konsekvenser det har medfört för den enskilde.
Övervägande synpunkter har rört primärvården och den psykiatriska vården.
Orsaken till patientens behov av intyg har varierat stort men patientnämnden
kan se att psykisk ohälsa och smärttillstånd är framträdande. Patienter och
närstående har upplevt olika problem vid utfärdande av intyg och efter
analys framkommer det att kommunikationsproblem på olika sätt är en röd
tråd genom synpunkterna. Patienter vittnar i sina berättelser om att de inte
blir lyssnade till, inte blir trodda och därmed inte kan påverka sin situation.
Nedan redovisas de rubriker som flest synpunkter handlat om. Tabellen visar
rubrikerna och dess konsekvenser.

1. Lovad sjukskrivning
• lång väntan
• upprepade kontakter
med vården

2. Intygets
utformning/innehåll
• komplettering
• kränkande

3. Nekas intyg
• missnöje
• ekonomi

Kommunikation
Samförstånd
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4. Bristande
kommunikation
• oro och otrygghet

5. Ingen tar ansvar
• Hänvisas runt

Sammanfattningsvis ser patientnämnden att brister i att utfärda intyg leder
till negativa konsekvenser för både patienten och vården. För patienten kan
konsekvensen bli en lång väntan, oro, otrygghet eller missnöje och i vissa
fall även ekonomisk. För vården skapas merarbete för såväl sjuksköterskan i
telefonin som tar emot samtalet från patienten och för ansvarig läkare som
måste göra tillägg till intyget, utfärda nytt eller upprätta en kontakt med
Försäkringskassan. Rapporten ger också förslag på arbetsmetoder hur
missförstånd i kommunikationen kan minskas och leda till samförstånd.
Ordföranden i Försäkringsmedicinska kommittén och processledare,
ansvarig för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin bjöds in till
Patientnämndens sammanträde för att svara på frågor och berätta om
sjukskrivningsprocessen. De kommer använda rapporten i sitt arbete med att
utbilda läkare och rehabiliteringskoordinatorer samt i kontakten med
Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

4 Stödpersonsverksamhet
Patientnämnden har i uppdrag att förordna stödpersoner till patienter som
tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om
rättspsykiatrisk vård eller som vårdas enligt smittskyddslagen. Det är
cheföverläkarens skyldighet att informera patienten om rättigheten att få en
stödperson. En stödperson är en medmänniska som är intresserad av att
stödja patienter som tvångsvårdas, men stödpersonen ska inte i något
avseende ersätta vårdpersonalens insatser. Stödpersonen kan även närvara
som personligt stöd vid förvaltningsrättens förhandlingar om patienten så
önskar och ska hålla kontinuerlig kontakt med Patientnämndens kansli.
Stödpersonen omfattas av tystnadsplikt och får därför inte röja uppgifter om
vare sig patientens personliga förhållanden eller hälsotillstånd.

Antal nya förordnanden per år och klinik
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Under 2018 har sex nya förordnanden upprättats och vid årsskiftet pågick 13
stödpersonsärenden. Antalet nya uppdrag för stödpersoner är färre än
tidigare. Patientnämnden arbetar kontinuerligt med rekrytering av nya
stödpersoner för att kunna erbjuda och matcha eventuella önskemål från den
tvångsvårdade. Likaså behövs det en balanserad geografisk spridning av
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stödpersoner då den tvångsvårdade kan befinna sig i öppenvård utanför
länets städer. Under 2018 har rekryteringsinsatser vidtagits för att sprida
stödpersonsuppdraget till allmänheten utan resultat. Arbetet fortgår och nya
insatser planeras under 2019.
Följande utvecklingsarbete har pågått under 2018:


Stödpersonsträff, stödpersonerna har bjudits in till information och
dialog



Ny nationell handbok har tagits fram



Samverkansmöten med vårdens kontaktpersoner



Rekryteringsinsats av nya stödpersoner

5 Patientnämndens verksamhet
Patientnämnden är landstingets centrala instans för hantering av patienters
synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som de eller närstående fått.
Patientnämndens verksamhet är lagreglerad 1 och handlägger synpunkter
inom all offentlig hälso- och sjukvård i landstinget och länets tolv kommuner
samt tandvård som är landstingsfinansierad. Kansliet handlägger även
synpunkter som gäller privata aktörer med landstingsavtal.
Patientnämndens verksamhet är en del av landstinget men opartisk och
fristående från de vårdgivare som möter patienterna inom hälso- och
sjukvården. Nämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte
ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att
fungera som en länk, beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt
bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. Det kan gälla
synpunkter rörande till exempel vård och behandling, kommunikation,
tillgänglighet, omvårdnad, administration eller ekonomi. En annan uppgift
som patientnämnden har är att utse stödpersoner åt patienter som
tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av
smittskyddslagen.
Patientnämnden är en del i ett mer omfattande system för
klagomålshantering, tillsammans med bland annat inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och patientförsäkringen (LÖF). Patientnämnden hänvisar
vidare till dem när frågeställningarna berör deras ansvarsområden och
nämnden själv inte har möjlighet eller befogenhet att handlägga ärendet. För
att få högre kvalitet och jämförbara utdata vid återrapportering till
vårdgivare, chefläkare, politiker och berörda myndigheter arbetar
Patientnämnderna i Sverige på ett likvärdigt sätt med en enhetlig registrering
av de ärenden som inkommer.
Patientnämnden får många samtal från allmänheten som har frågor om vilka
regler som gäller i vården eller vilka rättigheter de har som patienter. Allt
oftare hänvisas patienten av vårdpersonal att kontakta patientnämnden
gällande sådana frågor. Kansliets målsättning är alltid att hjälpa patienten att
får svar på sina frågor genom att konsultera sakkunniga inom Landstinget i
1

Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
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Kalmar län eller länets Kommuner. Dessa samtal resulterar inte i ett
registrerat ärende.
Hur kontaktades patientnämnden under 2018?
Besök

12

Brev

117

E-post

140

Telefon

434

Övrigt

5

Totalsumma

708

5.1 Ledamöter i nämnden
Under 2018 bestod patientnämnden av fjorton förtroendevalda, sju ordinarie
och sju ersättare, som sammanträdde vid fem tillfällen. Ordförande har varit
Peter Högberg (S) och vice ordförande Magnus Danlid (C). I november
valde Regionfullmäktige in nya ledamöter för kommande mandatperiod
2019 - 2022. Till ordförande i Patientnämnden valdes Peter Högberg (S) och
till vice ordförande Eric Dicksson (KD).
Inför nämndens sammanträden får ledamöterna en rapport innehållande
avidentifierade sammanfattningar av samtliga ärenden där handläggningen
har avslutats under perioden. Vid nämndens sammanträden behandlas
utvalda ärenden av principiell karaktär. Patientnämnden har under året
fokuserat på patienternas synpunkter på patientjournalen och ärenden som
gäller intyg i vården. Detta har resulterat i två rapporter, Patientjournalen och
Intyg bilaga 1,2.
Patientnämndens sammanträden utgör ett forum för informationsutbyte med
företrädare och nyckelpersoner från olika verksamheter. Under året har
basenhetschef för Barn- och ungdomshälsan i länet och
försäkringsmedicinska kommitténs ordförande samt processledaren för
rehabiliteringsgarantin informerat om sina verksamheter. Landstinget i
Kalmar läns samordnare för HLR, tillika forskare på Linnéuniversitetet,
berättade om sin forskning och om personcentrerad vård. Nämnden har haft
fem sammanträden samt ett flertal presidiemöten under 2018.
Under 2017 tog Landstingsfullmäktige beslut om att patientnämndens kansli
ska organiseras som en sektion under kanslienheten från första januari 2018.
I början på året rekryterade en sektionschef och under våren en handläggare.
Patientnämndens kansli består nu av en sektionschef och tre handläggare,
varav samtliga har yrkeserfarenhet från vården.
På Region Kalmar läns hemsida https://www.regionkalmar.se/ finns mer
information om patientnämnden.
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5.2 Aktiviteter 2018
Alla patientnämnder i Sverige finns representerade i ett nationellt nätverk.
Syftet med nätverket är att samverka kring viktiga frågor och styra
verksamheterna likriktat mot samma mål. Under 2018 har flera
arbetsgrupper i nätverket arbetat aktivt med att till exempel revidera den
nationella handboken för handläggning av klagomål och synpunkter samt
handboken för stödpersonsverksamhet. En arbetsgrupp har tagit fram en
basmodell för analys, en modell för att skriva rapporter.
Den nationella samverkan mellan patientnämnder och Inspektionen för vård
och omsorg, IVO, har fördjupats. Patientnämnderna och IVO har beslutat att
göra en gemensam analys på några valda kategorier av inkomna
synpunkter/klagomål och resultatet kommer att presenteras i en rapport
under 2019. Socialstyrelsen har en målsättning att vårdförvaltningarna,
patientnämnderna och IVO ska registrera och kategorisera inkomna
synpunkter och klagomål på ett likartat sätt för att kunna analysera och ta
tillvara patienternas erfarenheter. Det är därför extra roligt att analysgruppen
med representanter från vårdförvaltningarna i landstinget i Kalmar län
tillsammans med patientnämnden har skapat en riktlinje för
klagomålshantering där patientnämnden och vårdverksamheterna registrerar
och kategoriserar lika.
Patientnämnderna i landet har utvecklat ett nära samarbete när det gäller
information och utbildning. Detta samarbete bedrivs nationellt och regionalt.
Varje år anordnas en nationell och regional tjänstemannakonferens för
samtliga patientnämndshandläggare.
Samtliga avtal med länets 12 kommuner har förnyats och skrivits om.
Kansliet har också arbetat aktivt med den nya Dataskyddsförordningen och
GDPR tillsammans med landstingsjurister. En delegationsordning och en
riktlinje för personuppgiftsbehandling har tagits fram.
Arbetet med en rutin för handläggning av barn har påbörjats. Syftet är att på
ett likriktat sätt handlägga ärenden som rör barn utifrån barnets bästa.
Rutinen ska fungera som en vägledning och stöd för handläggaren vid
kontakt med barn eller då ett ärende inkommer från en vårdnadshavare.
Ett stort fokus under 2018 har varit att informera om patientnämndens
verksamhet. Kansliet har fått möjlighet att nå ut till många medborgare på
flera större evenemang, till exempel mässor och patientföreningar.
Patientnämnden har också informerat internt för chefer och vårdpersonal
inom landsting och kommunerna i länet.
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6

Fokus under 2019

Patientnämnden kommer fortsätta arbetet med att ta tillvara patienternas
berättelser och identifiera problemområden för att sedan sprida dessa i
rapportform. Patientnämnderna i Sverige och Inspektionen för vård och
omsorg kommer under våren 2019 skriva en gemensam rapport om
information och delaktighet.
Kansliet har haft ett uppstartsmöte för framtida samverkan med docent vid
Linnéuniversitetets Hälso- och Vårdvetenskapliga institution. På mötet
diskuterades framtida samverkansformer och möjlighet till forskning på
patientnämndens inkomna ärenden.
Inför att Barnkonventionen blir lag 2020 fortgår patientnämndens arbete med
synpunktshantering för barn. Patientnämnden kommer även inventera
barnärenden och presentera det i en rapport.
Det viktiga arbetet med att sprida information om patientnämndens
verksamhet fortsätter till både allmänheten och vårdpersonal. Kunskapen om
patientnämndens existens är viktig för att patienter och närstående ska kunna
göra ett aktivt val, då både vården och patientnämnden är första linjens
mottagare av synpunkter och klagomål. Kontakt är tagen med studierektorer
för AT-läkare, PTP-psykologer och informationstillfällen är inplanerade.
Målsättningen är också att tjänstepersoner från kansliet ska informera
sjuksköterskestuderande på Linnéuniversitetet. Under 2019 kommer
allmänheten kunna kontakta patientnämndens kansli via webbtjänst, där
patienter och närstående på ett säkert sätt kan logga in och lämna sina
synpunkter.
I november 2019 kommer Patientnämndens nationella presidiekonferens
arrangeras i Kalmar under temat ”Från klagomål till förändring”.
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Bilaga 1

Patientjournalen
En rapport från patientnämnden
Antalet synpunkter till patientnämnden där patienter har läst sin journal och
upptäckt felaktigheter har ökat.
Sedan hösten 2015 har patienter kunnat läsa sin journal på nätet. Under maj
månad 2016 var det i genomsnitt 292 personer per dag som läste sin journal
på nätet. Samma månad 2018 hade antalet ökat till 1320 personer per dag.
Patientnämnden har valt att göra en analys av inkomna ärenden gällande
journaler som avser perioden 2017-01-01 till 2018-04-18.

7 Syfte
Syftet med rapporten är att belysa patienters och deras närståendes
synpunkter på patientjournalen i Landstinget i Kalmar län, så att
erfarenheterna kan tas tillvara och bidra till vårdens utveckling av kvalitet
och patientsäkerhet.

8 Patientjournalen
Patientdatalagen 2 anger att all legitimerad personal och den personal som har
särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra
journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård,
undersökning eller behandling. Patientjournalen ska innehålla uppgifter om
vem som har gjort en anteckning och när, uppgifterna ska föras in i
patientjournalen så snart som möjligt. Anteckningen ska också signeras av
den som ansvarar för uppgiften, om det inte finns några synnerliga hinder.
Vårdhandboken 3 förtydligar att; ”för att säkerställa att patienten får en god
och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de
bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och
behandling. Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården
måste finnas dokumenterad i patientjournalen. Även råd i telefon ska
dokumenteras och viktig information som lämnats till patient och/eller
närstående ska finnas beskriven.”

2
3

Patientdatalag (2008:355)
Vårdhandboken
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8.1 Rättning av journalen
Oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska i första hand rättas. Om
uppgifter i patientjournalen är felaktig ska patienten vända sig till
vårdgivaren med en begäran om rättelse. Om patienten upplever att det finns
oriktiga och missvisande uppgifter men inte kommer överens med
vårdgivaren om rättelse kan hen begära en notering i journalen. Vårdgivaren
kan inte neka till en sådan notering enligt 3kap 8§ patientdatalagen
(2008:355).
Rättelsen sker av verksamheten som skrivit anteckningen. Journalförstöring
är i undantagsfall en möjlighet till radering av uppgifter i en journal som är
psykiskt belastande för den enskilde patienten om uppgifterna bevaras. En
ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och
omsorg.

9 Urval och metod
Av totalt 936 registrerade ärenden är 37 registrerade under rubriken, journal,
vilket kan jämföras med 22 ärenden för samma tidsperiod året innan (1/1
2016 – 18/4 2017). Eftersom synpunkter som handlar om patientjournal även
kan finnas i ärenden som registrerats under andra rubriker, kodades dessa
ärenden under angiven tidsperiod. Resultatet av registrerade och kodade
ärenden blev då 77 vilket motsvarar 8 procent av samtliga ärenden.
Könsfördelning för dessa är 65 procent kvinnor och 35 procent män. Detta
kan jämföras med att könsfördelningen för samtliga patientnämndsärenden
under tidsperioden är 58 procent kvinnor och 42 procent män (bild 1).
Vid analys av samtliga ärenden noterades eventuella mönster och trender.
Efter ny genomläsning kategoriserades rubriker utifrån de mönster
patientnämnden noterat.
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10 Resultat
10.1 Felaktiga journaluppgifter
Nära en tredjedel av inkomna synpunkter handlar om felaktiga
journaluppgifter. Patienten har läst sin journal och hittat felaktiga uppgifter.
Det kan gälla att vårdpersonal utelämnar uppgifter eller skriver felaktigheter
i journalen. Synpunkterna kan också gälla att vårdpersonal sätter fel diagnos
vilket leder till konsekvenser för patienten.
10.1.1 Osanna uppgifter i journalen

Det är till största delen kvinnor som anmält synpunkter gällande osanna
uppgifter i journalen. Patienten har läst sin journal och reagerat på grund av
att det som står inte stämmer.
Journalexempel från patientsynpunkter:


Att patienten inte vill bli opererad, fast hen önskar operation



Att patienten har alkoholproblem, fast hen inte druckit alkohol på 20
år



Att patienten inte vill börja med blodtrycksmedicinering, fast hen har
behandlats med blodtrycksmedicin i flera år

10.1.2 Icke relevanta journaluppgifter
”Patienten tycker att jag pratar i nattmössan och ska byta läkare”
Läkarens journalanteckning efter att patienten ifrågasatt bedömningen.

Betydligt fler kvinnor än män uppger att det står ovidkommande uppgifter i
deras journal. Patienten ifrågasätter det läkaren eller sjuksköterskan skrivit i
journalen är relevant i sammanhanget. Journaluppgifter såsom smutsig
klädsel, smutsig patient och överviktig är exempel från patientberättelser.
10.1.3 Felaktig diagnos

Kan innefatta både journalförd diagnos och information om diagnos vid
läkarbesök. I några ärenden har patienten fått fel diagnos noterat i sin journal
såsom ADHD och Bipolär sjukdom. I ett ärenden blir patienten informerad
av läkaren om att hon har hepatit C vilket kvinnan uppger inte stämmer och
det rättas till. Den felaktiga informationen i kvinnans journal gjorde henne
orolig. Basenhetschefen fick gå igenom journalen tillsammans med kvinnan
för att försäkra henne om att hon inte har hepatit C.
10.2 Journaluppgifter som inte kommunicerats med patienten
”En äldre patient som brutit benet skulle i efterhand göra en skadeanmälan till LÖF
och önskade journalkopior. Överst på varje sida i journalen stod texten, varning:
Tillåt naturlig död”

Flera ärenden har inkommit där patienter läst sin journal och upptäckt att det
finns uppgifter som de inte haft vetskap om, som inte kommunicerats med
patienten. Patienter har fått vetskap om innehållet i journalen när de besökt
vården vid ett senare tillfälle. Exempelvis att läkare satt diagnoser som
patienten inte fått vetskap om. Vissa patienter har blivit förvånade och
ifrågasatt varför och på vilka grunder läkaren satt diagnosen. Andra känner
oro för att diagnosen kan påverka deras fortsatta vård. Några uttrycker
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minskat förtroende för vården när vårdpersonal inte informerat om och
kommunicerat diagnosen med patienten.
Flera av patienterna har tagit del av sin journal på nätet. Några av dessa
patienter beskriver att de har tagit del av uppgifter som inte hunnit
kommuniceras:


Svårt sjuk man med inplanerat läkarbesök väntar på besked, kan läsa
sin cancerdiagnos på nätet innan den hunnit kommuniceras.



Patient som får otydliga svar efter ett ultraljud kan läsa att läkaren
misstänker cancer.

10.3 Uppgifter och vårdåtgärder som inte journalförts
Flera patientärenden belyser att dokumentationen i journalen efter
patientmöten inte är kompletta eller att vårdåtgärder inte blivit
dokumenterade. Det har handlat om att viktig information för patienten inte
dokumenterats i journalen. Vanligast förekommande synpunkt är att
sjukvårdspersonal inte noterat patientens sjukhistoria i sin dokumentation.
Andra synpunkter belyser att vårdåtgärder inte dokumenterats, till exempel:


Patient söker ersättning för arbetsskada men dokumentationen i
journalen, att traumat inträffat på arbetet, saknas. Nekas därför
ersättning.



Vårdpersonal varken dokumenterar eller kommunicerar patientens
önskan om ny röntgenundersökning vilket resulterar i försenad
diagnos och mer omfattande operationer på universitetssjukhus.



Ofullständig dokumentation, utredning och vårdplan av psykolog,
gällande ett barn resulterar i försenad utredning och åtgärder.



Ofullständig information i journalen vid ett hjärtstopp försvårar för
patienten att få en uppfattning om vad som hände, vilket har påverkat
patientens rehabilitering.

Några ärenden handlar om patienter som ringer till vården och önskar en
läkartid men uppmanas att återkomma, inte får det inskrivet i journalen.
Detta har medfört längre väntan på besök, samt att patienten själv får bevisa
att hen ringt tidigare.
10.4 Dataintrång / ID-stöld
Patienten kan ha misstankar om att någon obehörig varit inne i dennes
journal. Ärendeexempel:


Farhågor om att vårdpersonal utan vårdrelation till patienten har varit
inne i hens journal.



Oro över att patientens förre detta partner som arbetar i vården varit
inne i patientens journal.



Patienten har fått vetskap att vårdpersonal har läst i journalen och
ifrågasätter behörighet då det inte finns en vårdrelation.

Ett ärende handlar om identitetsstöld där en person har använt anmälarens
personuppgifter vid vårdbesök.
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Gärningsmannen har sökt akutsjukvård och hämtat ut smärtstillande
medicin. Anmälaren upptäcker detta när hen få räkningar från landsting och
regioner runt om i landet. Anmälaren har polisanmält id-stölden. Anmälaren
har upptäckt att de felaktiga uppgifterna finns kvar i hens journal.
10.5 Förväxlad journal
Journaluppgifter som tillhör en annan patient finns i anmälarens journal.
”Anmälaren söker för värk i midjan på ena sidan av kroppen. Läkaren lovar att
skicka en remiss till sjukgymnast. Anmälaren kallades till ultraljud på privat klinik.
Läkaren på den privata kliniken undrade hur hen har det med halsen. Anmälaren
uppgav att hen inte har några problem med halsen. Läkaren uppger att patientens
journalanteckning måste ha förväxlas med en annan person.”

Några ärenden beskriver förväxlad patientjournal. Förväxlingen har oftast
inte upptäckts av vården utan när patienten läst sin journal.


En patient läser i sin journal efter läkarbesök att hen fått sitt näsben
krossat vilket inte stämmer.



Efter ett för patienten ”konstigt läkarbesök” upptäcker hen felaktiga
diagnoser i sin journal. Det står även att hen vårdats enligt LVM
vilket inte är sant.

10.6 Konsekvenser för patienter
Patientnämnden har fått in synpunkter på att vårdpersonal inte alltid har läst
journalen noggrant. Detta har hänt när patienter inte träffat sin
patientansvariga läkare eller vid akuta läkarbesök. Exempelvis en patient
som får försvara sin medicinering då den av olika orsaker skiljer sig från
normal dosering. För patienten har detta medfört att läkare vägrat ordinera
smärtlindring. Händelsen hade undvikits om läkaren lyssnat på patienten och
läst ordentligt i journalen.
Flera synpunkter har handlat om att patienter varit hos läkare som gjort en
bedömning och satt diagnos där diagnosen sedan inte visat sig stämma. När
patienten söker igen läser läkaren den tidigare ställda diagnosen utan att
ifrågasätta om den stämmer. Detta har inneburit att patienter fått försenad
utredning, behandling och riskerat en vårdskada. Några patienter upplever att
journalanteckningen inte stämmer med det patienten sagt, att
symtombeskrivningen anpassats till den felaktiga diagnosen.
Andra synpunkter handlar om att patienten påverkats negativt av felaktig
journaldokumentationen eller avsaknad av journaldokumentation,
exempelvis;


Ersättningar har inte betalas ut.



Sjukintyg har inte bedöms utifrån ett adekvat underlag.



Retroaktivt sjukintyg har inte skrivits på grund av bristande
dokumentation.



Icke aktuell dokumentation i journalen har lett till avslag för IVFbehandling.

Det har framkommit synpunkter i ärendehanteringen att det är problematiskt
för patienten att justera en felaktig uppgift i journalen när de kontaktat
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vården. Patienten känner sig otrygg och upplever att det inte prioriteras av
vården.

11 Sammanfattning/reflektion
”Om de digitala hälsouppgifterna som används är felaktiga kan naturligtvis också
nyttan ifrågasättas. När användning rör den enskildes vård är det av avgörande
betydelse att uppgifterna är korrekta” 4

Att nästan en tiondel av patientnämndens ärenden inom drygt 15 månader
berör journalhanteringen i vården bör uppmärksammas. I ett flertal inkomna
ärenden har patienter upptäckt rena felaktigheter i journalen, det kan gälla
både i journaltext och diagnoser. Det finns även synpunkter på hur relevant
journaltexten är i förhållande till vad patienten sökt för, vilket kan upplevas
kränkande. Journaltexter som tillhör en annan patient har påträffats. Patienter
har även anmält misstankar om dataintrång. I flera ärenden har felaktigheter i
journalen lett till negativa konsekvenser för patienten. Fler kvinnor än män
har kontaktat patientnämnden gällande synpunkter på patientjournalen.
Synpunkter på journaluppgifter kan naturligtvis bero på missförstånd och
okunskap hos patienten, vad som ska skrivas i journalen, eftersom journalen
först och främst är ett arbetsverktyg för personal i vården. Men att ett flertal
ärenden beskriver rena felaktigheter går inte att bortse ifrån.
Att ha uppmärksamhet på att det kan finnas felaktigheter och att undvika fel
är något all vårdpersonal bör ha i åtanke när man läser och skriver i
journalen.
En orsak som framkommit från inkomna ärenden är att det brister i
kommunikation och bemötande mellan patient och vårdpersonal vilket
möjliggör fel i journaldokumentationen.
”Det kan upplevas som mycket problematiskt och i vissa fall kränkande om sakfel,
ovidkommande uppgifter eller i värsta fall nedsättande omdömen finns
dokumenterat” 3

När felaktigheter eller avsaknad av information i journalen upptäcks av
patienten väcker det inte sällan starka känslor med uttryck att journalen
måste justeras. Patienten eller anhörig vill få information om gällande
regelverk och vad de har för rättigheter till ändring i journalen. Ett önskemål
från patienter är att snabbt kunna kontakta vården för att göra justeringar.
En korrekt patientjournal är en avgörande faktor för patientsäkerheten. Vad
som ska dokumenteras i journalen styrs av lagar och riktlinjer från varje
landsting. Att patientnämnden får in allt fler ärenden gällande felaktigheter i
patientjournalen, beror troligtvis inte på att arbetet med patientjournaler har
försämrats utan att patienten nu kan ta del av sin journal på ett enklare sätt.
Patientens möjlighet att själv granska sin journal leder till en kvalitetssäkring
av patientjournalen och en ökad patientsäkerhet. Utifrån detta är det viktigt
att vården har en positiv inställning och beredskap för att ta emot synpunkter
från patienter och att korrigeringar sker snabbt.

4

Vårdanalys, rapport 2017:10, För säkerhets skull, Befolkningens inställning till nytta
och risker med digitala hälsouppgifter.
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12 Exempel på åtgärder
Självklart har både vårdpersonal och patienter samma mål, att journalen inte
ska innehålla felaktigheter eller irrelevanta uppgifter som sedan kan leda till
negativa konsekvenser. För att undvika missförstånd i dokumentationen
mellan patient och vårdpersonal bör ett mer personcentrerat arbetssätt
tillämpas och kontinuitet i vårdkontakter med patienten prioriteras.
En metod som används för att minska missförstånd i kommunikation och
dokumentation är Teach-Back. Syftet med metoden är att kontrollera att
patienten uppfattat informationen om sin behandling och dess risker på ett
korrekt sätt. Metoden innebär att vårdpersonal kvalitetssäkrar att patienten
förstått den information som hen delgivits genom att be patienten återberätta
hur hen uppfattat den.
Möjlighet finns också att diktera hela eller delar av journalen tillsammans
med patienten för att säkerställa att både patient och vårdpersonal är överens.
En fortlöpande utbildning i journalskrivning för vårdpersonal bör prioriteras
samt att landstingets rutin för rättelser i digital patientjournal
uppmärksammas.
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Bilaga 2

Intyg
En rapport från patientnämnden
Sammanfattning
Patientnämnden har uppmärksammat ett ökat antal ärenden som handlar om
intyg. Patienter och närstående vittnar om problem med framförallt intyg för
sjukskrivning och de konsekvenser det har medfört för den enskilde.
Företrädare för Försäkringsmedicinska kommittén i Kalmar läns landsting
har uttryckt sitt intresse för inkomna synpunkter som rör sjukskrivning.
Övervägande synpunkter har rört primärvården och den psykiatriska vården.
Orsaken till patientens behov av intyg har varierat stort men patientnämnden
kan se att psykisk ohälsa och smärttillstånd är framträdande. Resultatet
presenteras utifrån vad inkomna synpunkter handlat om. Patienter och
närstående har upplevt olika problem vid utfärdande av intyg och efter
analys framkommer det att kommunikationsproblem på olika sätt är en röd
tråd genom synpunkterna. Patienter vittnar i sina berättelser om att de inte
blir lyssnade till, inte blir trodda och därmed inte kan påverka sin situation.
Patientnämnden har valt att göra en analys av inkomna ärenden gällande
intyg som avser perioden 2016-01-01 till 2018-08-31.

Syfte
Syftet med rapporten är att belysa patienters och deras närståendes
synpunkter på intyg i Landstinget i Kalmar län, så att erfarenheterna kan tas
tillvara och bidra till vårdens utveckling av kvalitet och patientsäkerhet.

Intyg – utfärdande, utformning och bedömning
Sjukskrivning är en del av vård och behandling där läkare skriver intyg som
styrker att sjukdom eller skada föreligger och att arbetsförmågan är nedsatt
helt eller delvis 5. Intyg kan också behövas i andra sammanhang såsom
friskintyg, vårdintyg, dödsbevis och dödsorsaksintyg, intyg till
Transportstyrelsen, tandvård och Arbetsförmedlingen för ersättning.

5
2

Riktlinje Sjukskrivningsprocessen, Landstinget i Kalmar län.
SOSFS 2005:29 Utfärdande av intyg inom hälso-och sjukvården mm.
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Landstinget i Kalmar läns övergripande mål är att med ett gemensamt
förhållningssätt uppnå en patient- och rättssäker samt jämställd
sjukskrivningsprocess så att god vård uppnås1 .
Verksamhetschefen ska fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt
fördela ansvaret för de intyg som utfärdas inom verksamhetsområdet samt se
till att det finns rutiner som säkerställer att hälso-och sjukvårdspersonal som
utfärdar intyg, intygsutfärdaren, har tillräcklig kompetens och erfarenhet för
uppgiften med hänsyn till ändamålet med intyget2.
Intygsutfärdaren ska vara objektiv i sin bedömning och informera
intygspersonen om de undersökningar, uppgifter och upplysningar som krävs
för intyget. Intyget ska utformas så att intygspersonen och mottagaren av
intyget kan förstå förhållandena och värdera innebörden av uttalandena, vara
fullständigt och entydigt och skrivas med en läslig text på ett begripligt
språk2. Det gemensamma begripliga språkbruket minskar risken för
missförstånd och bidrar till att minska administrationen mellan sjukskrivande
läkare och Försäkringskassan, exempelvis genom att färre läkarintyg
behöver kompletteras. Hanteringen av patientens sjukskrivning blir snabbare
och patienten får också snabbare besked om sin rätt till sjukpenning3.
I intyget ska det tydligt framgå vad som är intygsutfärdarens egna uttalanden
och vilka uppgifter som härrör från intygspersonen, andra personer och
myndigheter eller organisationer 6 .

Urval och metod
Under tidsperioden 2016-01-01 – 2018-08-31 registrerades 93 ärenden som
på skilda sätt rör intyg. Vissa ärenden handlar uteslutande om synpunkter på
vårdens hantering av ett intyg och i andra finns synpunkterna som en del i en
större vårdhändelse. Könsfördelningen mellan män och kvinnor är jämn.
Vid analys av samtliga ärenden noterades mönster och trender. Efter ny
genomläsning kategoriserades rubriker utifrån de mönster patientnämnden
noterat. I resultatet har patientnämnden valt att presentera de rubriker som
flest synpunkter handlat om. Tabellen nedan visar rubrikerna och dess
konsekvenser.
1. Lovad
sjukskrivning

2. Intygets
utformning/innehåll

•lång väntan
•upprepade
kontakter med
vården

•komplettering
•kränkande

2
3

3. Nekas intyg
•missnöje
•ekonomi

4. Bristande
kommunikation
•oro och otrygghet

SOSFS 2005:29 Utfärdande av intyg inom hälso-och sjukvården mm.
Försäkringskassan, Vad ett intyg ska innehålla?
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5. Ingen tar ansvar
•Hänvisas runt

Resultat
1 Lovad sjukskrivning
Under denna kategori hittar vi flest synpunkter. Patienter uppger lång väntan
på intyg och fördröjningar trots löfte om sjukskrivning av läkare. Många
tvingas ta upprepade kontakter med vården (och Försäkringskassan) för att få
svar på vad som hänt och för att lösa problemet. Flera patienter uppger att de
stannat hemma i god tro att de sjukskrivits. Vid ny kontakt med vården får
patienten senare annat besked, vilket har medfört ekonomiska problem.
”Patienten och läkaren hade en överenskommelse om sjukskrivning relaterat till
smärtproblematik. Vid ny kontakt med mottagningen finns det ingen
journalanteckning eller sjukintyg skrivet av läkaren efter besöket. Patienten blir
ifrågasatt men hade sin sambo med sig vid besöket och ”står på sig”. Blir på nytt
lovad att intyget ska skrivas men inget händer. Får nytt besök till läkaren som menar
att hen inte har skrivit intyget på grund av stress. Patienten lovas åter intyg. Efter
lång väntan får patienten ett sjukintyg som då visar sig innehålla felaktig diagnos.
Patientens arbetsgivare ifrågasätter varför utfärdandet av sjukintyg dröjer två
månader"
”Väntat tre månader på sjukintyg”
”Har ringt mottagningen flera gånger men inget händer. Personalen säger att de
ska lägga en lapp till läkaren”
”Väntar på sjukintyget, läkaren lovade att skicka det innan hen gick på semester
men ingen har hört av sig”

Flera ärenden rör problem med att få tid till läkare för förnyelse av sjukintyg.
Några exempel; patienten får ingen tid för dialog då ansvarig läkare är sjuk,
patient som får kontakta mottagningen flera dagar på rad för att få tid till sin
läkare då hens sjukskrivning gått ut, en patient uppger att hen kontaktar
vården då sjukskrivningen går ut om två dagar men får tid först efter 20
dagar och nekas sedan ersättning retroaktivt. En annan patient blir uppsatt på
väntelista för tid till sin läkare trots att hen är tydlig med att sjukskrivningen
håller på att gå ut.

2 Intygets utformning/innehåll
Rubriken intyg utformning/innehåll beskriver problem som kan uppstå när
intyg blir fel utfärdade och kräver komplettering eller innehåller kränkande
uppgifter. En stor del av ärendena handlar om att patienter upplever en lång
väntan på att få en komplettering av sitt sjukintyg. I vissa fall kan patienten
uppfatta en ovilja från läkarens sida att utföra en komplettering vilket
försätter patienten i en situation där hen riskerar att få avslag från
Försäkringskassan eller i värsta fall bli utförsäkrad.
”Försäkringskassan begär ett nytt sjukintyg för att kunna ändra på det
preliminära beslutet då det tidigare intyget var felaktigt. Läkaren skickar
samma sjukintyg igen och patienten blir utförsäkrad”
”Patienten har fått förlängd sjukskrivning där Försäkringskassan begärt
komplettering av läkaren inom en viss tid. Patienten har kontaktat sin hälsocentral
fem gånger utan att läkaren utfört kompletteringen”
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”Patienten har väntat tre månader på komplettering av sjukintyg”.
”Läkaren vägrar förändra sjukintyget som hen själv tyckte var bra, bara för att
”Försäkringskassan är byråkratisk”
”Patienten fick avslag från Försäkringskassan på grund av ofullständigt ifyllt
sjukintyg. Läkaren vill inte ändra intyget”

Ett av ärendena handlar om att patienten har känt sig kränkt över det läkaren
har skrivit i sjukintyget som enligt patienten är helt irrelevant för
sjukskrivningens orsak.
”Patienten var sjukskriven tre veckor på grund av en konflikt på arbetet. Läkaren
skrev i sjukintyget att: patienten var något ovårdad och utan make up. Patienten
anser att hon har blivit respektlöst behandlad, som läkare ska man inte döma
andras utseende”

Flera ärenden har inkommit där patienter har synpunkter på felaktigt ifyllda
intyg exempelvis till Transportstyrelsen och sjöfolksintyg. Konsekvensen för
patienten i dessa fall blir kännbar då hen blir nekad körkortstillstånd eller
arbetstillstånd. Vidare har ett felaktigt ifyllt sjukintyg till Försäkringskassan
resulterat i att patienten blir nekad ersättning.
”Patienten uppger att läkaren har skrivit fel i ett körkortsintyg till Tranportstyrelsen
som därför har avslagit patientens ansökan om körkortstillstånd”
”Patienten sökte sin hälsocentral för ett sjöfolksintyg inför en kommande
sjöfartsanställning. Hen genomgick läkarundersökning och hyrläkaren utfärdade
sedan ett ogiltigt intyg. Hyrläkaren var inte intresserad av att lösa problemet när
patienten tog kontakt och ansvarig på hälsocentralen sa att: ”vi befattar oss inte
med denna typ av intyg”
”Sjukintyget var felskrivet, där stod att patienten var underbensgipsad när hen var
helbensgipsad vilket är en stor skillnad för Försäkringskassans bedömning”

3 Nekas intyg
Synpunkter som beskriver att nekas intyg, främst sjukskrivningsintyg,
handlar ofta om känslan att inte bli trodd av vården. Patienten känner sig inte
lyssnad till och upplever sig bli nekad intyg som en följd av detta. Bristen på
samförstånd mellan vårdgivare och patient skapar missnöje och i vissa fall
ekonomiska konsekvenser. Flera av ärendena vittnar om hur patienten
hänvisas runt, läkare A vill inte sjukskriva, patienten står på sig och hänvisas
då till läkare B på en annan klinik. Inte sällan bollas patienten tillbaka till
läkare A. I några ärenden nekas intyg relaterat till tidsbrist, att det är en
prioriteringsfråga där utfärdande av intyg för exempelvis anhörigpenning
inte prioriteras. Patient eller närstående som drabbats ekonomiskt har svårt
att acceptera det argumentet.
”sjukskrivning är inte aktuellt enligt läkaren, läkaren ”rycker på axlarna” och tar inte
patientens psykiska ohälsa på allvar”
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”patient som är i sorg önskar några dagars ytterligare sjukskrivning men nekas
detta. Orkar inte strida mot vården och tar istället tjänstledigt”
”patient med diagnos Fibromyalgi nekas fortsatt sjukskrivning. Läkaren bedömer
att patienten kan arbeta trots att hen redan arbetsprövat flera gånger utan
framgång”
”nekas sjukskrivning av specialistläkare, hänvisas till hälsocentral som inte vill/kan ta
ansvar. Ledsen och upprörd över att bli bollad mellan vårdgivarna”
”nekas förlängd sjukskrivning för utmattningsdepression, hänvisas till
specialistsjukvården som hänvisar tillbaka till primärvården. Nekas ersättning.
Behöver hjälp med en plan för att komma åter i arbete”

4 Bristande kommunikation
Inkomna synpunkter visar på brister i kommunikationen mellan vårdgivare
och patient. Det kan handla om rena missförstånd men också bristande
bemötande och avsaknad av samförstånd mellan parterna. Patienter beskriver
en känsla av oro och otrygghet som en följd av detta. Exempel på detta är när
läkaren ändrar frånvarograden i intyget till försäkringskassan utan att
kommunicera det med patienten. Patienten blev utan ersättning och den
framtagna planen för att komma i arbete blev inaktuell. Ett annat då läkaren
lämnar ny information till Försäkringskassan i samband med komplettering
som inte är kommunicerad med patienten och enligt patienten helt felaktig.
”Patienten behöver ett läkarintyg som bekräftar hens fysiska tillstånd, vilket har
försämrats. Läkaren lyssnar inte alls och upplevs helt respektlös av patient och
medföljande närstående. Läkaren tolkar alla symtom som psykosomatiska och gör
ingen undersökning utan skriver remiss till psykolog. Lämnar uppgifter i intyget till
Försäkringskassan om ekonomisk stress och att patienten har svårt att hänga med i
samtal. Patienten blev sjukskriven men utan utredning för sina somatiska besvär”

5 Ingen tar ansvar
Flera ärenden beskriver att patienten har sökt läkare för sjukskrivning men
blivit hänvisade till annan vårdgivare. Patienterna upplever att ingen läkare
vill ta ansvar för sjukskrivningen och detta skapar en oro då patienten själv
inte kan påverka sin situation utan är i beroendeställning av läkare för sin
sjukskrivning. Några patienter rapporterar att de tvingas vara hemma från sitt
arbete utan ersättning från Försäkringskassan.
Andra ärenden handlar om att läkare inte varit behjälpliga att utfärda intyg
till körkort. Patienterna berättar att de hamnat mellan stolarna, de får ingen
hjälp någonstans och blir således utan möjlighet till att ta sitt körkort eller
förlorar möjligheten till ett arbete.
”Patienten behöver ett intyg för att utbilda sig till busschaufför. Patienten hänvisas
till optiker av basenhetschef på hälsocentralen vilket inte godkänns av
Transportstyrelsen, hänvisas tillbaka till läkare på hälsocentralen”.
”Patienten klarar inte av att arbeta i den omfattning som var planerad. Ärendet
bollas fram och tillbaka mellan olika kliniker, ingen vill ta på sig ansvaret för
sjukskrivningen”.
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”Patienten remitterades av sin läkare på hälsocentralen till specialistläkare. En
magnetröntgen visade diskbråck. Specialistläkaren vägrar sjukskriva patienten med
orden: jag befattar mig inte med försäkringskasseärenden. Läkaren på
hälsocentralen vill inte sjukskriva patienten då läkaren inte har ställt diagnosen”.
”En patient med långvarig smärta i sina armar söker för ökad smärta då hon inte
klarar att arbeta. Läkaren vill inte sjukskriva patienten utan säger att denne kan ta ut
semesterdagar istället samt att det är arbetsgivarens ansvar att ge patienten lättare
arbetsuppgifter”

Reflektion
1. Lovad sjukskrivning
• lång väntan
• upprepade kontakter
med vården

2. Intygets
utformning/innehåll
• komplettering
• kränkande

3. Nekas intyg
• missnöje
• ekonomi

4. Bristande
kommunikation
• oro och otrygghet

5. Ingen tar ansvar
• Hänvisas runt

Kommunikation
Samförstånd

Patientnämnden har valt att presentera resultatet av analysen i rubriker
utifrån vad de flesta synpunkterna har handlat om. Bristande kommunikation
har en egen rubrik men analysen visar på att kommunikationsproblem på
olika sätt är en röd tråd genom synpunkterna, felaktig- avsaknad av eller
otydlig kommunikation eller upplevda brister i bemötandet.
Kommunikationsbrister ses när patienten har uppfattat sig bli lovad en
sjukskrivning eller när läkaren skriver uppgifter i sjukintyget till
försäkringskassan utan patientens vetskap. Även att nekas intyg kan i vissa
ärenden tolkas ha kommunikationsproblem som orsak, att patienten inte
upplever sig lyssnad till eller betrodd av sjukvården och därmed nekas behov
av sjukskrivningsinsatser. En metod som patientnämnden har nämnt i
tidigare rapporter är Teach-Back. Denna metod används för att minska
missförstånd i kommunikation och dokumentation. Syftet med metoden är
att kontrollera att patienten uppfattat informationen på ett korrekt sätt.
Metoden innebär att vårdpersonal kvalitetssäkrar att patienten förstått den
information som delgivits genom att be patienten återberätta hur hen
uppfattat den.
Samförstånd, hur nås detta gällande sjukskrivning? Utgångspunkten är att
läkaren och patienten är överens om att sjukskrivning ska vara en del av vård
och behandling. Nästa steg är att nå samförstånd om vad som skrivs i
sjukintyget till Försäkringskassan och att Försäkringskassan utför sin del i
processen. Det finns bra riktlinjer och rutiner som stöd för vården men för en
fungerande sjukskrivningsprocess behövs en god insikt om den enskilde
patientens tillstånd och förmågor samt vårdmöten med samma agenda, där
parterna talar ”samma språk”. Inkomna ärenden vittnar om att fast
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vårdkontakt och en gemensam planering gagnar bägge parter. Flera
synpunkter rör detta, att till exempel mitt i en sjukskrivningsperiod bli
utelämnad till en ny läkare som av olika anledningar ändrar befintlig
planering.
Ekonomi blev ingen egen rubrik efter analysen. Patientnämndens ärende
handlade inte främst om detta, även om det underförstått är en stor
konsekvens för den enskilde patienten i många fall. Tilläggas ska att i många
av ärendena fick patienten senare hjälp från kliniken eller mottagningen,
dock efter många egna kontakter eller via patientnämnden.
Patientnämnden konstaterar att en del patienter har problem med att få hjälp
med intyg gällande medicinska kontroller i arbetslivet, att servicen ser olika
ut i länet samt att det finns brister i kunskapen att utfärda denna typ av intyg.
Sammanfattningsvis ser patientnämnden att brister i att utfärda intyg leder
till negativa konsekvenser för både patienten och vården. För patienten kan
konsekvensen bli en lång väntan, oro, otrygghet eller missnöje och i vissa
fall även ekonomiska. För vården skapas merarbete för såväl sjuksköterskan
i telefonin som tar emot samtalet från patienten och för ansvarig läkare som
måste göra tillägg till intyget, utfärda nytt eller upprätta en kontakt med
Försäkringskassan.

Identifierade frågor utifrån inkomna synpunkter:


Hur säkerställer vårdpersonalen att patienten uppfattat informationen som
lämnats på rätt sätt?



Har tillräcklig information lämnats patienten om rutinen för sjukskrivning,
”vad händer nu, nästa steg”?



Hur möter vården upp patienten när samförstånd inte nås gällande
sjukskrivning?



Ska den offentliga vården utfärda intyg gällande medicinska kontroller i
arbetslivet och behöver kompetensen i så fall höjas hos intygsutfärdare?

Tidigare rapporter från patientnämnden:


Tillgänglighet, novemeber 2017
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