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KALLELSE
Datum

2019-05-08
Regionstyrelsen
Regionstab kansli
Johan Jarl

Till regionstyrelsens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Regionstyrelsen
Datum
Tid
Plats

onsdag 8 maj 2019
10:00
Odlingen, Strömgatan 13, Kalmar

Tidplan
09.00
10.00
12.00
13.0014.30 ca

Gruppmöten
Formella punkter och informationsärenden 3-6
Lunch
Fortsättning från och med ärende 7
Kaffe

Föredragningslista
Mötets öppnande
1

Godkännande av dagordning

2

Val av justerare

Informationsärenden
3

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Föredragning av Magnus Persson, Johan Rosenqvist,
Niklas Föghner, Florence Eddyson-Hägg och Lina
Isaksson.

4

En av Sveriges bästa arbetsplatser
Föredragning av Helen Persson, Florence EddysonHägg, Niklas Föghner, Johan Rosenqvist.

5

God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Mattsson.

6

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i
länet
Föredragning av Helena Nilsson.

Beslutsärenden till regionstyrelsen
7

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i
regionplan för åren 2019-2021

RS 2019/50

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
8

Utredningsuppdrag 19/03 - Redovisa ett förstärkt
kunskapsunderlag som stöd inför kommande
regionplan

1

RS 2019/358

2

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av
utredningsuppdrag 19/03 - Redovisa ett förstärkt
kunskapsunderlag som stöd inför kommande
regionplan.
Föredragning av Nina Öhrn Karlsson och Mattias
Karlsson.
9

Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar
del 2

RS 2019/41

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer gällande
Hjälpmedelsanvisningar del 2 - synhjälpmedel, att
gälla från 8 maj 2019.
10

Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar
del 3

RS 2019/205

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer gällande
Hjälpmedelsanvisningar del 3 - hörselhjälpmedel, att
gälla från 8 maj 2019.
11

Rapport över uppsökande verksamhet med
munhälsobedömning 2018

RS 2019/244

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar rapporten över uppsökande
verksamhet med munhälsobedömning för 2018 till
protokollet.
Föredragning av Sofia Hartz.
12

Yttrande över slutbetänkandet Tydligare ansvar
och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

RS 2019/123

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar
över slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar
och regler för läkemedel, S2019/00100/FS.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Föredragning av Lars Mattsson.
13

Yttrande över betänkandet Lite mer lika - översyn
av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting (SOU 2018:74)

RS 2019/143

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar
över betänkande SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn
av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.
14

Yttrande över betänkandet Att förstå och bli
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i
talande språk (SOU 2018:83)

2

RS 2019/179

3
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar
över betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett
reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU
2018:83).
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
15

Yttrande över betänkandet Skogsbränderna
sommaren 2018 (SOU 2019:7)

RS 2019/164

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar
över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018
(SOU 2019:7).
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
16

Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende
framtida regionala tillväxtarbete, inklusive
sammanhållningspolitiken

RS 2019/298

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna
prioriteringar.
Regionstyrelsen översänder dokument med
redovisade prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken till Näringsdepartementet.
Föredragning av Helena Nilsson.
17

Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan sydost

RS 2019/273

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner årsberättelse 2018 för
Regionsamverkan Sydsverige.
2. Regionstyrelsen bemyndigar ersättaren Harald
Hjalmarsson att underteckna årsberättelsen 2018 i
ledamoten Ulf Nilssons ställe.
3. Regionstyrelsen utser Pierre Edström (L) till Region
Kalmar läns ledamot, med YY som ersättare, vid
årsmöten för perioden 2019-2022.
18

Inrättande av Tillväxtforum

RS 2019/353

Förslag till beslut
Regionstyrelsen inrättar Tillväxtforum med syfte att
stärka samarbete med näringslivet och främja den
regionala utvecklingen i länet, med start hösten 2019.
19

Samarbetsavtal inom e-hälsa mellan Region
Kalmar län och Linnéuniversitetet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtalet inom ehälsa mellan Region Kalmar län och
Linnéuniversitetet.

3

RS 2019/354

4
20

Verksamhetsberättelser för Kalmar länstrafik samt
Bildnings- och kulturförvaltningen 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

RS 2019/96

Beslutsärenden till regionfullmäktige
21

Svar på motion 12/2018 - Stötta köttproducenterna
i länet

RS 2018/657

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 12/2018 om att
stötta köttproducenter i länet med redovisat yttrande.
22

Svar på motion 15/2018 - Möjliggör cykling till och
från Öland året runt

RS 2018/855

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 15/2018 Möjliggör
cykling till och från Öland året runt.
23

Svar på motion 17/2018 - Inför fria resor för barn
och unga med kollektivtrafiken

RS 2018/857

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 17/2018 om att införa
fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken.
24

Svar på motion 18/2018 - Inför barnkulturgaranti i
Kalmar län

RS 2018/858

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 18/2018 angående
införandet av barnkulturgaranti med redovisat
yttrande.
25

Svar på motion 20/2018 - Inför Kulturbuss i Kalmar
län

RS 2018/860

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 20/2018 Inför
Kulturbuss i Kalmar län.
26

Svar på motion 22/2018 - Fler och snabbare tåg
mellan universitetsstäderna

RS 2018/862

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 22/2018 Fler och
snabbare tåg mellan universitetsstäderna Kalmar och
Växjö med hänvisning till pågående arbete för att
uppnå tätare tågtrafik (30 min intervall) mellan
universitetsstäderna samt anläggande av dubbelspår
mellan Kalmar och Växjö.
27

Svar på motion 23/2018 - Tid i primärvården inom
ett dygn

RS 2018/863

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion: Tid i primärvården
inom ett dygn, med hänvisning till redovisat yttrande.
28

Svar på motion 27/2018 - Genomför
informationsinsatser kring nödnumret 113 13

4

RS
2018/1085

5
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion om att genomföra
informationsinsatser kring nödnumret 113 13 med
hänvisning till redovisat yttrande.
29

Svar på motion 28/2018 - Minska regelkrånglet och
den administrativa bördan för Region Kalmar läns
personal

RS
2018/1086

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 28/2018 om att
minska regelkrånglet och den administrativa bördan
för Region Kalmar läns personal, med hänvisning till
pågående arbete med bättre resursutnyttjande och rätt
använd kompetens.
30

Svar på medborgarförslag 8/2018 - Sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön under
semesterperioder för de som vill
tidigare/senarelägga sin semester

RS
2018/1002

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex
timmars arbetsdag med bibehållen lön under
semesterperioden.
31

Svar på medborgarförslag 10/2018 - Tidsutredning

RS
2018/1017

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om
tidsutredning.
32

Årsredovisningar och revisionsberättelser för
2018

RS 2019/96

Handlingar skickas ut inför regionfullmäktige den 4 juni
2019.
33

Verksamhetsberättelse 2018 för Patientnämnden

RS 2019/272

Förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens
verksamhetsberättelse för 2018 till protokollet.
34

Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2019/20
Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer – med anledning av
förändringar i trafikindex och elevantal - nedanstående
priser för skolkort för skolåret 2019/20:
Kommunskolkort hösttermin 2019 - Höjt pris med 40
kronor, från 2 890 kronor till 2 930 kronor.
Kommunskolkort vårtermin 2020 - Höjt pris med 20
kronor, från 3 300 kronor till 3 320 kronor.
Länsskolkort hösttermin 2019 - Höjt pris med 100
kronor, från 4 330 kronor till 4 430 kronor.
Länsskolkort vårtermin 2020 - Höjt pris med 105
kronor från 4 895 kronor till 5 000 kronor.

5

RS 2019/312

6
35

Biljettsystem för Kalmar länstrafik

RS 2019/311

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner inköp av biljettsystem för
Kalmar länstrafik till en maximal summa om 35
miljoner kronor.
Kostnaderna för 2019 får tas inom
kollektivtrafiknämndens driftbudget.
De ekonomiska konsekvenserna från och med 2020
inarbetas i kommande regionplan.
Ärendet bereds av kollektivtrafiknämnden den 24 maj
och vid extra regionstyrelsen den 4 juni, inför beslut av
regionfullmäktige den 4 juni. Redovisning för
kännedom gjordes vid regionstyrelsens arbetsutskott
den 24 april.
36

Priser och rabatter vid köp av biljett i mobil app för
kollektivtrafiken

RS 2019/320

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisade Priser och
rabatter vid köp av biljetter i mobil app, att gälla från
och med införande av nytt biljettsystem för Kalmar
länstrafik.
Som en följd av införandet av mobil app i
biljettsystemet avvecklas Reskassa successivt som
betalsätt.
Beslutet gäller under förutsättning av att Kalmar
länstrafik inför nytt biljettsystem.
37

Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk
fysiologi, Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/313

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att
fortsätta processen avseende ombyggnation för
gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi vid
Länssjukhuset i Kalmar.
38

Ombyggnad för onkologisk mottagning och
dietistmottagning Länssjukhuset i Kalmar

RS 2019/316

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att
fortsätta processen avseende ombyggnation av hus
13, plan 6, för onkologisk mottagning och
dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar.
39

Ombyggnad av förråd, omklädningsrum och
personalrum för EPM, Enheten för palliativ
medicin Länssjukhuset i Kalmar
Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att
fortsätta processen avseende ombyggnation av hus
13, plan 1 och 4, för EPM, enheten palliativ medicin
vid Länssjukhuset i Kalmar.
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RS 2019/315

7
40

Bytesavtal med TjustFastigheter AB avseende
fastigheterna Västervik Mimer 5 och Västervik
Läkaren 12

RS 2019/321

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner bytesavtal som innebär
att Region Kalmar län (juridiskt namn Kalmar läns
landsting, 232100-0073) förvärvar fastigheten
Västervik Läkaren 12 från TjustFastigheter AB
(556060-6443) och avyttrar fastigheten Västervik
Mimer 5 till TjustFastigheter AB.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna
erforderliga handlingar för överlåtelserna och
eventuella inskrivningsåtgärder.
41

Hyresavtal för ny hälsocentral i Gamleby

RS 2019/322

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att
teckna hyresavtal med Västerviks Bostads AB för en
ny hälsocentral i Gamleby.
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i
kommande regionplaner.
42

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.

Delegationsbeslut
43
44
45
46
47

48
49
50
51

Protokoll Regionstyrelsens presidium 2019-02-26
Protokoll Regionstyrelsens presidium 2019-04-01
Remiss Samspel för hälsa (SOU 2018:80)
Remiss, Kronobergs regionala utvecklingsstrategi
- Gröna Kronoberg
Remiss avseende handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO),
Kalmar kommun
Remiss gällande handlingsprogram för
Räddningstjänsten Öland 2019-2022 enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om villkor för
avgiftsfri screening
Ombud på årsmöte för E22 AB
Information om ny försäkring från LöF för
läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation

RS 2019/64
RS 2019/141
RS 2019/183

RS 2019/283
RS 2019/287
RS 2019/54
RS 2019/335

Anmälningar
52
53
54
55
56

Protokoll Funktionshinderrådet i Kalmar län
190221
Protokoll från Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen SVN 2019
Protokoll Regionsamverkan Sydsverige
Transitio protokoll den 7 februari 2019
Årsredovisning 2018, Skandionkliniken Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
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RS 2019/411
RS 2019/151
RS 2019/422

8
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

E22 AB Årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarapport
Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för
år 2019
Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
Ekonomirapporten december 2018, RS 2018/506
Internränta för år 2020 | Viktig information från
SKL, cirkulär 19:5
Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018
Framtida regionala tågtrafik i Kalmar län kräver
investeringar i både nya fordon och nytt
signalsystem
Regeringsbeslut - Uppdrag till
Folkhälsomyndigheten att säkerställa tillgången
på influensavaccin
Bemyndigande att underteckna en
överenskommelse om statens bidrag till
landstingen för kostnader för
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019, Protokoll
regeringssammanträde
Regleringsbrev och stadsbidrag för budgetåret
2019
Överenskommelse kostnader för
läkemedelsförmånerna m.m.
Regional skadestatistik för 2018, Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf
Redovisning av verksamheten vid Nationellt
kompetenscentrum anhöriga (Nka) under 2018
Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse för
Region Kalmar län 2018
Rapport - Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och
utveckling i arbetet
Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
från fullmäktige
Uppdaterad riktlinje för attest, Region Kalmar län
Uppdaterad riktlinje internkontroll, Region Kalmar
län
Uppdaterad rktlinje för Finansförvaltning, Region
Kalmar län

Anders Henriksson
Ordförande
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RS 2019/35
RS 2019/304
RS 2019/99

RS 2019/12

RS 2019/191
RS 2019/178
RS 2019/66
RS 2019/337

RS 2019/406
RS 2019/407
RS 2019/408
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-04-08

RS 2019/50

Regionstab Kansli

Regionstyrelsen

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan
för åren 2019-2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
Bakgrund
I förteckning (daterad den 8 april 2019) redovisas uppdrag från regionplanen för åren 2019-2021.
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:


19/03 - Redovisa ett förstärkt kunskapsunderlag som stöd inför
kommande regionplan



19/05 - Utreda förutsättningarna för att skapa ett e-hälsokluster i Kalmar
län



19/08 - Redovisa ett underlag för prioriteringar i länet inför diskussioner
med staten om infrastruktursatsningar i sydostregionen



19/15 - Redovisa ett förslag till mål och mått för det regionala
utvecklingsarbetet inför kommande regionplan



19/17 - Utreda förutsättningarna för hälsosamtal för 40, 50, och 60åringar

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Gulistan Ucar
regionsekreterare

Bilaga
Uppdragslista daterad den 8 april 2019

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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Handlingsplaner (Region Kalmar län)
Inriktning
Nöjda invånare och
samarbetspartners

Nöjda invånare och
samarbetspartners

Status Status

Handlingsplaner

Uppdrag

Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar

Pågående 19/01 - Redovisa ett förslag till
utökad medborgardialog med
särskilt fokus på civilsamhället,
näringsliv samt ungdomar

Uppdrag
Lina
från
Isaksson
regionplanen

Pågående 19/02 - Utreda förutsättningar för
införa vårdval vid utprovning av
hörapparat

Uppdrag
Sofia Hartz
från
regionplanen

2019-01-01

2019-10-31

Förankras med
invånarberedningen den
29 augusti 2019.
Rapporteras på
regionstyrelsen den 31
oktober 2019.

2019-01-01

2019-06-18

Förankras med
funktionshinderråd,
pensionärsråd,
brukarorganisationer.
Rapporteras på
regionstyrelsen den 18
juni 2019.

Nöjda invånare och
samarbetspartners

Pågående 19/03 - Redovisa ett förstärkt
kunskapsunderlag som stöd inför
kommande regionplan

Uppdrag
Magnus
från
Persson
regionplanen

2019-01-01

2019-05-08

Delrapport på
regionstyrelsen den 6
mars 2019.
Rapporteras på
regionstyrelsen den 8
maj 2019.
Information på
regionfullmäktige den 4
juni 2019.

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/04 - Redovisa ett förslag till
strategi för smart specialisering

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i

Pågående 19/05 - Utreda förutsättningarna
för att skapa ett e-hälsokluster i
Kalmar län

Uppdrag
från
regionplanen

2019-01-01

Uppdrag
från
regionplanen

2019-01-01

2020-02-29

Förankras i RUN den 6
november 2019.
Rapporteras på
regionstyrelsen februari
2020.

sida 1 av 5 (2019-04-08)
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2019-06-18

Förankras i RUN den 8
mars 2019.

Inriktning

Status Status

Handlingsplaner

Uppdrag

Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar

länet

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Rapporteras på
regionstyrelsen den 18
juni 2019.
Pågående 19/06 - I samverkan med andra
aktörer utreda förutsättningarna
för Matens hus, ett koncept som
lyfter fram och sammanför lokala
matproducenter

Uppdrag
från
regionplanen

2019-01-01

2020-09-30

2019-01-18

Förankras i RUN.
Delrapporteras på
regionstyrelsen januari
2020.
Slutrapporteras på
regionstyrelsen september
2020.

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/07 - Utreda en länsgemensam
finansieringsmodell för att
påskynda utbyggnaden av
bredband i länet

Uppdrag
från
regionplanen

2019-01-01

2019-10-31

Förankras i RUN den 13
september 2019.
Delrapporteras på
regionstyrelsen den 18
juni 2019.
Slutrapporteras på
regionstyrelsen den 31
oktober 2019.

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/08 - Redovisa ett underlag för
prioriteringar i länet inför
diskussioner med staten om
infrastruktursatsningar i
sydostregionen

Uppdrag
från
regionplanen

2019-01-01

2019-12-10

Förankras i RUN den 23
maj 2019.
Länsberedningen den 4
juni 2019.
Remissversion på
regionstyrelsen den 18
juni 2019.
Regionstyrelsen den 10
december 2019.
Underlaget går vidare för
beslut i regionfullmäktige
2020.

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i

Pågående 19/09 - Under planperioden
Uppdrag
redovisa ett handlingsprogram för från
länets kompetensförsörjning
regionplanen

2019-01-01

sida 2 av 5 (2019-04-08)
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2020-06-30

Förankras i RUN.

Inriktning

Status Status

Handlingsplaner

Uppdrag

Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar

länet

Rapporteras på
regionstyrelsen juni 2020.

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/10 - Utreda införande ett
kompetenscenter för yrken inom
kollektivtrafiken inom länet

Uppdrag
Karl-Johan
från
Bodell
regionplanen

2019-01-01

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/11 - Redovisa ett förslag för
införande av länsfärdtjänst

Uppdrag
Karl-Johan
från
Bodell
regionplanen

2019-01-01

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/12 - Utreda införande av
pendeltågstrafik på
Stångådalsbanan

Uppdrag
Karl-Johan
från
Bodell
regionplanen

2019-01-01

2020-06-30

Förankras i RUN och KTN.
Rapporteras på
regionstyrelsen juni 2020.

2020-06-30

Förankras i KTN.
Rapporteras på
regionstyrelsen juni 2020.

2020-02-29

Förankras i KTN den 5
november 2019.
Rapporteras på
regionstyrelsen februari
2020.
Vidare för beslut i
regionfullmäktige.

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/13 - Utreda behov av utvecklad Uppdrag
Karl-Johan
busstrafik som komplement till
från
Bodell
tågsystemet
regionplanen

2019-01-01

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/14 - Redovisa ett förslag till en Uppdrag
samverkan med flygplatsen i
från
Kalmar för att stärka
regionplanen
infrastrukturen och samtidigt
gynna kopplingen mellan flyg, tåg
och buss

2019-01-01

2019-12-10

Förankras i KTN den 12
september 2019.
Rapporteras på
regionstyrelsen den 10
december 2019.

2020-02-29

Förankras i RUN den 6
november och KTN den 5
november 2019.
Rapporteras på
regionstyrelsen februari
2020.
Vidare för beslut i
regionfullmäktige 2020.
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Inriktning

Status Status

Handlingsplaner

Uppdrag

Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar

Stärkt
innovationsförmåga
och ökad förnyelse i
länet

Pågående 19/15 - Redovisa ett förslag till
mål och mått för det regionala
utvecklingsarbetet inför
kommande regionplan

Uppdrag
Lars
från
Mattsson
regionplanen

2019-01-01

2019-06-18

Förankras i RUN den 23
maj 2019.

Sveriges bästa
kvalitet:
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/16 - Utreda förutsättningarna
för att införa diabeteskonsulenter

Uppdrag
Sofia Hartz
från
regionplanen

2019-01-01

2019-10-31

Rapporteras på
regionstyrelsen den 31
oktober 2019.

Sveriges bästa
kvalitet,
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/17 - Utreda förutsättningarna
för hälsosamtal för 40, 50, och
60-åringar

Uppdrag
Sofia Hartz
från
regionplanen

2019-01-01

2019-10-31

Förankras i
hållbarhetsberedning
den 30 augusti 2019.

Sveriges bästa
kvalitet:
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/18 - Redovisa en långsiktig
handlingsplan för omställningen
till nära vård

Rapporteras på
regionstyrelsen den 18
juni 2019.

Rapporteras på
regionstyrelsen den 31
oktober 2019.
Uppdrag
Sofia Hartz
från
regionplanen

2019-01-01

2019-09-04

Förankras med hälso- och
sjukvårdsberedning
löpande.
Rapporteras på
regionstyrelsen den 4
september 2019.
Vidare för beslut i
regionfullmäktige den 25
september 2019.

Sveriges bästa
kvalitet:
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/19 - Redovisa en handlingsplan Uppdrag
Sofia Hartz
för stärkt tillgänglighet på länets
från
akutmottagningar
regionplanen

2019-01-01

2019-12-10

Förankras i hälso- och
sjukvårdsberedning den
28 augusti alternativt den
12 november 2019.
Rapporteras på
regionstyrelsen den 10
december 2019.

Sveriges bästa
kvalitet:
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/20 - Redovisa en strategi för
invånarens digitala vårdkontakter
tillsammans med en digital
vårdgaranti

Uppdrag
Magnus
från
Persson
regionplanen

2019-01-01
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2019-09-04

Förankras i hälso- och
sjukvårdsberedning den 5
juni 2019.

Inriktning

Status Status

Handlingsplaner

Uppdrag

Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar
Rapporteras på
regionstyrelsen den 4
september 2019.

Sveriges bästa
kvalitet:
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/21 - Redovisa en handlingsplan Uppdrag
Johan
för hur den akutkirurgiska
från
Rosenqvist
kompetensen långsiktigt ska
regionplanen
säkras och utvecklas vid
Västerviks sjukhus.
Handlingsplanen ska pröva att
återföra kolorektalcancerkirurgin
samt redogöra för hur sjukhusens
upptagningsområden kan
utformas för att tydliggöra och
säkerställa det akutkirurgiska
uppdraget

2019-01-01

2019-12-10

Rapporteras på
regionstyrelsen den 10
december 2019.

Sveriges bästa
kvalitet:
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/22 - Utreda förutsättningarna
för att genomföra ett pilotprojekt
med psykiatrisk akutbil

2019-01-01

2019-09-04

Rapporteras på
regionstyrelsen den 4
september 2019.

Sveriges bästa
kvalitet:
tillgänglighet och
säkerhet

Pågående 19/23 - Redovisa ett reviderat
Uppdrag
Christer
program för uppföljning och insyn från
Holmgren
av verksamhet som utförs av
regionplanen
privata utförare för perioden
2019-2022

2019-01-01

2019-06-18

Rapporteras på
regionstyrelsen den 18
juni 2019.

En av Sveriges
bästa arbetsplatser

Pågående 19/24 - Redovisa en
ledarskapsstrategi

Uppdrag
Helen
från
Persson
regionplanen

2019-01-01

2019-06-18

Rapporteras på
regionstyrelsen den 18
juni 2019.

En av Sveriges
bästa arbetsplatser

Pågående 19/25 - Redovisa ett årligt
hälsobokslut

Uppdrag
Helen
från
Persson
regionplanen

2019-01-01

2020-03-31

Rapporteras på
regionstyrelsen den mars
2020.

En av Sveriges
bästa arbetsplatser

Pågående 19/26 - I samverkan med
kommunerna redovisa en analys
av kompetensbehov i länet av
hälso- och sjukvårdspersonal
såsom sjuksköterskor och
undersköterskor och kommunala
omsorgsverksamheter i länet

Uppdrag
Helen
från
Persson
regionplanen

2019-01-01

2020-06-30

Rapporteras på
regionstyrelsen juni 2020.

Uppdrag
Florence
från
Eddysonregionplanen Hägg
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1. Sammanfattning och slutsatser
Utvecklingen av den regionala ekonomin är avgörande för möjligheterna att finansiera
befolkningens behov av välfärdstjänster. Levnadsvanor och socioekonomi påverkar den
självskattade hälsan i länets befolkning, precis som de inomregionala skillnaderna i
självskattad hälsa som finns samvarierar med skillnader i levnadsvanor.
Hälso- och sjukvården är en stor och viktig del av verksamheten inom Region Kalmar län.
Förändringar i befolkningen när det gäller ålder, socioekonomi och hälsa påverkar både
vårdkonsumtion, vårdproduktion och behovet av vård.
Detta är rapportens viktigaste slutsatser:


















Andelen äldre i befolkningen ökar och andelen i arbetsför ålder minskar detta medför
ökade vårdbehov och minskade skatteintäkter. Behoven av välfärdstjänster ökar
snabbare än arbetskraften.
Urbanisering av befolkning och näringsliv ökar de inomregionala skillnaderna i länet.
Detta medför ökade skillnader i ekonomisk utveckling mellan kust och inland och
mellan stad och land. Samma trender finns på nationell nivå, där skillnaderna mellan
länen ökar.
Strukturomvandlingen innebär att det sker en förskjutning av sysselsättning från
branscher med höga förädlingsvärden per anställd till branscher med lägre
förädlingsvärden.
Gymnasieutbildning påverkar hälsa och välbefinnande, behörigheten till gymnasiet
minskar särskilt bland pojkar.
Den självskattade hälsan är god och ökar, men det finns skillnader mellan olika
socioekonomiska grupper.
Psykisk ohälsa ökar, särskilt bland unga kvinnor, gäller även sjukskrivningar som
gäller psykisk ohälsa/stress
Övervikt och fetma ökar i alla åldersgrupper
Daglig rökning och riskkonsumtion av alkohol minskar, särskilt bland yngre.
Förtroende för hälso- och sjukvården är högt bland länets invånare.
Vårdkonsumtionen mätt som antal besök ökar endast marginellt samtidigt som
kostnaderna för vården stiger. Det innebär att kostnaden per vårdtillfälle ökar.
Vårdproduktionen ökar inom öppenvården och sjunker något inom slutenvården vilket
tyder på en ökad effektivisering och poliklinisering
En prognos av vårdbehovet fram till 2030 visar att antalet patienter med kronisk
sjukdom kommer att öka med 8 %
Stor förbättringspotential finns i ökat arbetet med sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande insatser, riktat till identifierade riskgrupper.
Förflyttningen mot nära vård kräver en ännu bättre samverkan mellan vårdgivare och
andra aktörer.
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2. Inledning
2.1. Syfte och mål
Syftet med kunskapsunderlaget är att samla in, analysera och presentera relevant kunskap om
förutsättningar för ett friskare, tryggare och rikare liv och en hållbar utveckling i Kalmar län.
Kunskapsunderlaget ska utgöra ett underlag till kommande regionplan som bygger på Region
Kalmar läns övergripande mål. Dessa är: Nöjda invånare och samarbetspartners, Sveriges
bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i
länet, En av Sveriges bästa arbetsplatser samt God ekonomisk hushållning.
Utgångspunkten för Region Kalmar läns treårsplan är länets gemensamma prioriterade
utvecklingsområden som ingår i den regionala utvecklingsstrategin (RUS); Delaktighet, hälsa
och välbefinnande; God miljö för barn och unga; Hållbar samhällsplanering, samt Stärkt
konkurrenskraft.
Kunskapsunderlaget kommer att uppdateras kontinuerligt. Målet är att kunskapsunderlaget
ska bidra till god och effektiv planering och styrning av verksamheten inom Region Kalmar
län.

2.2. Genomförande och metod
Uppgifterna i kunskapsunderlaget bygger på statistik och rapporter från bl.a. Statistiska
Centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regionens egna journalsystem Cosmic.
En bred arbetsgrupp1 som representerar Region Kalmar läns olika verksamheter har arbetat
med att sammanställa och analysera data. Materialet har analyserats på olika geografiska
nivåer som till exempel region, kommun och kommunala delområden, men också med
avseende på kön, ålder och socioekonomiska faktorer.

2.3. Rapportens struktur
I rapporten redovisas förutsättningarna för hållbar regional utveckling och regionens egna
verksamheter. Rapporten inleds med sammanfattande slutsatser. Sedan följer en kort
beskrivning av sambanden mellan hälsa och regional utveckling. Efter det följer avsnitt som
beskriver och analyserar befolkningsutveckling, socioekonomiska förutsättningar,
befolkningens hälsa, hälso- och sjukvård, samt omställning till nära vård och digitalisering. I
slutet av dokumentet finns referenser och bilagor.

Pär Eriksson, folkhälsoepidemolog, Anna Olheden, verksamhetsutvecklare, Cecilia Bergvall,
koncernkontroller, Eva Järvholm, IT-strateg, Karl Landergren, samordnare, Karolina Dahlblom, samordnare,
Malgorzata Postula-Gorecka, handläggare, Mathias Karlsson, analytiker, Nina Örn-Karlsson, analytiker, Philip
Johansson, statistiker
1
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3. Regional utveckling och folkhälsa – hur hänger det
ihop?
Det är väl dokumenterat att det finns ett samband mellan å ena sidan hälsa, sjukdomsrisk och
livslängd, och å andra sidan inkomster, utbildningsnivå och levnadsvanor.2 Kommissionen för
jämlik hälsa (SOU 2016:55) konstaterar till exempel att








Medellivslängden ökar med utbildningsnivå, och att det skiljer nästan 6 år i
medellivslängd mellan förgymnasialt och eftergymnasialt utbildade i Sverige.
Kvinnor har en högre medellivslängd än män, samtidigt som kvinnor oftare är
sjukskrivna och har en sämre självskattad hälsa.
Det är inte socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå eller inkomstnivå som i
sig själva har en skyddande effekt på hälsan, utan dessa faktorer samvarierar med
andra skyddande faktorer som goda levnadsvanor såsom matvanor, fysisk aktivitet,
delaktighet och samhällsengagemang.
Det finns geografiska skillnader i hälsa mellan stad och landsbygd, mellan norra och
södra Sverige och mellan olika stadsdelar i större städer.
Särskilt tydliga skillnader i hälsa mellan personer med funktionsnedsättningar, hbtqpersoner och vissa nationella minoriteter.
Hälsa är både en förutsättning för och ett resultat av andra villkor och möjligheter,
som utbildning, arbete och levnadsvanor.

Figur 1 visar schematiskt kopplingen mellan de faktorer som påverkar individens hälsa och
hur hälsan i sin tur påverkar det omgivande samhället. Samtidigt är det omgivande samhället
en av de faktorer som påverkar individens hälsa. Därigenom kan goda eller onda spiraler
skapas, beroende på individens hälsa och möjligheter att påverka denna.
Figuren visar hur den enskilde individens hälsa påverkas av bl.a. genetiska faktorer, levnadsvanor och socioekonomiska faktorer, men också av tillgången på hälso- och sjukvård. Individens hälsa påverkar inte bara den egna ekonomin utan hela hushållets ekonomiska situation,
och därigenom påverkar föräldrarnas hälsa/ohälsa även barnens ekonomiska situation. Hushållens ekonomi påverkar i sin tur möjligheterna till konsumtion och sparande, vilket skapar
efterfrågan i ekonomin.
God hälsa är också en förutsättning för att kunna arbeta, och därigenom påverkar individens
hälsa utbudet av arbetskraft. Utbudet av arbetskraft påverkar produktiviteten, och därigenom
den regionala ekonomin. Möjligheterna för företagen att investera sjunker om lönsamheten
sjunker, eftersom både produktiviteten och efterfrågan från hushållen minskar i takt med
försämrad ekonomi hos hushållen. God folkhälsa ökar istället utbudet av arbetskraft, och
skapar ökad produktivitet, lönsamhet och efterfrågan. Dessutom minskar samhällets kostnader
för ohälsa genom minskade sjukskrivningar och lägre vårdkonsumtion.
God eller dålig folkhälsa skapar därför goda eller onda spiraler på samhällsnivå, och hela den
regionala ekonomiska tillväxten är beroende av att folkhälsan är god. Region Kalmar län har

2

Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2016:55), Mackenbach (2012), Johansson, m.fl (2019).
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därför en roll att fylla genom att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och jämlika
möjligheter till utveckling för de grupper som har mindre av egna resurser att påverka detta.
Figur 1. Sambanden mellan hälsa och regional utveckling

The contribution of health to the economy in the European Union (2005), samt Hälsa och ekonomisk tillväxt (2012)
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4. Befolkning och demografi
4.1. Befolkningsutveckling
Sveriges befolkning ökar och idag är vi över 10 miljoner invånare i Sverige. Befolkningen i
Kalmar län år 2018 var 244 670 personer. Mellan 2010 och 2017 ökade befolkningen med
över 700 000 personer, vilket är mer än under rekordåren på 1940-talet. Figur 2 visar befolkningsutvecklingen i Kalmar län från 1968 och framåt (heldragen linje). Figuren visar att länets
befolkning ökar sedan 2013, efter att ha minskat sedan mitten av 1990-talet. Ökningen beror
på invandring (grönt i figuren) till Sverige till följd av flera långvariga krig. Utan invandringen skulle befolkningen ha minskat under hela perioden.
Figur 2. Befolkningsförändring i Kalmar län 1968–2018

Källa: SCB, egna beräkningar

Det föds för få barn i förhållande till antalet personer som dör, dvs. länet har ett negativt
födelsenetto (gult i figur 2). Under 2018 var födelsenettot negativt med 190 personer. Eftersom de människor som invandrat till länet på senare år är relativt unga har befolkningen i
åldern 20–40 år ökat i länet och födelsenettot närmar sig nu noll, dvs. ett läge där det föds lika
många personer som det dör i länet. Som ett exempel hade ungefär 29 procent av 0-åringarna
år 2018 minst en utrikesfödd förälder. Antalet barn (0–17 år) i länet har ökat med över 3 000
personer mellan 2015 och 2018 och antalet bedöms öka under kommande år. Den helt avgörande faktorn för länets befolkningsutveckling är dock hur invandringen och de inrikes
flyttningarna utvecklar sig framöver.
Kalmar län har ett negativt inrikes flyttnetto till andra län (se grå fält i figur 2, samt figur 3).
Under 2017 var det ca 1 600 fler personer som flyttade ut från länet än det flyttade in från
andra län. Flyttningarna går främst till de större städerna och städer med stora universitet och
högskolor. Personer i åldern 20–30 år är mest flyttbenägna och personer i denna ålder dominerar bland såväl inflyttare som utflyttare i länet. Netto är det dock i denna åldersgrupp som
länet tappar flest invånare. För personer äldre än 55 år har Kalmar län ett positivt flyttnetto,
dvs. fler inflyttare än utflyttare. Detta flyttmönster medför att Kalmar län har en lägre andel
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unga och en högre andel äldre än riksgenomsnittet. När den yngre befolkningen flyttar ut
leder detta till att födelsetalen blir lägre.
Figur 3. Flyttnetto Kalmar län, 2017

Källa: SCB, egna beräkningar

Under de senaste åren har utrikesfödda utgjort ungefär hälften av de män som flyttat från
länet, medan motsvarande andel bland kvinnor varit ungefär 40 %. Bland de utrikesfödda som
flyttar har relativt många en eftergymnasial utbildning, vilket indikerar att länet har svårt att ta
tillvara den kompetens som finns bland de nyanlända.
Befolkningsutvecklingen skiljer sig kraftigt åt mellan länets kommuner. Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn och Kalmar kommuner har en större befolkning 2018 än 1968 medan
befolkningen minskat i övriga kommuner. Under perioden har länets befolkning också blivit
mer koncentrerad kring Kalmar tätort. År 1950 bodde 19 % av länets befolkning i Kalmar
kommun, medan andelen år 2017 hade ökat till 28 %. Det sker också en urbanisering inom
länet, där befolkningen ökar i och i närheten av de större städerna, medan befolkningen
minskar på landsbygden längre ifrån de större städerna. År 2016 bodde ca 18 % av länets
befolkning på landsbygden.
Befolkningstätheten är högst i området kring Kalmar tätort i Kalmar och norra delen av Mörbylånga kommun. Även kring Oskarshamn och Västervik tätort bor befolkningen tätare. Det
finns också områden i länet med mycket låg befolkningstäthet, på Ölands norra och södra
spetsar, mellan Västervik och Oskarshamn samt i de västra delarna av Hultsfred, Högsby och
Nybro kommun. Kommunerna vid kusten har generellt sett en högre befolkningstäthet än
inlandskommunerna, men även inom kommunerna finns stora skillnader. Befolkningstätheten
kan ses som ett mått på underlaget för offentlig och kommersiell service på olika platser i
länet.

4.2. Försörjningskvot
Medelåldern i Kalmar län år 2017 var 43,8 år, vilket innebär att länets befolkning var äldst i
landet, efter Gotland med en medelålder på 44,7 år. Medelåldern i Sverige vid samma tidpunkt var 41,2 år. Prognoser visar att medelåldern i länet kommer att öka framöver eftersom
vi lever allt längre, vilket medför att andelen äldre i befolkningen ökar. Även andelen unga
8
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bedöms öka framöver, men inte lika mycket som andelen äldre. Unga dominerar också bland
de som flyttar från länet.
Figur 4 visar den demografiska försörjningskvoten, dvs. hur många äldre och yngre det går på
varje person i arbetsför ålder, här definierad som personer i åldern 20–64 år. Fram till 2017
visas utfall, därefter prognoser. Kvoten har ökat över tid eftersom både andelen äldre och
andelen yngre i länets befolkning ökar. På varje person i åldern 20–64 gick det år 2017 ca
0,86 äldre eller yngre personer.
Figur 4. Befolkning efter ålder, 2006–2030

Källa: SCB, Kolada, egna beräkningar, prognos från 2019.

Den demografiska försörjningskvoten visar på behoven av välfärdstjänster som skola, vård
och omsorg i en befolkning. En högre kvot innebär ett större behov av välfärdstjänster. Prognoser visar att försörjningskvoten kommer att öka kraftigt under kommande år, såväl i länet
som i Sverige totalt sett. Detta medför att behoven av välfärdstjänster kommer att öka framöver, samtidigt som befolkningen som arbetar kommer att minska. Efter år 2030 beräknas
kvoten åter börja minska.
Den demografiska försörjningskvoten tar endast hänsyn till ålder. Den ekonomiska försörjningskvoten tar även hänsyn till hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som
faktiskt arbetar. Den ekonomiska kvoten visar förhållandet mellan den förvärvsarbetande
befolkningen och övriga (äldre, yngre och befolkningen i arbetsför ålder som är utanför
arbetskraften). Om den demografiska kvoten visar på behoven av välfärdstjänster visar den
ekonomiska istället på förmågan att betala för och kompetensförsörja välfärden. Eftersom vi
arbetar allt högre upp i åldrarna mildras effekterna av en ökande demografisk
försörjningskvot.
Beräkningar av ekonomiska försörjningskvoten visar att kvoten kommer att öka framöver.3 År
2017 försörjde varje person (i åldern 20–74 år) som arbetade ca 1,22 personer utöver sig själv.
Om äldres deltagande i arbetskraften antas öka i samma takt som under de senaste fem åren
skulle varje person som arbetar istället behöva försörja ca 1,40 personer utöver sig själv år
2030, dvs. en ökning med ca 14 % från 2017 års situation. Resultaten av beräkningarna visas i
figur 5.

3

Se bilaga 1, beräkning av ekonomisk försörjningskvot.
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Figur 5. Ekonomisk försörjningskvot 2017 och prognos för 2030
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Källa: SCB, egna beräkningar

Nollscenario, pensionsålder ökar enl. trend
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Den ekonomiska försörjningskvoten kan påverkas positivt av bl.a. förbättrad folkhälsa (som
ger färre sjukskrivningar), förbättrad integration (ökad förvärvsfrekvens bland utrikesfödda)
eller en högre andel äldre som arbetar.
I figur 5 visas resultaten av beräkningarna. Förbättrad integration ger relativt stora effekter
eftersom skillnaden mellan förvärvsfrekvensen för inrikes och utrikes födda är stor i utgångsläget. Det krävs stora förbättringar i folkhälsan för att ge samma effekt. Slutsatsen är att försörjningskvoten kommer att öka fram till 2030, men det är möjligt att begränsa påfrestningarna på välfärden genom åtgärder som ökar antalet förvärvsarbetande.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter i sin prognos för perioden fram till 2050
fram att behoven av välfärdstjänster kommer att öka mer än storleken på arbetskraften, se
figur 6. 4 Rekryteringsbehov bedöms vara så stort att det överstiger vad som är realistiskt:
Totalt sett kommer rekryteringsutmaningen att växa. Skulle kostnaderna och antalet anställda
fortsätta öka i samma takt som nu, det vill säga snabbare än de demografiska behoven, skulle
hela nettoökningen av arbetskraften fram till 2025 behöva gå till kommunsektorns
verksamheter.
Från 2018 och fram till 2022 bedömer SKL att kommuner och regioner behöver ett tillskott på
43 miljarder kronor under perioden för att matcha de demografiska kraven, det vill säga för att
behålla en oförändrad personaltäthet.5
Figur 6 visar SKL:s bedömning av hur arbetskraften och behoven av välfärdstjänster kommer
att utvecklas fram till 2050. Figuren visar att det inte räcker med ett tillskott av ekonomiska
resurser, utan att inte heller arbetskraften räcker till för att fylla behoven. Det är därför
nödvändigt att förändra arbetssätten inom vård och omsorg så att färre anställda kan klara ett
större behov av välfärdstjänster.

Ekonomirapport maj 2018, Sveriges Kommuner och Landsting (2018),
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-541-7.pdf?issuusl=ignore
5 Ekonomirapport december 2018, Sveriges Kommuner och Landsting (2018),
https://skl.se/download/18.28a68ed6167c0a9a9d611fe4/1545312813660/Ekonomirapporten-december-2018.pdf
4
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Figur 6. Förändring av antal invånare 20–64 år och förändring av behov av välfärdstjänster
i Sverige

Källa: SKL
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5. Regional utveckling
5.1. Socioekonomiska förutsättningar
Invånarna i Kalmar län har en allt högre utbildningsnivå och andelen eftergymnasialt utbildade i länet har ökat med ca 12 procentenheter sedan år 2000. Ökningen följer ungefär samma
trend som på riksnivå. År 2017 hade 35 % av befolkningen i åldern 25–64 år en eftergymnasial utbildning medan riksgenomsnittet var ca 40 %. Kvinnor har en eftergymnasial utbildning
i högre utsträckning än män både i länet och i riket. Varannan invånare i länet har gymnasieutbildning som sin högsta utbildningsnivå och denna andel har varit i stort sett oförändrad
under hela 2000-talet. Andelen personer med förgymnasial utbildning har minskat från 26 %
år 2000 till 14 % år 2017. Utvecklingen beror på att yngre generellt sett har en högre utbildningsnivå än äldre, och att de personer som tillhör gruppen i åldern 25–64 år har bytts ut
under perioden.
Andelen eftergymnasialt utbildade bedöms komma att förbli lägre än riksgenomsnittet eftersom länets gymnasieelever påbörjar högskolestudier i lägre utsträckning än i Sverige totalt
sett. Andelen av länets avgångselever från gymnasiet som inom 3 år påbörjat högskolestudier
vid något lärosäte i Sverige har dessutom sjunkit de senaste åren. Bland de som tog examen
läsåret 2013/14 i Kalmar län gick ca 36 % vidare till högskolestudier inom 3 år, medan motsvarande andel för Sverige var ca 40 %. Länet närmade sig riksgenomsnittet fram till läsåret
2011/2012, men andelen har därefter fallit. Detta kan hänga samman med att personer som
tog examen under krisåren 2009–2010 i högre utsträckning började studera på högskola på
grund av sämre möjligheter att få arbete, men nu i högre utsträckning får arbete i länet.
Nedgången i andelen gymnasieövergångar är särskilt stor bland männen.
Hushållens inkomster är låga i Kalmar län både i förhållande till riksgenomsnittet och jämfört
med andra svenska län. Detta gäller oavsett om jämförelsen avser medel- eller medianinkomster. Då jämförelsen avser de disponibla inkomsterna istället för förvärvsinkomster ligger länet
dock närmare mitten av en länsfördelning. Trots relativt låga hushållsinkomster är andelen
barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll lägre än rikssnittet i samtliga länets kommuner.
Detta hänger samman med att länet har en sammanpressad inkomstfördelning, med få högoch låginkomsttagare.
Skillnaderna i levnadsstandard, inkomster och utbildningsnivå ökar dock i länet. Andelen
hög- respektive låginkomsttagare (hushåll med en inkomst under 60 % av medianen för riket
respektive över 200 % av medianen) skiljer sig kraftigt mellan kommunerna. ”Medelklassen”
utgör ca 80 % av invånarna i alla länets kommuner, och skillnaderna i genomsnittsinkomster
mellan kommuner drivs därmed av de 20 % av individerna som har väldigt låga respektive
väldigt höga inkomster. Kommuner med högre genomsnittsinkomster (Oskarshamn, Mörbylånga, Kalmar) har en högre andel höginkomsttagare och en lägre andel låginkomsttagare än
övriga, medan det omvända gäller kommuner med lägre genomsnittsinkomster (Högsby och
Hultsfred).
Figur 7 visar andelen eftergymnasialt utbildade (vänster) och genomsnittsinkomster6 (höger)
per SAMS-område7 i Kalmar län. Andelen eftergymnasialt utbildade varierar mellan som
Kartan visar ekonomisk standard, dvs. disponibel hushållsinkomst per konsumtionsenhet. Hushållets totala
inkomster räknas samman och vägs i förhållande till antalet vuxna och barn i olika åldrar i hushållet.
6
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lägst ca 17 % och som högst ca 64 %. Andelen är högre i tätorter än på landsbygden och högre längs kusten och på Öland än i inlandet. Högst är utbildningsnivån i området kring Kalmar
tätort, i Kalmar och Mörbylånga kommuner. Figuren visar att inkomstnivåerna fördelar sig
enligt ungefär samma mönster som andelen eftergymnasialt utbildade.
Figur 7. Andel eftergymnasialt utbildade 20–64 år, 2017 (vänster) och medelvärde av
disponibel hushållsinkomst 2016 (höger) per SAMS-område.

Källa: SCB regional befolkningsdatabas för Kalmar län, 2017

5.2.

Näringsliv och ekonomisk utveckling

Få länder i världen kan mäta sig med Sverige när det gäller levnadsstandard. Figur 8 visar
schematiskt hur förhållandet mellan hälsa (t.ex. mätt som medellivslängd) och inkomst (mätt
som BNP/capita) ser ut i en jämförelse mellan länder. I Sverige år 2017 var medellivslängden
drygt 82 år och BNP per invånare ca 455 000 kr. Kalmar län har en något lägre medellivslängd än riket och en bruttoregionprodukt (motsvarigheten till BNP på regional nivå) på cirka
344 000 kr per invånare år 2017. Detta innebär att Kalmar län ligger ungefär på Storbritanniens nivåer för medellivslängd och inkomster, kring plats 25 i en världsranking mellan länder.8 Kalmar län ligger därmed på en av de högsta nivåerna i världen sett till levnadsstandard
och ekonomisk utveckling. Detta innebär att ytterligare inkomstökningar inte kommer att
förbättra folkhälsan mer än marginellt, eftersom inkomsterna i länet i utgångsläget är väldigt
höga. För att förbättra hälsan ytterligare krävs teknologiska framsteg som flyttar gränserna för

SAMS-områden är en geografisk indelning som låstes år 1999 och utgörs av Svenska kyrkans då gällande
församlingsindelning.
8 Beräknat utifrån en köpkraftsjusterad växelkurs SEK/USD på 9,68 SEK per USD.
7
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vilka tillstånd som är medicinskt möjliga att behandla. Utifrån levnadsstandard och folkhälsa
är länets låga BRP i förhållande till riksgenomsnittet därför inte ett stort problem.
OECD konstaterar i en analys från 2012 att ”alla fyra län i Småland och Blekinge har haft en
tillväxttakt som översteg genomsnittet i OECD för TL3-regioner från mitten av 1990-talet till
krisåret 2008. Dessutom översteg BNP per capita i de fyra länen OECD:s genomsnitt redan
1995, vilket innebär att de fyra länen är relativt välmående och dynamiska jämfört med övriga
OECD. Sysselsättningsgraden i regionen har varit relativt hög jämfört med Sverige som helhet och resten av OECD. Detta jämte höga löner och en utbyggd offentlig sektor har lagt
grunden till den höga välfärden och goda livskvaliteten i regionen.”9
Figur 8. Förhållandet mellan hälsa och inkomst

Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga profilområden inom bland annat
energi-, vatten- och miljöteknik, besöksnäring, gröna näringar samt delar av tillverkningsindustrin.10 Antalet sysselsatta ökar inom gröna näringar, livsmedelsindustri och besöksnäringen. Inom industrin pågår en strukturomvandling där antalet sysselsatta minskar samtidigt
som förädlingsvärdena ökar, vilket är en följd av att produktionen blir allt mer automatiserad.
De största branscherna sett till antalet anställda i länet är vård och omsorg, tillverkning och
utvinning, handel, utbildning och företagstjänster. Samma branscher är också dominerande på
riksnivå. Jämfört med riket är dock tillverkningsindustrin och vård- och omsorgssektorn
relativt sett större i länet än på riksnivå.
Länets näringsliv består av ett stort antal små företag i många olika branscher och domineras
av ett fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. En näringsstruktur bestående av många
små företag är både en styrka och en svaghet för länet. Små företag står för en stor del av de
nya arbetstillfällen som skapas, men också för en stor del av de som försvinner. Industrins
dominans medför också en större konjunkturkänslighet eftersom industrin påverkas mer av
konjunkturen än tjänstesektorn. Den stora exponeringen mot industrin medförde också att
9

OECD (2012), Territorial Reviews, Småland-Blekinge, Sverige, © 2012 OECD.
Klimat att växa i – regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i Kalmar län, 2018.
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finanskrisen 2009, som främst påverkade industrin, slog relativt hårt mot länet. I samband
med krisen föll BRP per invånare i länet med nästan 12 %, vilket kan jämföras med en nedgång på ca 5 % på riksnivå. Detta visas i figur 9. Känsligheten är också större i länets mindre
kommuner än i de större eftersom många av de små kommunerna är mer beroende av ett fåtal
stora arbetsgivare.
Figur 9. Ekonomisk utveckling i Sverige och Kalmar län, 2000–2017

Källa: SCB, Bruttoregionprodukt och sysselsatta efter region och år, 2000–2017

Även om Kalmar län har en hög produktivitet i en internationell jämförelse är produktiviteten
låg i ett nationellt perspektiv. Skillnaderna mellan svenska län har ökat sedan 1980-talet och
drivs av att storstadsregionerna har haft en starkare tillväxt än övriga landet under perioden.
Återhämtningen efter krisen 2009 har varit långsammare i länet än på riksnivå. Antalet
anställda inom industrin i länet har minskat med ungefär 5 000 personer mellan 2007 och
2017. De delbranscher där antalet anställda minskat mest är trävaruindustri, papper/massa,
metall och stålindustrin.11 Antalet anställda ökar inom tjänstesektorn, och främst inom
företagstjänster som projektering, samhällsplanering, revisions- och reklambyråer. I dessa
branscher har antalet anställda ökat med drygt 3 000 personer sedan 2007 och ökningarna har
främst skett i Kalmar och Oskarshamns tätorter. Det sker därmed en urbanisering av länets
näringsliv.
Antalet anställda ökar också inom besöksnäringen, byggsektorn, företagsservice och livsmedelsindustrin. Ökningarna i dessa branscher är koncentrerade till länets större kommuner
och till ett fåtal större företag per bransch. Besöksnäringen har en något större geografisk
spridning men är koncentrerad till Ölandskommunerna, Kalmar och Vimmerby kommun.
Jämfört med näringslivet i stort är företagen inom besöksnäringen mindre och har färre
anställda.
Förädlingsvärdet12 per anställd i länet är högst inom högteknologisk verksamhet, exempelvis
energi, IT/telekom, FoU och Life Science. Även tillverkningsindustrin har höga förädlingsStatistiska Centralbyrån, Näringslivsstatistik.
Förädlingsvärdet visar värdet av ett företags produktion och beräknas som skillnaden mellan värdet av
produktionen och kostnaden för insatsvarorna.
11
12
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värden per anställd. Utmärkande för dessa branscher är att de har en hög kapitalintensitet och
att många vanliga yrken inom branscherna kräver en högre utbildning. Lägst förädlingsvärde
per anställd i Kalmar län har företag inom besöksnäring, företagsservice och logistik. Utmärkande för dessa branscher är att de är personalintensiva och att många av arbetstillfällena inte
kräver högre utbildning. Skillnaderna mellan olika branscher är stora: Det behövs exempelvis
två till tre anställda inom besöksnäringen för att generera samma förädlingsvärde som en
anställd inom industrin.
Analysen visar ett stort behov av omställning av delar av näringslivet, främst i de inre delarna
av länet där industriarbeten försvunnit utan att andra typer av arbetstillfällen tillkommit. Länet
tycks ha klarat av tidigare omställningar i näringslivet bättre än idag. Fram till 1880-talet
dominerades näringslivet i länet av trä- och järnbruk. Dessa första industrier var ofta
lokaliserade nära råvaror och vattendrag som användes för att driva maskiner. Under 1880talet orsakade fallande världsmarknadspriser på havre, järn, stål och sågade trävaror en kris i
länets näringsliv. Under 1890-talet omvandlas därför järnbruken till pappersbruk och
verkstadsindustrier, vilket la grunden för länets ekonomiska utveckling.
Andelen sysselsatta inom industrin ökade stadigt i Kalmar län fram till oljekriserna på 1970talet.13 Länets industri kunde snabbt ställa om till nya typer av produktion, utan förändrade
krav på kompetens. Dagens omställning försvåras av att de arbetstillfällen som tillkommer har
andra kompetenskrav än de som försvinner, vilket medför större behov av om- eller
vidareutbildning.

5.3.

Arbetskraft och arbetsmarknad

Arbetskraften i Kalmar län består av drygt 111 500 personer. I länet som helhet är ca 79 % av
männen i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar, medan motsvarande andel bland kvinnorna är
78 %. Andelen som förvärvsarbetar, förvärvsfrekvensen14, varierar mellan 70 % i Högsby och
84 % i Mörbylånga. Förvärvsfrekvensen bestäms främst av strukturella faktorer som
befolkningens arbetsförmåga, dvs. hälsotillstånd, och tillgången på arbetstillfällen i olika delar
av länet som matchar utbildningen och yrkeserfarenheten i befolkningen som bor inom pendlingsavstånd. Andelen nyanlända i befolkningen förklarar också en del av skillnaderna i
förvärvsfrekvens.
Förvärvsfrekvensen i Kalmar län är något högre än på riksnivå, vilket är en styrka. Bland
utrikes födda är förvärvsfrekvensen dock betydligt lägre än bland inrikes födda och lägre i
länet än på riksnivå. Detta förklaras av att relativt många av de utrikes födda i länet är
nyanlända, och att det tar tid för dessa att etablera sig på arbetsmarknaden. Förvärvsfrekvensen bland utrikes födda stiger också i länet sedan 2016.

Christensen, Jan, (2001), Industrins tidevarv, Några huvudlinjer i Kalmar läns industriella utveckling,
meddelande från Kalmar läns Hembygdsförbund och stiftelsen Kalmar läns museum: 85. Lenanders grafiska
AB.
14 Förvärvsfrekvensen visar hur stor del av befolkningen som ingår i arbetskraften, dvs. arbetar eller söker efter
arbete. Personer utanför arbetskraften kan vara sjukskrivna, ha sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare
förtidspension), ekonomisk bistånd eller ha ersättning från arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
13
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Figur 10. Förvärvsfrekvens för inrikes och utrikes födda, Sverige och Kalmar län

Källa: SCB, förvärvsarbetande dagbefolkning 2004–2017

Andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i länet har länge varit högre än riksgenomsnittet,
medan andelen arbetslösa varit lägre än riksgenomsnittet. Det innebär att de som är utan
arbete i länet har svårare att få ett arbete.
Sjuktalen i länet har länge varit högre än på riksnivå, och de ökar. Kvinnor är sjukskrivna i
högre utsträckning än män, och ökningen av sjukskrivningarna är störst bland anställda inom
vård- och omsorgssektorn. Ökningen av sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa är särskilt stor, och första kvartalet 2018 berodde 47 % av de pågående sjukskrivningarna i länet på
psykisk ohälsa. 15
De kommuner som har en högre förvärvsfrekvens har lägre ohälsotal, och befolkningens
inkomster är också generellt sett högre i dessa kommuner. Detta medför att kommunernas
skattekraft skiljer sig kraftigt åt inom länet. Figur 11 visar den beräknade skattekraften per
kommun för 2019. Kommuner som i dagsläget har en god skattekraft har generellt sett haft en
bättre utveckling av skattekraften sedan 1995 än de kommuner som i dagsläget har ett sämre
läge, vilket framgår av tabellen. Detta medför att kommunernas förutsättningar för att
finansiera sina åtaganden ser mycket olika ut inom länet.

15

Källa: Försäkringskassan.
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Figur 11. Skattekraft per kommun 2019
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6. Befolkningens hälsa
I detta avsnitt redovisas resultaten från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor
(HLV).16 Enkäten visar att den självskattade hälsan i länet är god. Andelen invånare som
uppger att de har en god eller mycket god hälsa har stadigt ökat under de senaste 15-20 åren
men verkar nu plana ut på en nivå runt 70 %. I 2018 års undersökning uppger 74 procent av
befolkningen i Kalmar län att de har en god eller mycket god hälsa. Skillnaden gentemot riket
(73 procent) är inte statistiskt säkerställd. 17
En större andel av männen uppger att de har en god eller mycket god hälsa jämfört med
kvinnorna. Andelen med god eller mycket god hälsa är högre bland de yngre (16 – 24 år), och
sjunker i de högre åldersgrupperna. För olika utbildningsgrupper följer den självskattade
hälsan samma mönster som för levnadsvanor, det vill säga ju högre utbildning desto bättre
utfall. Skillnaden mellan gruppen med enbart förgymnasial utbildning och gruppen med
eftergymnasial utbildning är 20 procentenheter, 54 respektive 76 procent för kvinnor, och 59
respektive 80 procent för män. Skillnaderna mellan olika utbildningsnivåer är statistiskt
säkerställda.
Figur 12. God eller mycket god självskattad hälsa
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Källa: Folkhälsomyndigheten (HLV), 2018

6.1.

Levnadsvanor

Bland de levnadsvanor som påverkar befolkningens hälsa bedömer Folkhälsomyndigheten att
alkoholkonsumtion, tobaksbruk och fysisk aktivitet är de viktigaste.
Riskkonsumtionen av alkohol minskar över tid i Sverige och andelen riskkonsumenter i
befolkningen ligger på 16 procent i den senaste mätningen. Trenden är densamma i Kalmar
län. Andelen riskkonsumenter (15 procent) är något lägre jämfört med riket men skillnaden är
inte statistiskt säkerställd. Trenden är densamma för både män och kvinnor, men minskningen
16

Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten (2018). Enkäten genomfördes i Kalmar län 2018. 8 000 enkäter
skickades ut, totalt 3 563 svarade (svarsfrekvensen 45 %). Regressionsanalysen bygger på svar från de som
svarat på samtliga frågor som används i analysen, vilket ger ett urval på 3 077 personer.
17

Vi avser signifikans på 5 % -nivå, d.v.s. ett 95-procentigt konfidensintervall.
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verkar vara något större bland män. Riskkonsumtionen minskar mest i den yngsta åldersgruppen (16-29 år), från 30 procent 2012 till 22 procent 2018, en förändring som är statistiskt
säkerställd. Andelen med riskkonsumtion ökar något bland äldre (åldersgruppen 65-84 år),
från 7 procent 2012 till 10 procent 2018. I figur 13 visas utvecklingen över tid.

Andel, %

Figur 13. Riskkonsumtion av alkohol
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Källa: Folkhälsomyndigheten (HLV), 2018

Andelen dagligrökare har minskat kraftigt sedan 1980-talet, men minskningen har planat ut
sedan 2010 och ligger nu på ungefär 10 procent av befolkningen. Trenden är densamma för
män och kvinnor och för alla åldersgrupper, men det finns fortsatta skillnader mellan olika
grupper. Andelen dagligrökare är högst i åldersgruppen 45-64 år och lägst i åldersgruppen 1625 år.
Skillnaderna är större mellan olika utbildningsgrupper. Andelen dagligrökare är störst i
gruppen med förgymnasial utbildning, för kvinnor 19 procent och för män 16 procent.
Motsvarande andel i gruppen med eftergymnasial utbildning är 4 procent för både män och
kvinnor. Samma mönster gäller för rökning under graviditet. I Kalmar län noteras en kraftig
minskning av dagligrökning bland män mellan de två senaste mätningarna, men denna
minskning är inte statistiskt säkerställd.
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Figur 14. Andel dagligrökare
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Källa: Folkhälsomyndigheten (HLV), 2018

Andelen fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka (WHOs rekommendation) är 64 procent
i länet. Definitionen av indikatorn har ändrats sedan förra mätningen och det går därför inte
att jämföra förändringar över tid. I tidigare mätningar har länet dock legat något över rikssnittet. Skillnaden mellan könen är marginell. Andelen fysiskt aktiva är störst bland yngre
(16-24 år), och lägst bland äldre (65-84 år). Skillnaden är knappt 25 procentenheter. Gruppen
med eftergymnasial utbildning är mer fysiskt aktiv jämfört med dem som har gymnasial eller
förgymnasial utbildning. Utfallet i länet ligger i nivå med riket.

6.2.

Trender i folkhälsan

Andelen i befolkningen med fetma (BMI över 30) ökar i alla åldersgrupper. År 2018 var
andelen i länet med fetma 15 procent för kvinnor och 16 procent för män. Utfallet i Kalmar
län pekar mot en snabbare ökning jämfört med genomsnittet för riket. Skillnaden är dock inte
statistiskt signifikant. Mönstret är ännu tydligare om man kombinerar övervikt och fetma,
andelen i regionen ligger då på 50 procent för kvinnor och 60 procent för män. Motsvarande
siffror för riket är 44 procent för kvinnor och 57 procent för män. Det finns fortsatta skillnader
mellan olika grupper, störst andel med fetma finns bland de äldre. Skillnaden är också stor
mellan utbildningsgrupper, bland de med enbart förgymnasial utbildning har 24 procent fetma
jämfört med 14 procent bland de med eftergymnasial utbildning.
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Figur 15. Andel med fetma
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Källa: Folkhälsomyndigheten (HLV), 2018

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och det är den stressrelaterade psykiska ohälsan som dominerar, framför allt bland kvinnor. Även bland unga finns
tecken på ökad stress. Folkhälsomyndigheten mäter andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande. Trenden är att andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande och stress ökar över tid.
Andelen kvinnor som anger ett nedsatt psykiskt välbefinnande är större jämfört med män, 18
procent för kvinnor och 9 procent för män. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Nedsatt
psykiskt välbefinnande är också vanligare bland yngre (16-24 år). I den gruppen förstärks
också könsskillnaderna, 33 procent av unga kvinnor anger nedsatt psykiskt välbefinnande
jämfört med 19 procent av männen. Däremot är sambandet mellan nedsatt psykiskt välbefinnande och utbildningsnivå inte lika tydligt och skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.
Mönstret i Kalmar län är det samma som i riket, men andelen av befolkningen som anger
nedsatt psykiskt välbefinnande är lägre i regionen jämfört med riket. Även om skillnaderna
inte är statistiskt signifikanta ligger andelen av befolkningen i regionen över tid lägre jämfört
med riket. Detta kan vara en indikation på att andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande är
något lägre i regionen jämfört med riket.
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Figur 16. Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande
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Källa: Folkhälsomyndigheten (HLV), 2018

6.2.

Barn och unga

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden, samtidigt som skillnaderna mellan olika grupper tenderar att öka. I Sverige visar de senaste undersökningarna18 att
de flesta skolbarn har det bra och skattar sin hälsa som god, men att man kan se en ökning av
psykosomatiska besvär, särskilt bland tonåringar. I en internationell jämförelse verkar den
psykiska ohälsan bland barn och unga öka mer i Sverige än i andra länder.19 Bris visar att allt
fler barn och unga kontaktar dem om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig
om allvarlig psykisk ohälsa. De senaste tre åren har samtalen till Bris om självmordstankar,
självdestruktivitet och ätstörningar ökat. En röd tråd i samtalen är svårigheten att få hjälp. 20
Folkhälsomyndighetens rapport om skolbarns hälsovanor noterar också att förekomsten av
psykosomatiska besvär bland skolelever i Sverige ökar. 21 Andelen elever i högstadiet med
psykiska eller somatiska besvär är idag dubbelt så stor jämfört med mätningar från 80-talet.
Elevhälsoenkäten som är en viktig informationskälla för att följa barns- och ungas levnadsvanor och hälsa i länet, och resultaten är desamma som på nationell nivå.22 Mönstret är
detsamma i skolorna i länet som i riket: flickor är mer stressade i skolan än pojkar och
stressen ökar i högstadiet. I åk 4 uppger ca 10 % av eleverna (både flickor och pojkar) att de
känner sig stressade i skolan, motsvarande siffra för eleverna i åk 7 är 26 %. Könsuppdelat är
andelen i länet 36 % för flickor och 18 % för pojkar (åk 7). Analysen visar också på ganska
stora skillnader mellan kommunerna i länet.
Även om andelen elever som är fysiskt aktiva ökar, är färre än 50 procent av eleverna i åk 4
fysisk aktiva minst 1 timme varje dag (5 eller fler dagar i veckan). Andelen fysiskt aktiva

Barns och ungas hälsa, SKL 2017
Folkhälsomyndighetens rapport från nordiskt seminarium om ungas ökande psykiska ohälsa, 2016
20 Bris, ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”, BRIS RAPPORT
2019:1 – BRIS ÅRSRAPPORT FÖR 2018.
21 Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – Grundrapport, Folkhälsomyndigheten 2018
22 Enligt skollagen ska elevhälsosamtal genomföras årligen i förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8, och i gymnasiet.
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elever är lägre i åk 7 (37 procent). Skillnaden mellan könen ökar dessutom i högstadiet, pojkar
är mer fysiskt aktiva jämfört med flickor.
I den senaste LUPP-enkäten framgår att barn och unga i länet generellt sett mår bra och upplever att de har goda levnadsvillkor.23 De allra flesta ser ljust på framtiden, och andelen som
upplever sig ha inflytande i samhället ökar. Andelen ungdomar som vill vara med och på
olika sätt påverka utvecklingen i länet ökar också. Den upplevda tryggheten bland unga har
dock minskat över tid. De allra flesta unga känner sig trygga i hemmet. 63 % av ungdomarna
känner sig trygga på väg till och från skolan, medan en lägre andel, 46 % känner sig trygga i
kollektivtrafiken och endast 32 % känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgården. Unga
kvinnor känner sig mindre trygga än unga män i samtliga miljöer, och skillnaderna är särskilt
stora på väg till eller från skolan, i kollektivtrafiken och på nätet.
Förekomsten av karies är en viktig indikator för hälsa bland barn och unga. Tandhälsan i länet
är generellt sett god, men andelen kariesfria 6-åringar har sjunkit flera år i rad, vilket på sikt
kommer att påverka statistiken negativt för de äldre åldrarna (12 och 19-åringar). Tandhälsan
i länet ligger i nivå med riket. För att vända trenden behövs tidiga hälsofrämjande insatser i
samhället. Elevhälsoenkäten visar att 95 procent av flickorna och 80 procent av pojkarna i åk
7 borstar tänderna morgon och kväll. Skillnaden mellan olika kommuner är stor. Resultaten
från Hultsfred och Vimmerby är sämre än för övriga kommuner i länet.
Figur 17, Andel kariesfria 6- och 12-åringar
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Som tidigare konstaterats i rapporten finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och
hälsa. Gymnasiebehörighet är därför en viktig indikator på barns- och ungas förutsättningar
att uppnå god hälsa och välbefinnande. Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan
ligger nationellt strax under 90 procent. En något större andel flickor (90 procent) uppnår
gymnasiebehörighet jämfört med pojkar (88 procent).24 Variationen över tid är liten. I länet
ligger flickorna i paritet med rikssnittet medan andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet
LUPP 2015 – Ungas livssituation i Kalmar län och Eksjö kommun. LUPP-enkäten genomförs vart tredje år
och riktas till elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. I enkäten ställs frågor om ungdomarnas känsla av
trygghet, delaktighet och vilja att vara med och påverka. Den senaste enkäten genomfördes hösten 2018. Senast
tillgängliga uppgifter avser enkäten som genomfördes 2015.
24 Folkhälsomyndigheten 2019 (siffrorna anger den senaste mätningen som gjordes 2017)
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minskar något. År 2017 lämnade totalt 534 elever länets grundskolor utan gymnasiebehörighet.
Figur 18. Behörighet till yrkesprogram i åk 9, exklusive nyanlända elever

Källa: Skolverket, Siris

6.3.

Analys

Trots att hälsan generellt blivit bättre har skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper
inte minskat utan tvärtom ökat, och detta är en utveckling som har pågått länge (SOU
2016:55). Folkhälsomyndigheten rapporterar i sin årsrapport 2017 att det finns statistiskt
säkerställda samband mellan hälsa och socioekonomisk position, där hälsan i allmänhet är
sämre ju lägre socioekonomisk position en person har.
Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med förgymnasial utbildning som
högsta utbildningsnivå jämfört med personer med eftergymnasial utbildning. Samma mönster
slår igenom i länet. Skillnaderna i hälsoutfall mellan socioekonomiska grupper är stora. Det
finns också skillnader mellan kommuner, men dessa är inte statistiskt säkerställda.
Inlandskommunerna har dock generellt sett högre ohälsotal än kustkommunerna.
Sammantaget visar den statistiska analysen (se bilaga 2) av Folkhälsomyndighetens enkät att
det finns samband mellan levnadsvanor, socioekonomi och självskattad hälsa på individnivå i
länet. 25 Det finns också tydliga mönster i levnadsvanor utifrån socioekonomisk status.
Personer med eftergymnasial utbildning är mer fysisk aktiva, röker mindre, dricker mindre
alkohol och har en bättre självskattad hälsa jämfört med de som enbart har en förgymnasial
utbildning. Det finns också en samvariation mellan att bruka tobak och ha ett riskbruk av
alkohol, och mellan bruk och alkohol/tobak och att vara stressad eller ha ett nedsatt psykiskt
välbefinnande. Dessa skillnader i socioekonomi och levnadsvanor samvarierar också med

25

I bilaga 2 redovisas resultaten av en statistisk analys där vi undersökt hur olika levnadsvanor och socioekonomiska faktorer påverkar sannolikheten att ha en god självskattad hälsa. Vi har bl.a. undersökt hur fetma, daglig
rökning, riskbruk av alkohol, goda matvanor (att äta frukt och grönsaker), utbildningsnivå, inkomst, ekonomiska
problem, stress samt att ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande påverkar sannolikheten att ha en god självskattad
hälsa. Analysen tar även hänsyn till könsskillnader, skillnader mellan kommuner, civilstånd samt svensk/utländsk bakgrund.
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skillnader i självskattad hälsa. Det finns tydliga mönster mellan hög utbildningsnivå och
hälsofrämjande levnadsvanor, och omvänt.
Analysen visar att fysisk aktivitet ger den största positiva hälsoeffekten av de variabler som
studerats, medan fetma och daglig rökning ger de största negativa effekterna. Kvinnor har
sämre självskattad hälsa än män, och en viktig förklaring till denna skillnad är att kvinnor i
större utsträckning är påverkade av stress och av ett nedsatt psykiskt välbefinnande.
Hög inkomst och hög utbildning samvarierar med att ha en god självskattad hälsa, men
effekterna är relativt små och inte statistiskt säkerställda jämfört med att ha en gymnasieutbildning, om analysen också tar hänsyn till skillnader i levnadsvanor. Att däremot ha låg
utbildningsnivå (endast förgymnasial utbildning) eller dålig ekonomi (att ha haft en ekonomisk kris) medför signifikant lägre sannolikhet att ha en god självskattad hälsa. Resultaten
ligger i linje med tidigare studier som till exempel de som gjorts av Kommissionen för jämlik
hälsa (SOU 2016:55).
De geografiska skillnader i hälsa som finns i länet förklaras av skillnader i levnadsvanor och
av hur de socioekonomiska variablerna fördelar sig i länet. Förgymnasial utbildning samvarierar en högre risk för ohälsa. Andelen i befolkningen med förgymnasial utbildning som sin
högsta utbildningsnivå är som lägst i området kring Kalmar tätort, i Kalmar kommun och
norra delen av Mörbylånga kommun. Andelen är lägre längs kusten än i inlandet och som
högst i delar av Högsby, Hultsfred och Nybro kommuner. Ohälsotalet26 är som högst i de
delar av länet där en stor andel av befolkningen endast har förgymnasial utbildning, och
omvänt. Figur 19 visar också att det finns relativt stora skillnader mellan olika delar av en och
samma kommun.
Utifrån dessa identifierade riskfaktorer kan en prioritering av geografiska områden göras.
Riskfaktorer på individnivå är till exempel högt BMI, stress, stillasittande. Dessa kombineras
med socioekonomiska riskfaktorer där förgymnasial utbildning eller ekonomiska problem är
de viktigaste. Detta visar att vissa geografiska områden har större utmaningar än andra. Det är
dock viktigt att betona att det inte är geografin i sig själv som ligger bakom denna
prioriteringsordning, utan skillnader i socioekonomiska förutsättningar och levnadsvanor.

26 Ohälsotalet avser antalet ersatta nettodagar per person och år för de olika ersättningarna inom socialförsäkringssystemen, dvs. sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, ersättning för personer i
arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd. Sjukpenningtalet redovisar endast sjukfall bland personer som
har ett arbete. Ohälsotalet inkluderar även personer som inte har ett arbete och är därför ett bredare mått för att
fånga in ohälsa i befolkningen.
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Figur 19. Andel med förgymnasial utbildning (vänster), samt ohälsodagar per person (höger) per
SAMS-område, 2016

Källa: SCB regional mikrodatabas för Kalmar län, 2018; egna beräkningar.
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7. Hälso- och sjukvård
Förändringar i befolkningen när det gäller ålder, socioekonomi och hälsa påverkar både
vårdkonsumtion, vårdproduktion och behovet av vård. En strategi för att möta ökande krav
och behov är att stärka första linjens vård och öka tillgängligheten till vård på rätt nivå.
Hur och var patienterna söker vård beskrivs och analyseras i det första avsnittet om
vårdkonsumtionen. I det andra avsnittet om vårdproduktion beskrivs prioriteringar och
resursnyttjande idag. I den sista delen prognosticeras det framtida vårdbehovet kopplat till
befolkningsutvecklingen.

7.1.

Vårdkonsumtion

78 procent av invånarna (190 000) i Kalmar län besökte hälso- och sjukvården under 2018.27
Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet är högt, i den senaste mätningen uppgav 72
procent av de tillfrågade att de har högt eller mycket högt förtroende för vården.28 Förtroende
för 1177 Vårdguidens information om vård och hälsa via webben och vårdguidens e-tjänster
fortsätter också att ligga högt och har ökat under de senaste mätningarna. Unga under 40 år
har generellt ett högre förtroende för 1177 jämfört med den äldre åldersgruppen, och kvinnor
uppger ett högre förtroende jämfört med män. Förtroendet för digitala vårdbesök är generellt
lågt i riket, 20 procent uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för digitala
vårdbesök. Motsvarande siffra för Kalmar län är 17 procent. Frågan om digitala vårdbesök är
ny och det går därför inte att se någon förändring över tid.
2018 uppgick antalet vårdbesök till 1 500 000. Fördelat på verksamheter står primärvården för
56 procent (875 000), den somatiska hälso- och sjukvården för 36 procent (555 000 besök),
och den psykiatriska vården för 8 procent (119 000 besök) av besöken. Under perioden
minskar det totala antalet besök i vården marginellt, en nedgång med 3 %. Fördelningen per
yrkeskategori skiljer sig något åt, antal besök hos läkare ökar i primärvården och minskar i
den somatiska hälso- och sjukvården29.

Data från Region Kalmar län
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
29 Analysen följer SKLs definition där mödrahälsovården ingår i statistiken för Primärvården
27
28
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Figur 20. Andel vårdbesök fördelat på huvudverksamheter, 2016-2018, Kalmar län
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2018 gjordes 370 000 läkarbesök i primärvården, en ökning med 2 procent jämfört med 2016,
och 308 000 läkarbesök inom slutenvården och den specialiserade öppenvården, en minskning
med 2 procent sedan 2016. Drygt 36 procent av dessa görs av patienter 65 år och äldre.
Utvecklingen kan tolkas som att primärvården möter en något ökande andel av
vårdkonsumtionen jämfört med den somatiska hälso- och sjukvården. Det går inte att dra
några säkra slutsatser på basis av detta men det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen.
Däremot kan man inte se tecken på att vårdbesöken hos ”andra yrkeskategorier” ökar. I andra
regioner finns en tydligare utveckling där andelen läkarbesök av totala antalet besök minskar,
vilket tolkas som en generell kompetensväxling.30 Det finns inget stöd för en sådan trend i
våra data.
I antalet läkarbesök bland patientgruppen 65 år och äldre finns en något tydligare trend, där är
ökningen större i primärvården jämfört med den somatiska hälso- och sjukvården. Antalet
läkarbesök i primärvården ökar med 6 procent medan ökningen i den somatiska hälso- och
sjukvården ligger på 3 procent under perioden 2016-2018. Inom psykiatrin är ökningen drygt
4 procent. Trenden är densamma om alla typer av besök (läkarbesök plus sjukvårdande
behandling) beaktas. Även om förändringarna är små visar skillnaderna på en önskvärd
utveckling där första linjens vård tar emot en ökande andel av patientbesöken.

30

Se t ex Planeringsunderlag med ekonomiska förutsättningar 2020-2022 VGR
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Figur 22. Antal läkarbesök av patienter 65 år och äldre, 2016-2018, RKL
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Ytterligare analys av hur vårdbehövande söker vård visar att antalet distanskontakter ökar
under perioden särskilt inom primärvård och psykiatri. Ökningen sker i högre grad i kontakt
med vårdande personal som inte är läkare. Antalet distanskontakter är fortfarande lågt, endast
3,5 procent av det totala antalet vårdbesök gjordes som distanskontakt 2018, och det är för
tidigt att dra några slutsatser av förändringen. Däremot visar statistiken att ökningen över tid
är snabb. En möjlig orsak till ökningen är också bättre rutiner för registrering.
Även kontakterna via 1177 Vårdguiden ökar stadigt. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar
också att förtroendet för 1177 Vårdguiden och de tjänster som erbjuds är fortsatt högt.
Figur 23. Besök på 1177

Källa, Inera

7.2.

Vårdproduktion

Den totala kostnaden för hälso- och sjukvård mätt som nettokostnad per invånare låg 2017 på
cirka 26 000 kr i Kalmar län. Det är i nivå med riksgenomsnittet. Den strukturjusterade
kostnaden som tar hänsyn till befolkningens ålderssammansättning och sjukdomsförekomst är
något lägre och ligger på 24 500 kr. Motsvarande siffra för riket är 25 300 kr. Fördelningen i
30
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Kalmar län mellan olika vårdnivåer och områden visar att specialiserad somatisk vård utgör
drygt 57 % av kostnaderna, primärvården knappt 18 %, och specialiserad psykiatrisk vård 8
%31. Resterande andel (19 %) utgörs av kostnader för läkemedel, övrig hälso- och sjukvård,
tandvård och kostnader för den politiska verksamheten. Region Kalmar län lägger relativt mer
på både den somatiska hälso- och sjukvården och primärvården jämfört med riket.
Diagrammet nedan visar kostnadsfördelningen inom hälso- och sjukvård i riket.
Figur 24. Nettokostnader för hälso- och sjukvård efter område, riket 2016

Källa, SKL 2016

Mellan åren 2010 och 2017 ökade kostnaderna mätt som nettokostnader per invånare med
nästan 30 procent32. Ökningen följer samma mönster och ligger på samma nivå som riket.
Procentuellt är kostnadsökningen under perioden något större inom primärvården jämfört med
den somatiska hälso- och sjukvården och den specialiserade psykiatriska vården. Men totalt
sett blir ökningen större inom den somatiska hälso- och sjukvården.

31
32

Nettokostnad per invånare, Vården i siffror
Vården i siffror
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Figur 25. Nettokostnader för hälso- och sjukvård per invånare, 2010 och 2017, Region Kalmar län
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Om man tittar på antalet vårddagar kan man se att de minskar både i den somatiska hälso- och
sjukvården och inom psykiatrin. Antalet disponibla vårdplatser har under perioden också
minskat med cirka 8 procent. Medelvårdtiden har minskat från 3,7 dagar till 3,5 dagar under
perioden.33 Beläggningen på de tre sjukhusen i Västervik, Oskarshamn och Kalmar har
samtidigt minskat något och ligger på strax över 80 procent.
Figur 26. Antal vårddagar
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Medelvårdtid är lika med utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum dividerat med antal vårdtillfällen
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Figur 27. Antal slutenvårdstillfällen
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Utvecklingen tyder på att kostnaden per besök ökar och att den vård som produceras blir allt
mer avancerad. Det är därför viktigt att fortsatt analysera förändringar när det gäller diagnoser
och patientgrupper.
Den patientgrupp som är mest resurskrävande är gruppen med kronisk sjukdom. Nationellt
räknar man med att den gruppen står för 80-85 procent av sjukvårdskostnaderna34. Bland
gruppen patienter med kronisk sjukdom finns också gruppen multisjuka, det vill säga patienter
med minst två kroniska diagnoser. Den gruppen beräknas stå för 50 procent av de samlade
sjukvårdskostnaderna.
Förekomsten av kronisk sjukdom är naturligt kopplad till ålder, 85 procent av hela befolkningen över 65 år har minst en kronisk sjukdom. 50 % är diagnosticerade med fler än en kronisk
sjukdom. Andelen stiger ytterligare vid ökad ålder. En analys av patientgruppen med kronisk
sjukdom visar att antalet patienter ökar till 92 000 individer 2018, eller 38 procent av
befolkningen, en ökning med 6,7 procent under perioden 2014-201835.

Resonemanget återfinns i flera studier bland annat i Effektiv vård (SOU 2016:2); och i VIP i vården
Vårdanalys, 2014
35 Data från Region Kalmar län
34
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Figur 28. Antal patienter diagnosticerad med kronisk sjukdom, alla åldrar, Kalmar län, 2014-2018
100000

95000
90762

91305

2016

2017

92306

88466

90000
86481
85000

80000

75000
2014

2015

2018

Källa Region Kalmar län

Eftersom patientgruppen med kronisk sjukdom utgör en betydande och växande del av det
totala antalet patienter behöver man också få en uppfattning om hur patientgruppen påverkar
olika verksamheter. I figur 29 framgår det att förändringarna över tid framför allt sker i den
somatiska hälso- och sjukvården där kostnaderna för läkarbesök ökar samtidigt som
kostnaderna för slutenvårdstillfällena minskar. Det kan tolkas som en poliklinisering av
vården av kroniskt sjuka.
Figur 29. Viktade kontakter (kr) för patienter med kronisk diagnos under perioden 20142018, (RS/KPP)
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Fördelningen på kommunnivå visar att andelen patienter med kronisk sjukdom är högre i
inlandskommunerna jämfört med kustkommunerna. Förhållandet är det förväntade med tanke
på befolkningsstrukturen.
Figur 30. Andel patienter med kronisk sjukdom i befolkningen per kommun, genomsnitt för perioden
2014-2018
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7.3.

Vårdbehov

Vårdbehovet i befolkningen påverkas av flera olika faktorer. På kort sikt behöver hälso- och
sjukvården anpassa sig till vårdbehovet i befolkningen för att tillgodose en god och jämlik
vård och en jämlik hälsa. På lång sikt behöver hälso- och sjukvården, tillsammans med andra
aktörer i samhället, verka för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Det är inte minst viktigt
mot bakgrund av att kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar.
Ett etablerat sätt att beräkna vårdbehov är Care Need Index (CNI), som tar hänsyn till ett antal
bestämningsfaktorer hos befolkningen: ensamstående över 64 år, utlandsfödda, arbetslösa,
ensamstående föräldrar, inflyttning, lågutbildade, och barn under 5 år. CNI kan variera mellan
olika delar i en kommun. I en stor kommun som Kalmar blir variationen större. Dessutom
behöver förändringen av CNI analyseras utifrån vilken bestämningsfaktor som väger tyngst i
respektive kommun eller kommundel. Tyngden av den specifika bestämningsfaktorn har
betydelse för vilken hälso- och sjukvård som ska prioriteras i respektive kommun.
Utvecklingen mellan åren 2011 och 2017 visar att CNI för länet ökar generellt och att det ökar
mer i inlandskommunerna jämfört med kusten. Förändringen följer samma mönster
konstaterats tidigare i rapporten.
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Figur 31. Care Need Index för Kalmar län 2011 och 2017

Källa: Vårdval RKL

Ett sätt att prognosticera vårdbehovet är att koppla befolkningsutveckling till vårdkonsumtion
så som den ser ut idag. Det innebär att insjuknande och överlevnad i olika sjukdomar antas
följa samma mönster som idag. Man gör också antagandet att levnadsvanor och
socioekonomiska förhållanden är desamma. Detta ger en bra bild över kommande behov av
hälso- och sjukvård på kort sikt.
I figur 32 görs en prognos baserat på förekomsten av kronisk sjukdom i befolkningen.
Prognosen utifrån befolkningsutvecklingen visar att vårdbehovet kopplat till patienter med
kroniska besvär kommer att öka med 8 procent fram till 2030 och ligga strax under 100 000
patienter.

36
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Figur 32. Prognos över antal patienter med minst en kronisk sjukdom, alla åldrar, Kalmar
län
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Patienter med flera kroniska diagnoser, som i nationella mätningar står för ca 50 procent av de
totala vårdkostnaderna beräknas öka med 11 procent fram till 2030 och uppgå till 12 500
patienter.
Figur 33. Antal patienter med fler än två kroniska sjukdomar 2014-2018, samt prognos för
2025 och 2030, Kalmar län
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För att prognosticera utvecklingen på lång sikt behöver man ta hänsyn till flera olika faktorer,
till exempel utveckling inom medicinteknik, nya behandlingsformer, bättre och effektivare
prevention. Det finns flera möjliga scenarier, man talar om utökad sjuklighet, uppskjuten
sjuklighet eller komprimerad sjuklighet36.


36

Utökad sjuklighet innebär att man insjuknar vid samma ålder som idag, men genom
bland annat sjukvårdsteknisk utveckling lever längre tid med sin sjukdom.

Den ljusnande framtid är vård, Delresultat från LEV- projektet, Regeringskansliet 2010
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Uppskjuten sjuklighet innebär att man har lika många ”sjuka år” som med kortare
medellivslängd, men att tidpunkten då man insjuknar förskjuts lika mycket som
medellivslängden ökar.
Komprimerad sjuklighet innebär att hälsan förbättras så mycket att antalet sjuka år
faktiskt minskar.

Baserat på den utveckling som setts hittills kan man anta att insjuknandet förskjuts till högre
åldrar jämfört med hur det ser ut idag, men att kostnaden för samhället ändå kan bli lika hög
som idag eller högre vid insjuknande (uppskjuten sjuklighet). Det kan också tänkas att
kostnaderna ökar längre fram i tiden eftersom vårdbehovet kan öka om sjukligheten förskjuts
till högre åldrar (utökad sjuklighet).
Flera studier visar på betydelsen av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att
komprimera sjukligheten i befolkningen på lång sikt37. Ett sådant arbete skulle behöva följa
den princip och metod som beskrivs i avsnittet om befolkningens hälsa med ett fokus
identifierade riskgrupper.

Lingfors H, Persson L-G. All-cause mortality among young men 24-26 years after lifestyle health dialogue in
a Swedish primary care setting: a longitudional follow-up register study. BMJ Open 2019
37
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8. Infrastruktur
Kalmar läns företag, universitet, invånare och besökare är alla beroende av bra infrastruktur
och snabba transporter. Möjligheten att snabbt transportera sig till och från länet liksom inom
länet är avgörande för att minska antalet arbetsmarknadsregioner och öka tillgången till
personal inom olika verksamheter.
OECD visade i en rapport om Småland – Blekinge 201238 på vikten av goda interna och
externa transport- och kommunikationsförbindelser för regionens utveckling. Rapporten
visade att restiden både på landsväg och med tåg mellan de större städerna och de omgivande
mindre kommunerna och i synnerhet mellan de största städerna i Småland-Blekinge samt
mellan dem och storstadsområden som Malmö/Köpenhamn eller Göteborg var mycket långa.
Rapporten visade på ett stort behov av att stärka de interna förbindelserna genom förbättringar
av infrastrukturen och med strategiska förbindelser.
OECD:s uppföljningsrapport 201839 pekar på samma behov. Rapporten noterar en förbättring
genom det stärkta samarbetet mellan näringslivet och de övriga sydsvenska länen
(Regionsamverkan Sydsverige). Samtidigt menar man att den tid som förflutit mellan
utvärderingarna är kort för att kunna se verkliga förbättringar inom detta område.

8.1.

Kollektiva transporter

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår ett arbete för att bättre knyta samman
Sydsveriges tillväxtmotorer där restiderna idag i flera fall är långa, se fig. 34.
I Kalmar läns kollektivtrafikstrategi40 redovisas långsiktiga restidsmål från tillväxtmotorn
Kalmar men också från de regionala kärnorna Västervik och Oskarshamn till nära liggande
läns tillväxtmotorer och de tre storstadsregionerna.

38

OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Sverige 2012.

39 OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Monitoring progress and special focus on migrant integration. Sverige 2018.
40

Landstinget i Kalmar län 2017. Kollektivtrafikstrategi 2050 – samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av
Landstingsfullmäktige 31 maj 2017.
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Figur 34. Restider mellan tillväxtmotorer i Sydsverige 2018.

I den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län genomfördes under 2018 nära 11 miljoner resor.
Resornas fördelning mellan landsbygd, stad, serviceresor (sjukresor, färdtjänst och skolresor)
och tågresor framgår av figur 35.
Figur 35. Bilden visar hur det totala antalet resor i den regionala kollektivtrafiken fördelar i
olika kategorier. 94 % av alla resor utförs med buss, resten med tåg. Serviceresor utgörs av
sjukresor, färdtjänst och skolresor inkl. särskolans resor.

År 2006 tecknade Kalmar länstrafik en avsiktsförklaring med Svensk kollektivtrafik i deras
arbete med en fördubbling av kollektivtrafiken fram till år 2020. Länets mål var då en
40
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resandeökning motsvarade ca 2,5 procent per år. Kalmar länstrafik nådde den uppsatta
målnivån för antal resor år 2014. Satsningen på att utveckla busstrafiken i de starka
kollektivtrafikstråken är en viktig faktor för resandeutvecklingen.
Figur 36. Resandeutvecklingen (antal resor i den regionala kollektivtrafiken) från år 2006
och fram till idag.

Under år 2018 ökade antalet resor i den regionala kollektivtrafiken med 6 procent i hela länet
och drygt 19 procent i Kalmar stad. Antalet resor i kollektivtrafiken växer men även antalet
bilresor och då särskilt de korta resorna. Kalmar länstrafiks marknadsandel av det totala
antalet personresor var 12 procent 2018.
Infrastruktur och underhåll av infrastruktur är i flera fall avgörande för om de kollektiva
resorna tidsmässigt ska kunna konkurrera med bilen. Idag är restidshastigheten med tåg 92
km/h mellan Kalmar och Växjö och 67 km/h mellan Kalmar och Linköping41. Länets
tågbanor tillsammans med E22 är tillsammans med övriga riksvägar i riktning mot Jönköping
och Växjö länets pulsådror för kollektivtrafik.
Region Kalmar län har som målsättning att bli en fossilbränslefri region till år 2030. För de
kollektiva resorna ska målet nås redan år 2020. Sedan i augusti år 2017 drivs all busstrafik i
länet med fossilfria bränslen (ca 50 procent biogas). Från den 1 januari 2020 kommer övriga
vägtransporter med mindre fordon bli helt fossilbränslefria (ca 75 procent biogas).

9. Digitalisering
Digitaliseringen ger stora möjligheter att utföra uppdrag på helt nya sätt. Nya arbetssätt ger i
sin tur möjlighet till effektiviseringar men även möjlighet till högre kvalitet, d.v.s.
verksamhetsutveckling med digitala verktyg. För att lyckas behövs strukturerad samverkan
såväl internt inom Region Kalmar län som mellan regioner och kommuner.
Samtidigt som digitaliseringen innebär allt fler möjligheter innebär den också utmaningar med
avseende på förändrade arbetssätt och yrkesroller och vårdprocesser. Alla förändringar måste
41

Landstinget i Kalmar län, Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av Landstingsfullmäktige 31 maj 2017.
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ses i sitt sammanhang. För att digitaliseringen ska komma till sin rätt krävs en god samverkan
mellan profession, patienter, teknik och ledning.
För den verksamhet Region Kalmar län bedriver finns det från regeringsnivå två viktiga
strategiska dokument att beakta. Dels Regeringens Digitaliseringsstrategi med fem delmål:






alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster utifrån de egna
förutsättningarna
människor ska känna tillit och förtroende i användningen av digitala tjänster
skapa förutsättningar för nya eller bättre digitala lösningar
verksamheten effektiviseras och utvecklas genom mätning och uppföljning
förstärkt infrastruktur för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt

Vision e-hälsa som tagit fram av SKL syftar till att:



9.1.

Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet

Den digitala infrastrukturen i Kalmar län

Allt fler samhällstjänster bygger på internetanvändning. Snabb och pålitlig digital
informationshantering är en förutsättning för många företag men också alltmer för välfärdens
tjänster. Det finns idag ett gap mellan infrastrukturens kapacitet och driftsäkerhet och det
faktiska behovet till följd av omfattningen av och innehållet i de digitala tjänsterna.
Tabell 1. Tillgång till digital infrastruktur
Idag

2/3-delar av hushållen i Kalmar län har anslutning med minst
100 Mbit/s. Tillgången i tätorter är över 85 % och i länet totalt
75 %.

2021
(prognos)
2025
(prognos)
2030

Mellan 75-80 % av hushållen har anslutning med minst 100
Mbit/s. Tillgången i tätorter nära 100 % och totalt 85-90 %.
Över 90 % av hushållen är anslutna med minst 100 Mbit/s.
Över 98 % av alla hushåll har tillgång till 1 Gbit/s.
Se rubriken särskilt om 5G

Källa: Länsstyrelsen

Realtidsapplikationer (digitala tjänster) ställer högra krav på låg fördröjning. Kravbilden för
olika tjänster är oklar. Nät i dag klarar normalt ned till ca 30-50 ms. fördröjning. Behöver
tjänster lägre fördröjning ställs nya krav på näten.
Trend och prognos för datatrafiken är en årlig ökning på mellan 30-35 procent. Även om
vårdrelaterad trafik är en liten del av den totala trafiken kommer en ökad användning av
digitala tjänster inom vården att driva en procentuellt stor ökning av trafiken. Det kommer
finnas ett flertal tekniska lösningar för att öka och säkerställa kapacitet för digitala tjänster i
näten.
Begreppet situationsanpassad applikationstäckning innebär att det bör vara möjligt att
interaktivt använda de digitala tjänster som efterfrågas situationsanpassat, via trådlös eller fast
uppkoppling och att det finns möjlighet att interaktivt använda tjänster, applikationer och
42
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andra funktioner utanför hem eller arbetet, till exempel i kollektivtrafik, i bilen och på
promenaden. Den digitala kommunikationen bör vara så stabil och av sådan kvalitet att
användaren inte upplever begränsningar i sin situationsanpassade användning.
Applikationer med videosamtal fungerar idag i stora delar av länet. Kvalitetskrav och
kapacitetsbehov bedöms öka för dessa applikationer. Applikationer för sensorer i hemmet
avser normalt överföring av små datamängder med olika intervall. Det stora flertalet av
nuvarande lösningar bygger på uppkoppling via mobilnätet. Det är av betydelse att mobila
lösningar följer 4G (LTE) eftersom 2G successivt kommer avvecklas under perioden mot
2025. Applikationer för decentraliserade vårdbesök förutsätter anslutning till minst 100
Mbit/s.
Utvecklingen av nästa generation mobilnät pågår och de första kommersiella nätdelarna och
utrustning lanseras under 2019. Hur utvecklingen inom Kalmar län kommer bli är idag inte
möjligt att bedöma. Delar av funktioner och områden kommer att vara införda under perioden
2025-2030 samt i avgränsade delar tidigare.
”5G” kommer innebära dels nya trådlösa accessmöjligheter (RAN) med såväl låg som hög
bandbredd. ”5G” kommer också att verkligen integrera fasta- och mobila nät till en
nätplattform där virtualisering och automatisering av funktioner i näten kommer möjliggöra
kommunikation för digitala tjänster (applikationer) på nya sätt. Införandet kommer att ske
successivt.
När det gäller säkerhet delar man in det i olika områden. Informationssäkerhet omfattar skydd
av all information, inte bara den digitala utan också exempelvis den talade och
pappersbundna. IT-säkerhet handlar om allt som omfattar skydd av IT-baserade
informationssystem mot företeelser som naturkatastrofer, handhavandefel, felbedömningar,
avgrävda kablar, bränder, brister i hårdvara och applikationer. Slutligen talar man om
cybersäkerhet som den delmängd av informationssäkerhet som omfattar skydd av
informationssystem mot antagonistiska hot för att exempelvis slå ut en kritisk
samhällsfunktion, eller genomföra brott riktade mot individer som stölder av en identitet och
kontokortsbedrägerier, vilket bidrar till att destabilisera en nation.
Idag byggs system som förutsätter att allt ska vara upp- och sammankopplat, det kallas för
monokulturer. Utmaningen är att hantera de tekniska riskerna med monokulturer. När ett
system som är beroende av en enda punkt för sin funktion fallerar – ”single point of failure” –
får det mycket stora konsekvenser. Detta resonemang gäller såväl för tekniska som
kommersiella dimensioner.

9.2.

Digitalisering i vården

För att digitaliseringen ska lyckas krävs att alla aktörer kan samverka. Både system och
organisationer behöver fungera tillsammans inom det lagen ger utrymme för och hanteringen
av den information som utbyts mellan aktörerna måste ske på ett säkert sätt. Områden som
regioner och kommuner behöver ha formell samverkan inom är bland annat arkitektur,
interoperabilitet, standarder, informationssäkerhet och juridik, för att skapa förutsättningar för
att nå målen med digitaliseringen.
Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. För
att öka den digitala mognaden i verksamheten behöver alla anställda ha kompetens inom
digitalisering och e-hälsa. I de olika vårdutbildningarna behöver kunskaper i digitalisering
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finnas med både på grundnivå och på avancerad nivå och som kontinuerlig fortbildning i
verksamheterna. Professionsutbildningarna har kommit olika långt i att integrera digitalisering
i undervisningen.
Mer specifikt för hälso- och sjukvården i länet behövs en helhetsbild och en kunskapsdriven
process som främjar jämlik vård. Utan detta riskeras ökad fragmentering och ineffektivitet.
Man behöver också på ett systematiskt sätt följa upp olika interventioner för att fullt ut kunna
utvärdera effekten av förändringen. Fler tester av piloter behövs innan man implementerar i
full skala. Ytterligare en fråga är hur man tar tillvara på den kunskap som skapas som ett
resultat av digitaliseringen - vad gör man med allt mätande? Behövs det? Gynnar det
individen, medarbetarna och organisationen?
Ett mått på den digitala mognaden bland invånarna när det gäller e-hälsotjänster är nyttjandet
av 1177. Mer än hälften av länets invånare – 129 000 personer – var den 1 mars 2019 anslutna
till e-tjänsterna på 1177.se. Även siffrorna för antalet besök på 1177.se visar på stadig ökning.
Figur 34. Antal anslutna till e-tjänsterna på 1177, Region Kalmar län

Källa, Inera
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11.

Bilagor

Bilaga 1: Beräkning av försörjningskvot 2030
Sammanfattning
Befolkningen i Kalmar län minskade under lång tid på grund av utflyttning från länet till
övriga Sverige, och främst till storstadsregionerna. Fortfarande flyttar många från länet,
främst yngre personer och kvinnor. Utflyttningen av unga har lett till att länet har en lägre
andel unga och en högre andel äldre än riksgenomsnittet.
Sedan 2010 och framåt ökar befolkningen i länet på grund av inflyttning från utlandet. De
som flyttar in nu är unga jämfört med den infödda befolkningen. Inflyttningen skulle därför
kunna lösa en del av problemen med en åldrande befolkning. Nyinvandrade utgör dock en
relativt stor andel av de som flyttar från länet och många av de som flyttar ut har också högre
utbildning. Detta indikerar att länet har svårt att ta tillvara kompetensen hos de nyanlända.
På varje person i länet i åldern 20–64 går det i dag ca 0,86 äldre eller yngre personer. År 2030
beräknas denna kvot, den demografiska försörjningskvoten, ha ökat till ca 0,99. Varje person i
arbetsför ålder ska då försörja 0,99 personer utöver sig själv, vilket är en ökning med 15 %
från situationen år 2017. En högre demografisk försörjningskvot ställer välfärden inför stora
utmaningar eftersom det finns färre som kan arbeta i och betala för välfärden. Samtidigt
medför en högre andel äldre och yngre att behoven av välfärdstjänster som vård, skola och
omsorg ökar.
Färre i arbete innebär också att en större del av arbetskraften måste arbeta inom vård- och
omsorgssektorn för att fylla behoven av personal. Detta kan dels leda till svårigheter att
rekrytera all personal inom dessa yrken som krävs, dels minskar andelen sysselsatta som kan
arbeta inom andra sektorer. Problemet att finansiera och kompetensförsörja välfärden delas av
många andra regioner i Sverige.
Vad visar försörjningskvoten?
Den demografiska försörjningskvoten visar på behoven av välfärdstjänster som skola, vård
och omsorg i en befolkning. En högre kvot innebär ett större behov av välfärdstjänster.
Kvoten visar hur många äldre och yngre personer det finns i förhållande till personer i
arbetsför ålder. På varje person i åldern 20–64 gick det år 2017 ca 0,86 äldre eller yngre
personer.
[Graf]
Demografisk försörjningskvot =

Total befolkning ‒ Befolkning 20–64
Befolkning 20–64 år

Den demografiska försörjningskvoten visar förhållandet mellan befolkningen i arbetsför ålder
och övriga, men inte hur många som faktiskt arbetar. Den ekonomiska försörjningskvoten
visar istället förhållandet mellan den förvärvsarbetande befolkningen och övriga (äldre, yngre
och befolkningen i arbetsför ålder som är utanför arbetskraften). Den ekonomiska
försörjningskvoten visar på förmågan att betala för och kompetensförsörja välfärden medan
den demografiska visar på behoven.
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Ekonomisk försörjningskvot =

Total befolkning ‒ Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande

Det finns i princip tre sätt att minska ökningen av den ekonomiska försörjningskvoten:


Genom att fler personer arbetar längre, genom senare pensionering eller tidigare
inträde på arbetsmarknaden,



Genom att fler personer ingår i arbetskraften (t.ex. färre sjukskrivna), och genom att
fler av de som ingår i arbetskraften har ett arbete (lägre arbetslöshet),



Genom att antalet personer i arbetsför ålder i länet ökar genom inflyttning/invandring.

Utgångspunkter för beräkningen
Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas för personer i åldern 20–74 år. Ett högre
åldersspann används för att ta hänsyn till att även personer äldre än 64 år förvärvsarbetar, och
för att beräkna effekterna av en höjd pensionsålder. Förvärvsarbetande bland personer äldre
än 74 år finns inte i statistiken. Vi räknar inte på effekterna av ett tidigare inträde på
arbetsmarknaden än 20 år eftersom ett tidigare inträde på arbetsmarknaden behöver vägas mot
studier. Det är inte entydigt att ett tidigare inträde är positivt för samhället, om det sker till
priset av högre utbildning, som skulle kunna ge en högre produktivitet senare. Tidigare
inträde har därför inte modellerats.
Som bas för beräkningen används befolkningsstatistik över antalet invånare i Kalmar län den
2017-12-31, fördelat på ålder (femårsklasser), kön och bakgrund (födda i Sverige, födda i
Europa samt födda utanför Europa). För dessa grupper av befolkningen per ålder, kön och
bakgrund beräknas förvärvsfrekvenser för år 2016 (data över förvärvsarbetande har längre
eftersläpning än befolkningsstatistiken). Förvärvsfrekvenserna för 2016 multipliceras sedan
med befolkningen per ålder, kön och bakgrund 2017. Denna beräkning av antalet
förvärvsarbetande år 2017 är utgångspunkt för analysen. Därefter använder vi en
befolkningsprognos (gjord hösten 2016) för att beräkna demografisk och ekonomisk
försörjningskvot år 2030 i ett nollscenario.
I nollscenariot antas förvärvsfrekvensen från år 2016 vara konstant alla år fram till 2030 för
befolkningen i varje grupp av ålder, kön och bakgrund. Nollscenariot visar därmed endast
effekterna av den demografiska utvecklingen. I ett alternativt nollscenario låter vi
pensionsåldern höjas trendmässigt. Vi använder en linjär framskrivning av förvärvsfrekvensen
per kön och ålder i grupperna 60–64 år, 65–69 år samt 70–74 år. För kvinnorna har trenden
ökat snabbare än för männen, och vid en linjär framskrivning fram till 2030 skulle kvinnornas
förvärvsfrekvens gå om männens kring år 2025. Eftersom kvinnor generellt sett har lägre
förvärvsfrekvens än män i samtliga åldrar begränsar vi ökningen bland kvinnorna så att den
maximalt blir lika hög som för män i samma åldersgrupp. Detta ger en förhållandevis stor
ökning av förvärvsfrekvensen bland de äldre. Vi gör därför inga ytterligare justeringar av
förvärvsfrekvensen för att ta hänsyn till den av pensionsgruppen beslutade höjningen av
pensionsåldern slå igenom. Höjningen innebär att den lägsta åldern för att ta ut allmän
pension höjs till 62 från och med 2020, och därefter med ett år per treårsperiod.
I alternativa scenarion modelleras effekterna av en förbättrad integration, som ger en högre
förvärvsfrekvens bland utrikes födda; och av en förbättrad folkhälsa, som ger en ökad
förvärvsfrekvens genom färre (eller kortare) sjukskrivningar, dvs. lägre ohälsotal.
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Resultat
Tabell 1 visar komparativ statik för den ekonomiska försörjningskvoten år 2017 och 2030, då
befolkningen delas upp efter ålder, kön och bakgrund. I nollscenariot förändras endast
befolkningens storlek och sammansättning. I ett alternativt scenario läggs även effekten av en
ökad förvärvsfrekvens bland äldre in i modellen. Därefter läggs effekterna av en förbättrad
integration (skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas förvärvsfrekvens minskar med en
fjärdedel, respektive halveras) in i scenariot med senarelagd pensionering. Slutligen läggs
effekterna av en förbättrad folkhälsa in, som en ökning av förvärvsfrekvensen för samtliga
förvärvsaktiva åldrar, med 1 respektive 2 procent.
Tabell 1. Ekonomisk försörjningskvot 2017 och 2030
2017

Ökning
2030 2017–2030

Nollscenario

1,22

1,42

17 %

Noll. Inkl. senarelagd pensionering

1,22

1,40

14 %

Förbättrad integration: Minskad skillnad i
förvärvsfrekvens med 1/4

1,34

10 %

Förbättrad integration: Minskad skillnad i
förvärvsfrekvens med 1/2

1,29

6%

Lägre ohälsotal, förv. frekvens ökar med 1 procent

1,37

13 %

Lägre ohälsotal, förv. frekvens ökar med 2 procent

1,35

11 %

Källa: SCB, egna beräkningar
Tabellen visar att den ekonomiska försörjningskvoten beräknas till ca 1,22 år 2017, dvs. på
varje person i åldern 20–74 år i länet som förvärvsarbetar finns 1,22 personer som inte gör
det. År 2030 har kvoten ökat till ca 1,42, dvs. en ökning med 17 %. Vid nuvarande trend för
pensionering är ökningen till och med 2030 istället 14 %. Lägre ohälsotal minskar ytterligare
den ekonomiska försörjningskvoten. Förbättrad integration som leder till en ökad förvärvsfrekvens bland utrikes födda ger relativt stora effekter på försörjningskvoten eftersom
skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas förvärvsfrekvens är stor i utgångsläget. Figur 1
visar effekterna av några av de scenarion som visas i tabell 1.
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Ekonomisk försörjningskvot

1,40

1,4

1,35

1,3

1,29
1,22
1,2

1,1

Nollscenario, pensionsålder ökar enl. trend
Förbättrad integration (skillnad i förvärvsfrekvens mellan inrikes-utrikes födda
minskar med 1/2)
Lägre ohälsotal, förvärvsfrekvensen ökar med 2 procent

1,0
2017

2025

2030
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Bilaga 2. Analys av ”Hälsa på lika villkor”, Kalmar län 2018
Sammanfattning
Analysen visar att det finns starka positiva samband mellan fysisk aktivitet och god självskattad
hälsa, samt negativa samband mellan självskattad hälsa, fetma och daglig rökning.
Socioekonomiska faktorer såsom inkomster (att ha ekonomiska problem) eller att endast en
förgymnasial utbildning minskar istället sannolikheten att ha en god självskattad hälsa. Hög
utbildning eller hög inkomst ger en högre sannolikhet att ha god självskattad hälsa, men den stora
skillnaden mellan att ha en god eller mindre god hälsa går vid att ha riktigt dålig ekonomi eller att
endast ha förgymnasial utbildning. Resultaten visar att fysisk aktivitet nästan dubblerar
sannolikheten att ha en god självskattad hälsa, medan sannolikheten nästan halveras för personer
som har dålig ekonomi. Fysisk aktivitet tar därmed ut effekten av låg socioekonomisk status. Detta
resultat ligger i linje med tidigare studier. Inga statistiskt säkerställda skillnader hittas i
självskattad hälsa mellan länets kommuner. Detta beror på att skillnaderna inom kommunerna är
stora i förhållande till skillnaderna mellan länets kommuner.

Inledning
Att det finns samband mellan socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå eller inkomstnivå och
hälsa är väl belagt i forskningslitteraturen (Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2016:55; Mackenbach (2012); Johansson, m.fl (2019)). I detta avsnitt redovisas resultaten av en statistisk analys där vi
undersöker hur dessa samband ser ut i Kalmar län 2018. Vi använder logistisk regression42 för att
skatta sannolikheten att ha en god självskattad hälsa utifrån socioekonomiska förutsättningar hos
befolkningen (olika inkomstmått och utbildningsnivå), levnadsvanor (fysisk aktivitet, kost, bruk av
alkohol och tobak) och olika egenskaper hos individen (ålder, kön, civilstånd). Analysen bygger på
Folkhälsomyndighetens enkät ”Hälsa på lika villkor” som genomfördes i Kalmar län 2018. Enkäten
har gått ut till 8 000 personer i länet, varav 3 563 svarat. Svarsfrekvensen är därmed ca 45 %.
Analysen bygger på svar från de som svarat på samtliga frågor som används i analysen, vilket ger ett
urval på 3 077 personer i åldern 16–84 år.

Vad regressionsresultat visar (och inte visar)
Regressionsresultat visar på korrelationer mellan olika variabler, dvs. att det finns (eller inte finns) ett
statistsikt samband mellan variablerna. I detta fall undersöks hur sannolikheten att ha en god eller
mycket god självskattad hälsa påverkas av variabler som inkomst, utbildningsnivå eller levnadsvanor.
Ett statistiskt säkerställt samband kan dock inte självklart tolkas som att en högre inkomst eller en
längre utbildning är orsaken till en god självskattad hälsa. Resultaten visar endast att det finns en samvariation mellan hög inkomst och god hälsa som inte kan sägas bero på slumpen. Sambandet kan bero
på att en eftergymnasial utbildning ger kunskaper som gör det möjligt för individen att bättre ta hand
om sin hälsa (t.ex. undvika risker som alkohol, tobak och droger). Sambandet kan också bero på att
individer med en bättre hälsa har större möjligheter att utbilda sig, arbeta och tjäna in en högre timlön,
medan individer med dålig hälsa inte klarar av att arbeta eller studera, s.k. omvänd kausalitet. Det kan
också finnas andra faktorer som förklarar både en hög inkomst och en god hälsa. Sådana faktorer kan
exempelvis vara större kognitiv förmåga, förmåga till impulskontroll eller vilja att investera för framSjälvskattad hälsa mäts på en femgradig skala i enkäten och skulle därför kunna skattas med multinomial logit.
Sådana skattningar har gjorts och ger resultat som ligger i linje med de som presenteras i detta avsnitt. Eftersom
ca 75 % av de som svarat uppger att de har en god eller mycket god självskattad hälsa är det få personer som
fördelas på övriga tre svarsalternativ. Detta medför att det blir för liten variation i data för att resultaten ska gå att
tolka. För binära utfallsvariabler kan även en probit-modell användas. Regressioner med probit ger resultat med
samma tecken och magnitud för koefficienterna som de skattningar med logit som presenteras.
42
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tiden hos de som väljer att skaffa sig en eftergymnasial utbildning. Den hälsoekonomiska forskningen
ger inget entydigt svar på huruvida socioekonomiska skillnader i inkomster eller utbildningsnivå
skapar skillnader i hälsa, eller om det är god hälsa som leder till högre inkomster (Deaton, 2002;
Gerdtham och Kjellson, 2011, Phelan, m.fl (2010)).

Samvariation mellan levnadsvanor, socioekonomi och hälsa
Tabell 1 visar en korrelationsmatris över självskattad hälsa och de olika variabler som ingår i analysen.
I tabellen visas samvariationen mellan varje par av variabler, och om denna samvariation är statistiskt
signifikant eller inte, dvs. om det är sannolikt att samvariationen beror på slumpen eller inte. Det finns
en positiv samvariation mellan god självskattad hälsa, god kost (att äta frukt och grönsaker) och fysisk
aktivitet. Det finns också en negativ samvariation mellan hälsa och fetma, riskbruk av alkohol och
tobaksbruk. Kvinnor har en sämre självskattad hälsa än män, men skillnaden är inte signifikant, dvs.
det kan inte uteslutas att skillnaden i svaren beror på slumpen. Personer med högre inkomster skattar i
genomsnitt sin hälsa högre än personer med lägre inkomster. Att ha riktigt dålig ekonomi (mätt som
att vid något tillfälle under det senaste året inte kunnat betala löpande utgifter) är starkt förknippat med
en lägre självskattad hälsa. Personer med förgymnasial utbildning har i genomsnitt en lägre självskattad hälsa medan eftergymnasialt utbildade har en högre självskattad hälsa. Personer som svarat att
de är ganska eller mycket stressade eller som har ett nedsatt psykiskt välbefinnande har också i hög
utsträckning en dålig självskattad hälsa (vilket kan vara en följd av stress eller psykisk ohälsa).
Det finns också mönster i levnadsvanor mellan personer med olika utbildningsnivå. Personer som är
fysiskt aktiva äter i högre utsträckning tillräckligt av frukt och grönsaker, lider i lägre grad av fetma
och har i högre utsträckning en eftergymnasial utbildning och högre inkomster. Det finns också en
samvariation mellan att bruka tobak, att ha ett riskbruk av alkohol, att vara stressad eller ha ett nedsatt
psykiskt välbefinnande. Enbart utifrån samvariationen mellan olika levnadsvanor och socioekonomi
går det därmed att konstatera att det finns tydliga mönster mellan eftergymnasial utbildning, högre
inkomster och hälsofrämjande levnadsvanor, och omvänt. Detta gäller för gruppen med förgymnasial/
eftergymnasial utbildning i genomsnitt. Det finns naturligtvis individer i med förgymnasial utbildning
som har hälsofrämjande levnadsvanor, och personer med eftergymnasial utbildning som inte har det.

Regressionsresultat
Tabell 2 visar resultaten av en regressionsmodell som skattats med logistisk regression, där självskattad hälsa förklaras av ett antal variabler som beskriver levnadsvanor och socioekonomi. Resultaten
visar hur olika levnadsvanor och socioekonomiska faktorer påverkar sannolikheten att ha en god självskattad hälsa, när övriga variabler i modellen hålls konstanta. Referenskategorin är en person med
gymnasieutbildning. Resultaten visar hur varje variabel påverkar sannolikheten att ha en god självskattad hälsa jämfört med en person med gymnasieutbildning, när hänsyn tas till kön, ålder, levnadsvanor och inkomster. Samtliga variabler som diskuteras i föregående stycke har analyserats, men
eftersom många av variablerna har en stor samvariation blir inte alla variabler signifikanta. Här visas
endast resultaten av ett par modeller. Fler resultat finns tillgängliga från författarna på begäran.
Resultaten visar att fysisk aktivitet ger den största positiva hälsoeffekten (OR=1,96)43 medan fetma
(OR=0,55) och daglig rökning (OR=0,65) ger de största negativa effekterna av de levnadsvanor som
studerats. Olika levnadsvanor kan dock vara olika skadliga/skyddande beroende på mängd eller om
effekterna mäts på kort eller längre sikt. Hur stora hälsoeffekterna av ett riskbruk av alkohol blir beror
exempelvis på hur mycket över gränsen för riskbruk en person konsumerar och under hur lång tid. Det
OR (odds ratio) visar hur sannolikheten att ha en god självskattad hälsa påverkas av att vara fysiskt aktiv
jämfört med att inte vara det. Värdet på 1,96 läses ut som att sannolikheten att en person som är fysiskt aktiv har
en god självskattad hälsa är 1,96 gånger större än sannolikheten för en person som inte är fysiskt aktiv. Fetma
har ett odds ratio på 0,55. Värdet innebär att sannolikheten att en person som lider av fetma ska ha en god
självskattad hälsa är 0,55 gånger sannolikheten för en person som inte lider av fetma.
43
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finns dock en samvariation mellan mått på självskattad hälsa och mer objektiva mått på hälsostatus
som dödsrisker (van Doorslaer och Gerdtham, 2003; Idler och Benyamini, 1997).
Våra resultat visar också att socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och inkomst påverkar
självskattad hälsa. Även detta ligger i linje med tidigare forskning. Att endast ha en förgymnasial
utbildning (OR=0,66), eller att ha haft en ekonomisk kris (OR=0,42), medför signifikant lägre sannolikhet att ha en god självskattad hälsa. Att socioekonomin har stor betydelse för att förklara skillnader i
hälsa är väl belagt i tidigare forskning. Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2016:55) konstaterar till
exempel att medellivslängden ökar med utbildningsnivå, och att det år 2016 skiljde nästan 6 år i
medellivslängd mellan förgymnasialt och eftergymnasialt utbildade i Sverige. Kvinnor har en högre
medellivslängd än män, samtidigt som kvinnor oftare är sjukskrivna och har en sämre självskattad
hälsa. Kommissionen menar att det inte är socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå eller
inkomstnivå som i sig själva har en skyddande effekt på hälsan, utan dessa faktorer samvarierar med
andra skyddande faktorer som goda levnadsvanor såsom matvanor, fysisk aktivitet, delaktighet och
samhällsengagemang. Dessa skillnader i levnadsvanor påverkar i sin tur hälsoutfall. Hälsa är därmed
både en förutsättning för och ett resultat av andra villkor och möjligheter, som utbildning, arbete och
levnadsvanor.
Resultaten visar att personer med förgymnasial utbildning har en lägre sannolikhet att ha en god självskattad hälsa jämfört med personer med gymnasieutbildning, när hänsyn tas till kön, ålder, levnadsvanor och inkomster. Eftergymnasial utbildning medför en större, men inte statistiskt signifikant
ökning av sannolikheten att ha god självskattad hälsa. Detta indikerar att eftergymnasialt utbildades
högre självskattade hälsa beror på samvariationen mellan utbildning, inkomster och levnadsvanor.
(Resultat där eftergymnasial utbildning ingår finns inte med i tabellen.)
En högre disponibel inkomst ger en positiv effekt på sannolikheten att ha en god självskattad hälsa,
men storleken på effekten av en ökning av inkomsten är närmast försumbar. Effekten är inte heller
signifikant i alla modeller. Att däremot ha väldigt dålig ekonomi (att vid något tillfälle inte ha kunnat
betala löpande utgifter) medför däremot en halvering av sannolikheten att ha god självskattad hälsa.
Sannolikheten att ha en god självskattad hälsa minskar med åldern. Även att leva ensam (civilstånden
ogift, skild eller änka/änkling) medför en lägre sannolikhet för att ha en god självskattad hälsa.
Fetma och daglig rökning medför stora minskningar av sannolikheten att ha god självskattad hälsa.
Även riskbruk av alkohol ger en signifikant minskning, men när även tobak läggs in i modellen är
sambandet svagare och inte längre statistiskt signifikant. Detta beror sannolikt på samvariationen
mellan att ha ett riskbruk av alkohol och tobaksbruk, och av dessa två tycks tobak vara mer skadligt.
Resultatet är dock känsligt för hur tröskeln för riskbruk av alkohol respektive tobak definieras (vilken
nivå på bruket som definieras som riskbruk, och hur långt över denna nivå individen konsumerar).
Att vara fysiskt aktiv nästan dubblerar sannolikheten att ha en god självskattad hälsa medan fetma
istället halverar sannolikheten. Fysisk aktivitet och fetma är starkt negativt korrelerade, dvs. de som är
fysiskt aktiva lider i låg grad av fetma, medan personer som lider av fetma i låg grad är fysiskt aktiva.
Johansson, m.fl. (2019) visar att fysisk aktivitet har en skyddande hälsoeffekt och att denna effekt
motverkar den negativa effekten av låg utbildningsnivå eller låg inkomst. Resultaten visar att fysisk
aktivitet ungefär dubblerar sannolikheten att ha en god självskattad hälsa medan att ha haft en ekonomisk kris halverar sannolikheten, vilket ligger i linje med resultaten i Johansson m.fl.
Att äta mycket frukt och grönsaker (visas ej i tabellen) har en svagt positiv effekt på sannolikheten att
ha god självskattad hälsa, men effekten är mycket liten då modellen även tar hänsyn till fysisk aktivitet. Personer som är fysiskt aktiva äter mer frukt och grönt, och effekten av den fysiska aktiviteten är
starkare och tar över effekten av frukt och grönsaker i modellen.
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Då självskattad hälsa jämförs mellan kvinnor och män utan hänsyn till ålder, utbildningsnivå eller levnadsvanor är skillnaden mellan könen inte statistiskt signifikant. När hänsyn däremot tas till socioekonomisk status och levnadsvanor har dock kvinnor en lägre självskattad hälsa än män. Kvinnor har
ungefär 20 % lägre sannolikhet än män att ha en god självskattad hälsa vid en given nivå på inkomst,
utbildning och levnadsvanor. När modellen även tar hänsyn till stress (modell 2) samt stress och att ha
ett nedsatt psykiskt välbefinnande (modell 3) halveras dessa könsskillnader, och de är inte längre
signifikanta. Detta indikerar att stress och psykiskt välbefinnande är viktiga faktorer för att förklara
kvinnornas sämre självskattade hälsa.
Det finns även skillnader i självskattad hälsa mellan befolkningen i olika kommuner i länet och mellan
personer födda i Sverige respektive utomlands. Dessa skillnader är dock inte signifikanta, varken i sig
själva (varje kommun mätt enskilt), sammantaget (F-test för samtliga kommuner), eller när modellen
kontrollerar för levnadsvanor eller socioekonomi (se anova i tabell 3). Utrikes födda har om något en
högre sannolikhet att ha en god självskattad hälsa, men denna skillnad förklaras troligtvis av att utrikes
födda är yngre, och yngre personer har i genomsnitt en bättre hälsa. Datamaterialet är för litet för att
möjliggöra skattningar för mindre grupper, t.ex. endast yngre. Kommissionen för jämlik hälsa (SOU
2016:55) visar dock att utrikes födda i genomsnitt har en sämre hälsa än inrikes födda.

Sammanfattning och slutsatser
Sammantaget visar analysen att det finns samband mellan levnadsvanor, socioekonomi och självskattad hälsa på individnivå. Det finns tydliga mönster i levnadsvanor utifrån socioekonomisk status. Att
sådana samband finns är väl belagt i tidigare forskning. Fysisk aktivitet och fetma har stor positiv respektive negativ effekt på den självskattade hälsan. Kvinnor har sämre självskattad hälsa än män, och
en viktig förklaring till denna skillnad är att kvinnor i större utsträckning är påverkade av stress och av
ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Personer som är fysiskt aktiva äter i högre utsträckning tillräckligt
av frukt och grönsaker, har en eftergymnasial utbildning och högre inkomster. Det finns också en samvariation mellan att bruka tobak och ha ett riskbruk av alkohol, och mellan bruk och alkohol/tobak och
att vara stressad eller ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Dessa skillnader i socioekonomi och
levnadsvanor samvarierar också med skillnader i självskattad hälsa mellan individer.
Analysen visar inga signifikanta skillnader mellan kommuner avseende befolkningens självskattade
hälsa. De faktorer som förklarar skillnader i hälsa, oavsett bostadsort, är istället levnadsvanor och
socioekonomiska faktorer. Eftersom de socioekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika
delar av länet skiljer sig också den självskattade hälsan åt. Det är dock inte de geografiska skillnaderna
som orsakar dessa skillnader, utan skillnader i förutsättningarna. Vissa områden i länet har betydligt
större hälsoutmaningar än andra, men urvalet av områden som prioriteras måste göras efter objektiva
grunder och inte utifrån geografiska stereotyper. Slutsatsen är inte att geografin saknar betydelse, men
att kommuner inte är en lämplig indelningsgrund för att göra dessa prioriteringar.
Resultaten kan tolkas som att det bildas positiva spiraler av att personer med längre utbildning, högre
inkomster och mer hälsofrämjande levnadsvanor samlas i vissa delar av länet, medan samma positiva
utveckling inte sker i samma utsträckning i andra delar. Dessa mönster följer inte kommungränser,
utan skillnader finns även inom olika delar av en och samma kommun. De stora hälsoskillnaderna i
länet finns därmed inte mellan olika geografiska delar av länet utan mellan individer med mer eller
mindre hälsofrämjande levnadsvanor. Dessa skillnader skapar geografiska skillnader i den mån
personer med olika socioekonomisk status väljer att bo på olika platser.
Eftersom vissa geografiska områden och socioekonomiska grupper har helt andra utmaningar än andra
är lösningen inte generella åtgärder som riktas till alla länets invånare. Åtgärder behöver anpassas efter
de olika utmaningar som finns i olika delar av länet. Skiljelinjerna går mellan olika socioekonomiska
grupper snarare än vid kommungränser. Analysen pekar på ett antal riskfaktorer, där förgymnasial
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utbildning (att inte slutföra gymnasiet), rökning och fysisk aktivitet är de viktigaste. De åtgärder som
vidtas behöver utgå ifrån dessa skillnader i levnadsvanor.
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Tabell 1. Korrelationsmatris
Frukt& Fysisk
grönt
aktiv.

Disp
Disp
ink.hus
ink. ind
håll

FörGymgymnas
nasial
ial

Eftergymnasial

Kvinna

Ålder
(år)

Född i
SE

Ensam

Utgift
11 000
kr

-0,16** -0,07** -0,03

0,04*

0,21**

0,06**

0,07**

-0,13** 0,04*

0,09**

-0,03

-0,2**

-0,02

-0,04

-0,14** -0,14** -0,2**

-0,25**

0,01

0,03

-0,04*

-0,14** -0,02

-0,03

0,02

0,04

-0,07** 0,03

0,04*

-0,02

-0,01

0,15**

0,11**

0,04

0,03

0,17**

-0,16** -0,08** 0,02

-0,02

0,04*

0,05*

-0,1**

-0,18** -0,06** 0,01

0,08**

0,08**

0,1**

0,08**

0,06**

-0,14** -0,05*

0,02

0,05*

-0,01

0,03*

-0,02

-0,11** -0,07** 0,05*

0,06**

-0,01

0,03*

0,05*

0,05*

0,13**

0,01

-0,01

-0,08** 0

0,08**

0,19**

0,12**

-0,11** -0,08** -0,11** -0,04*

-0,05*

0,04*

0,03*

-0,11** 0,01

0,1**

0,03

-0,11** 0,11**

-0,03

-0,05*

0,32**

-0,09** 0,01

0,08**

-0,1**

0,04*

-0,08** -0,11** -0,07** 0

-0,02

-0,05** 0,02

0,03

0,02

-0,12** 0,06**

-0,06** -0,08** -0,06*

0,04*

-0,02

Fetma
Självskattad
hälsa
Fetma
Tobak
Alkohol
Frukt&
grönt

Tobak

Alkohol

Fysisk aktiv
Disp ink. ind
Disp ink.
Hushåll
Förgymnasial

-0,03
0,1**

Ekonomisk Stress
kris

-0,15** -0,13** -0,03

Neds.
psyk.
välbef

-0,63** -0,25** -0,11** 0,14**

0,01

0,04*

0,04*

-0,01

-0,04*

0

-0,59** 0,04*

-0,04*

0,05*

-0,01

0,02

0,02

0

-0,01

-0,1**

-0,07** -0,04*

-0,06** -0,02

0,04*

0,01

-0,05

-0,02

0,02*

0,05**

0,1**

0,09**

0,09**

-0,26** -0,11** -0,14** -0,19** -0,08**

Gymnasial
Eftergymnasial

0,07**

Kvinna
Ålder (år)
Född i
Sverige

0,05*

Ensam
Utgift
11 000 kr
Ekonomisk
kris
Stress

0,02

-0,2**

-0,12** -0,03

-0,01

0,13**

0,12**

0,11**

0,07**

0,53**

0,16**

0,13**

0,19**

0,17**
0,4**

** = signifikans 1 %-nivå, *=signifikans 5 %-nivå
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Tabell 2. Regressionsresultat
Modell 1
Std.
eβ =
β
Error
OR
(Intercept)
2,56***
0,21
12,89
Kvinna
-0,26**
0,08
0,77
Ålder
-0,03***
0,00
0,97
Förgymnasial
-0,41***
0,10
0,66
Disp inkomst
0,00
0,00
1,00
Ekonomisk kris -0,87***
0,13
0,42
Fetma
-0,61***
0,10
0,55
Daglig rökning -0,43***
0,11
0,65
Fysisk aktivitet 0,67***
0,08
1,96
Ensam
-0,25**
0,08
0,78
Stress
Nedsatt psyk.
välbefinnande
Kommuneffekter
NEJ
AIC
3623.4
Log likelihood
-1801,699 (df=10)
McFadden
pseudo R2
0,190
*** Sign på 1% nivå, ** sign på 5% nivå

Modell 2
Std,
β
Error
3,06***
0,23
-0,16,
0,09
-0,04***
0,00
-0,44***
0,10
0,00*
0,00
-0,68***
0,14
-0,62***
0,10
-0,37***
0,11
0,68***
0,09
-0,20*
0,09
-1,58***
0,13

‒ [𝛼 + β

1+𝑒

Modell 3
Std,
β
Error
3,24***
0,23
-0,12
0,09
-0,04***
0,00
-0,45***
0,10
0,00
0,00
-0,60***
0,14
-0,67***
0,11
-0,34**
0,11
0,68***
0,09
-0,21*
0,09
-1,14***
0,14
-1,73***

0,18

eβ =
OR
25,59
0,89
0,96
0,64
1,00
0,55
0,51
0,71
1,97
0,81
0,32

Modell 4
Std,
β
Error
2,63***
0,26
-0,26**
0,09
-0,03***
0,00
-0,39***
0,10
0,00
0,00
-0,87***
0,13
-0,60***
0,10
-0,45***
0,11
0,67***
0,08
-0,25**
0,08

eβ =
OR
13,94
0,77
0,97
0,68
1,00
0,42
0,55
0,64
1,96
0,78

0,18

NEJ
3460.3
-1719,169 (df=11)

NEJ
3338.3
-1657.159 (df=12)

JA
3460.3
-1795,384 (df=21)

0,227

0,255

0,227

1

Den skattade regressionsekvationen: 𝑌𝑖 =

eβ =
OR
21,36
0,85
0,96
0,64
1,00
0,51
0,54
0,69
1,98
0,82
0,21

1𝑋 +
1

β

2𝑋 +
2

Ɛ]

där Y är självskattad hälsa för individ i, 𝛼 är intercept, X är obereonde variabler, β är

regressionskoefficienter och Ɛ är en felterm.
Odds ratio (OR) visar sannolikheten (oddsen) för att en person ska ha god/mycket god självskattad hälsa, för varje variabel då övriga variabler hålls konstanta.
OR för kvinnor i modell 1 är 0,77. Detta innebär att sannolikheten att en kvinna (variabel=1) ska ha en god självskattad hälsa är 77 % av sannolikheten att en
man (med samma utbildningsnivå, inkomst och levnadsvanor) ska ha god självskattad hälsa. Att ha en förgymnasial utbildning ger OR=0,66. Sannolikheten
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ha en god självskattad hälsa bland förgymnasialt utbildade är 66 % av sannolikheten för person med gymnasieutbildning. β visar regressionskoefficienter, där
* indikerar statistisk signifikansnivå. Log likelihood är ett mått på modellens passform och används för att jämföra olika modeller, där lägre värden indikerar
en bättre passform. McFadden pseudo R2 är ett mått på förklaringsgrad, som användas för att jämföra hur mycket av variationen i självskattad hälsa som
förklaras av de variabler som finns i modeller. Ett högre värde är bättre, men värdet kan inte tolkas i sig självt likt R2-värdet i en enkel linjär
regressionsmodell.
Tabell 3. Anova
Modell 1
Deviance
Pr(>Chi)
0
0
3,52
0,06
130,15
0,00
35,71
0,00
12,86
0,00
79,72
0,00
47,33
0,00
23,19
0,00
66,23
0,00
8,95
0,00

Modell 2
Deviance
Pr(>Chi)
0
0
3,53
0,06
129,76
0,00
35,83
0,00
12,57
0,00
80,90
0,00
48,03
0,00
23,29
0,00
65,47
0,00
8,60
0,00
148,60
0,00

Modell 3
Deviance
Pr(>Chi)
0,00
0,00
3,42
0,06
128,62
0,00
34,88
0,00
11,90
0,00
80,70
0,00
49,40
0,00
22,18
0,00
63,13
0,00
9,05
0,00
147,57
0,00
103,09
0,00

Modell 4
Deviance
Pr(>Chi)
0
0
3,70
0,05
127,23
0,00
34,86
0,00
13,11
0,00
79,05
0,00
46,29
0,00
23,45
0,00
66,84
0,00
9,18
0,00

NULL
Kvinna
Ålder
Förgymnasial
Disp inkomst
Ekonomisk kris
Fetma
Daglig rökning
Fysisk aktivitet
Ensam
Stress
Nedsatt psykiskt
välbefinnande
Kommuneffekter
6,54
0,83
Anova (analysis of variance) visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln (självskattad hälsa) som förklaras då en variabel i taget läggs till i
modellen. NULL visar en modell utan några förklarande variabler alls. Pr(>Chi) visar sannolikheten att få det aktuella värdet på avvikelsen (deviance) under
nollhypotesen att det inte finns något samband. Tabellen visar att samtliga variabler i modellen bidrar till att förklara variationen i självskattad hälsa utom
kommunvariablerna (modell 4).
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Vilken betydelse har geografin?
Den statistiska analys envisar inte på några signifikanta samband mellan den självskattade hälsan hos
befolkningen i olika kommuner i Kalmar län. Det finns inte heller några samband då olika grupper av
kommuner med varierande socioekonomiska förutsättningar jämförs. Detta beror på att skillnaderna
mellan individer inom en kommun är större än skillnaderna mellan kommuner.
Då data över inkomster eller utbildningsnivå Kalmar län presenteras på en karta ser de inomregionala
skillnaderna ungefär likadana ut oavsett vad som studeras. Detta leder tanken till att det är geografin
som orsakar skillnaderna i hälsa, utbildningsnivå eller inkomster. Figur 1 visar exempel på sådana
kartor, där andelen i befolkningen med förgymnasial utbildning läggs bredvid ohälsotalet44 per distrikt.
Mönstret är representativt för hur socioekonomiska variabler vanligen fördelar sig inom länet. Andelen i befolkningen med förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå är som lägst i området
kring Kalmar tätort, i Kalmar och Mörbylånga kommuner. Andelen är lägre längs kusten än i inlandet
och som högst i delar av Högsby, Hultsfred och Nybro kommuner. Ohälsotalet är som högst i de delar
av länet där en stor andel av befolkningen endast har förgymnasial utbildning, och omvänt. Kartan
visar också att det finns relativt stora skillnader mellan olika delar av en och samma kommun.
Figur 1. Andel med förgymnasial utbildning (vänster), samt ohälsodagar per person (höger) per
SAMS-område, 2016

Källa: SCB regional mikrodatabas för Kalmar län, 2018

Ohälsotalet avser antalet ersatta nettodagar per person och år för de olika ersättningarna inom socialförsäkringssystemen, dvs. sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, ersättning för personer i
arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd. Sjukpenningtalet redovisar endast sjukfall bland personer som
har ett arbete. Ohälsotalet inkluderar även personer som inte har ett arbete och är därför ett bredare mått för att
fånga in ohälsa i befolkningen.
44
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Vid en internationell jämförelse är det tydligt att det finns geografiska skillnader i hälsa mellan olika
delar av världen. Skillnaden i medellivslängd skiljer sig exempelvis enormt mellan olika länder med
olika hög inkomst (mätt som BNP/capita). De länder som har lägst inkomster har också de lägsta medellivslängderna i världen, medan skillnaderna i medellivslängd mellan rikare länder är mindre. Detta
mönster ser vi även på individnivå i vår undersökning: Att ha ekonomiska problem medför en låg
sannolikhet att ha god självskattad hälsa, medan en hög inkomst endast medför en marginellt högre
sannolikhet att ha god hälsa.
Skillnaderna i de grundläggande förutsättningarna för hälsa mellan länder är dock betydligt större än
mellan olika kommuner i Sverige. I Sverige finns en lägsta nivå för levnadsstandard som sätts av
socialförsäkringssystemen, samtidigt som sjukvården är finansierad av det offentliga. Så är inte fallet i
länder som inte prioriterar bassjukvård, eller i länder där ett socialt skyddsnät saknas och socioekonomiska skillnader medför större skillnader i tillgången till sjukvård. Det är därför uppenbart att det finns
geografiska skillnader i folkhälsa, som beror på skillnader i samhällets funktionssätt och kvaliteten på
samhällets institutioner.
Geografiska skillnader i hälsa kan också vara mycket lokala. Exempelvis kan miljöföroreningar orsaka
ohälsa hos befolkningen som bor i närområdet från källan till föroreningarna. Sådana lokala hälsoskillnader fångas dock inte nödvändigtvis upp av ett genomsnitt för en större geografisk yta som en kommun. Ett exempel är Bockara i Oskarshamns kommun, där brunnar förorenats av utsläpp från en nedlagd träindustri. En eventuell lokal hälsoeffekt i Bockara kommer dock inte att få genomslag för den
genomsnittliga hälsan hos befolkningen i Oskarshamns kommun eftersom befolkningen i Bockara är
för liten i förhållande till hela kommunens befolkning. För att studera sådana lokala hälsoeffekter
skulle en annan typ av undersökning behöva göras. En möjlighet är att göra ett betydligt större urval i
det aktuella området, kanske en totalundersökning. Alternativt kan undersökningar göras bland befolkningen som bor kring kända förorenade områden. Länsstyrelsens miljöinventeringar över farliga upplag kan användas för att begränsa urvalet till områden där det finns miljöfarlig industri och där risken
för föroreningar är som störst.
Geografin både har, och saknar betydelse för skillnader i hälsa, beroende på vilken geografisk skala
som används. Geografin är inte en förklaringsfaktor i sig själv för skillnader i hälsa mellan olika delar
av Kalmar län, men den har betydelse i den mån människor med vissa egenskaper, utbildningsnivå
eller levnadsvanor bosätter sig på olika platser i länet. Dessa skillnader levnadsvanor och socioekonomi medför då också geografiska skillnaderna i hälsa.
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Sida

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-20

RS 2019/41

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten
Regionstyrelsen

Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar del 2 synhjälpmedel
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar uppdaterade riktlinjer gällande
Hjälpmedelsanvisningar del 2 - synhjälpmedel, att gälla från 8 maj 2019.
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer antogs 2012. Riktlinjerna är nu i behov av att förändras
för att motsvara de behov som finns idag.
De stora skillnaderna i riktlinjerna är att de anpassats till det nya sättet att
skriva så att ett behovsanpassat arbete med förskrivning av hjälpmedel kan
utföras på ett bättre sätt.
En inledning gällande termer och begrepp har lagts till i riktlinjerna för att
underlätta för både verksamhet och patient (sida 2-5).
Ett avsnitt gällande målgrupp har lagts till eftersom WHO har ändrat sin
klassificering (sida 6).
En ny förskrivarkategori har lagts till, data/IT-handledare (sida 6,11,13).
Under rubriken datorer och terminaler har en ny grupp av hjälpmedel,
läsmaskiner, lagts till som gagnar patienten (sida 13). Detta innebär inte att
kostnaden ökar för hjälpmedel i verksamheten.
Ändringar från tidigare riktlinjer är markerade med gult.
En uppdatering har även gjorts när det gäller benämningar och koder av
hjälpmedel för att det ska stämma överens med den internationella ISOklassifikationen. Detta är inte gulmarkerat i dokumentet då det gäller de
flesta koder och benämningar.
Riktlinjerna är framtagna tillsammans med verksamheten samt
patientrepresentant.

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

Christer Holmgren
t.f. förvaltningschef regionservice

Datum

Sida

2019-03-20

2 (2)

Mimmi Hogland Blomkvist
funktionshinderstrateg

Bilaga
Hjälpmedelsanvisningar del 2 - synhjälpmedel
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Del 2
Grundläggande riktlinje för alla typer av
hjälpmedel
Som grund för förskrivning av alla hjälpmedelsanvisningar finns
dokumentet Grundläggande förskrivningsriktlinje. Denna riktlinje
hittar du här:
https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Patientadministra
tion/Hj%c3%a4lpmedel/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20hj%c3%a4lpmedelsf%c3
%b6rskrivning/Grundl%c3%a4ggande%20f%c3%b6rskrivningsriktlinjer.pdf

Synhjälpmedel
Allmänt
Synhjälpmedel är utformade för personer med synnedsättning. En del
hjälpmedel är direkt avsedda för personer med svår synnedsättning eller
blindhet. De speciella villkoren är beslutade av regionstyrelsen Kalmar
län och inskrivna under respektive produkt.
Mer information kring hjälpmedel kan hittas på www.1177.se
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Termer och begrepp
Förskrivningsrätt
En förskrivare utses av verksamhetschefen som också ansvarar för att
förskrivaren har den kompetens som behövs för att utföra uppgiften.
Av lokala regelverk framgår vilka yrkesgrupper som får förskriva
hjälpmedel och om verksamhetschefen har beslutat om personlig
förskrivningsrätt utöver dessa yrkesgrupper.
Inför en förskrivning av hjälpmedel ska det göras en medicinsk
behovsbedömning.
Verksamhetschefens ansvar enligt Socialstyrelsens författning SOSFS
2008:1
5 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att
1) utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och
sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt, och
2) göra bedömningar, i enlighet med 3 kap. 7 §, av behörig
personals utbildningar och kompetens.
6 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, förteckna vilka
förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna som var
och en av dem som har förskrivningsrätt får förskriva
utifrån vars och ens kompetens.
Hjälpmedel för det dagliga livet
Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka
aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en
funktionsnedsättning
(SOS termbank)
Koder och nomenklatur
Koder och nomenklatur för de olika produkterna längre ner är
hämtade ur SS-EN ISO 9999:2016.

Bedöma behov av insats
Hjälpmedel är en integrerad del av behandling och/eller habilitering
samt rehabilitering och ska komplettera andra åtgärder. Att bedöma
behov av insatser handlar om att identifiera hälsotillstånd. En
förskrivare börjar därför bygga sin bedömning på de behov av stöd
som patienten själv, eller personer i patientens omgivning, uttalar.
Behovsbedömningen ska utgå från patientens hela livssituation, vilket
innebär att förskrivaren måste ta hänsyn till patientens såväl fysiska
som psykiska och sociala behov. Patientens inflytande i
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förskrivningsprocessen är väsentlig och ska bemötas med respekt. Det
gäller att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns för att på
bästa sätt kunna tillgodose de behov som en funktionsnedsättning
innebär. Förskrivaren ställer sedan de uttalade behoven i relation till
andra planerade och/eller genomförda åtgärder, för att därefter välja
väg till hjälpmedel. Planerade och beslutade insatser samt individuella
målsättningar ska ingå i rehabiliterings- eller habiliteringsplaner och
det är viktigt att tydliggöra målet med förskrivning av ett hjälpmedel.
Utgångspunkten är att patientens behov ska tillgodoses med så
kostnadseffektiva hjälpmedel och/eller lösningar som möjligt. Om
patienten samtycker bör samordning även ske med andra eventuella
involverade verksamheter.

Prioriteringar
Förskrivning av hjälpmedel sker utifrån individens behov och den
som förskriver hjälpmedel ska beakta såväl effekter på patientens
hälsa och livskvalitet som konsekvenser för patienten vid uteblivet
hjälpmedel. Förskrivaren ska dessutom ta hänsyn till både
hjälpmedlets evidensbaserade dokumenterade effekt för patienten
och kostnadseffektiviteten. Det innebär att förskrivaren i valet
mellan olika åtgärder alltid bör eftersträva rimliga relationer
mellan kostnad och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet.

Egenansvar
Med egenansvar avses att patienten själv får bekosta hjälpmedlet,
t.ex. är hjälpmedel för idrotts- eller motionsutövning egenansvar.
Patienten får även bekosta ev. reparationer och reservdelar som
hör till hjälpmedlet.
Hjälpmedel som i huvudsak används på arbetet finansieras inte av
Region Kalmar län. Patienten rekommenderas att ta kontakt med
arbetsgivare och försäkringskassan.

Förskrivningsprocessen
Förskrivning av hjälpmedel sker på individnivå och den som
förskriver hjälpmedel ska beakta såväl effekter på brukarens hälsa och
livskvalitet som konsekvenser för patienten vid uteblivet hjälpmedel.
Förskrivaren ska dessutom ta hänsyn till både hjälpmedlets
evidensbaserade dokumenterade effekt för patienten och
kostnadseffektiviteten. Det innebär att förskrivaren i valet mellan
olika åtgärder alltid bör eftersträva rimliga relationer mellan kostnad
och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet.
En medicinsk bedömning är förutsättning för förskrivning och ska
genomföras av definierade funktioner och yrkeskategorier inom
landstinget för respektive hjälpmedelsområde. Om förskrivning är en
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del i ett teamarbete ska det tydligt framgå av interna rutiner vilka delar
av processen som vårdgivarens personal är ansvariga för.

Uppföljning av förskrivning
Uppföljningsansvaret för en förskriven produkt anges i 9§ SOSFS
2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Remisshantering
Vid första kontakt med syncentralen behöver patienten en remiss
från ögonläkare. Remissen handläggs av Syncentralerna i Region
Kalmar län.

Ekonomiskt ansvar
Ögonkliniken vid länssjukhuset i Kalmar och Habilitering Norr har
kostnadsansvaret för synhjälpmedel som förskrivs av Region Kalmar
län. Om kostnaden för hjälpmedlet överstiger ½ basbelopp måste
förskrivningen godkännas av verksamhetschef.*

*1/2 basbelopp 2019: 23 250 kronor
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Eventuellt tillkommande förbrukningsartiklar som kan stå i
kombination med synhjälpmedlen står patienten själv för.
Bedömnings- tillika besöksavgift ska erläggas i enlighet gällande
regelverk för avgifter – se avgiftshandboken/
Dubbelutrustning kan endast förskrivas i undantagsfall och alltid
efter godkännande av verksamhetschef.

Installation och reparationer
Reparationer och underhåll av synhjälpmedel skall ske på ett för
vårdgivaren kostnadseffektivt sätt. En patient som själv försöker
reparera sitt förskrivna hjälpmedel kan riskera att själv få stå för
reparationskostnaden.
Syncentralen ansvarar för att installera skolhjälpmedel och säkerställa
att elever ges möjlighet att använda förskriven utrustning.

Samverkan
Då en patient kan ha kontakt med flera olika vårdgivare för samma
funktionsnedsättning är det viktigt att samråd sker mellan vårdgivarna
för att få en samordning och helhetssyn av hjälpmedelsinsatserna.
I det fall flera kompetenser behövs för att säkerställa att patienten får
lämpliga hjälpmedel ansvarar berörd vårdpersonal för att ett
samverkansmöte med berörda kompetenser anordnas.
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Speciella villkor för enskilda produkter

SYNTEKNISKA HJÄLPMEDEL
Ögonkliniken vid länssjukhuset i Kalmar och Habilitering Norr har
kostnadsansvaret för synhjälpmedel som förskrivs av Region Kalmar
län.
Utprovning, inträning och förskrivning görs av synpedagog,
synrehabiliterare, data/IT-pedagog och legitimerad optiker vid
syncentralerna på respektive sjukhus.

Målgrupp
Personer med synskärpa 0,3, eller sämre och/eller närvisus 8p eller
sämre med bästa korrektion är berättigade till syncentralens insatser.
Personer med binokulära, betydande synfältsdefekter och de med stora
visuella perceptionssvårigheter kan vara aktuella liksom gruppen med
kombinerad syn/hörselnedsättning av sådan grad att det medför
problem i vardagen.

Benämning av synnedsättning enligt WHO:s klassificering:
Synskärpa (båda ögonen med bästa korrektion):

0 Lindrig/ingen synnedsättning

> 0,3

1 Måttlig synnedsättning

0,3 - 0,1

2 Svår synnedsättning

0,1 - 0,05

3 Blindhet

0,05 - 0,02

4 Blindhet

0,02 – ljusperception

5 Blindhet

Ingen ljusperception
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04 Hjälpmedel för behandling och träning
04 24 Material och utrustning för fysiska, fysiologiska och
biokemiska tester

Talande blodsockermätare 04 24 12
Förskrivare
Överläkare och specialistläkare vid medicinklinik i samråd med
syncentral.

Anvisning
Blodsockermätare med talfunktion kan endast förskrivas till person
med svår synnedsättning eller blindhet med diabetes mellitus.
Gränsvärde se WHO:s klassificering sidan 6 i detta dokument.
Anmärkning
Kostnaden bärs av medicinklinik.

12 Hjälpmedel vid förflyttning
12 39 Orienteringshjälpmedel
12 39 03 Vita käppar
Förskrivare
Synpedagog och synrehabiliterare vid syncentral

12 39 09 Akustiska ledfyrar (ljudsignalsändare)
Förskrivare
Synpedagog och synrehabiliterare vid syncentral
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18 Hjälpmedel för utrustning av anpassning av
bostäder och andra lokaler
18 03 Bord
18 03 06 Läsbord/Vinkelställda skivor
Förskrivare
Synpedagog och synrehabiliterare vid syncentral

18 06 Belysningsarmaturer
Läs- och arbetsbelysningar 18 06 06
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare och regionanställd leg. optiker vid
syncentral
Anvisning
Läs- och arbetsbelysning kan förskrivas till barn och skolelever med
synnedsättning.
Fasta installationer av armaturer anses inte vara hjälpmedel. I vissa
fall bör de falla inom ramen för bostadsanpassningsbidraget som
handläggs av kommunen.

22 Hjälpmedel för kommunikation och
information
22 03 Synhjälpmedel
Hjälpmedel inom denna grupp är avsedda för personer med
synnedsättning se WHO:s klassificering sidan 6 i detta dokument,
kontaktlinsförskrivning har andra kriterier.
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Glasögon och kontaktlinser 22 03 06
Glasögon
Förskrivare
Ögonläkare, ortoptist, regionanställd leg. optiker
Anvisning
Bidrag till glasögon för barn utan synnedsättning kan förskrivs t o m 7
års ålder. Bidraget till glasögon innefattar olika behovsnivåer, högre
respektive lägre nivåer.
Förskrivare avgör aktuell nivå och beviljad nivå betalas av regionen
emedan eventuellt överstigande belopp betalas av vårdnadshavaren.
Om glasögonbåge till barn t o m 7 år lämnas ut från en syncentral
betalar regionen hela kostnaden för bågen inkl. arbetskostnad.
Bidrag till utbyte av repade glas för barn t o m 7 år utgår tidigast ett år
(löpande år) efter det att befintliga glasögon lämnats ut. Brukaren
måste själv betala reparations- och utbyteskostnader.

Kontaktlinser
Förskrivare
Ögonläkare, regionanställd leg. optiker med kontaktlinsbehörighet
Anvisning
Kontaktlinser kan förskrivas på medicinsk indikation.
Rengöringsutrustning och hanteringshjälpmedel utlämnas vid
förskrivningstillfället. Övrig förbrukning ska brukaren bekosta själv.

22 03 09 Glas, linser och linssystem som förstorar med eller
utan inbyggd belysning
Förskrivare
Regionanställd leg. optiker, synpedagog och synrehabiliterare vid
syncentral
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Huvudburen optik
Förskrivare
Ögonläkare vid syncentral, regionanställd leg. optiker, synpedagog
och synrehabiliterare
Anvisning
Det bör observeras att vanliga korrektionsglas i vissa fall kan
användas som optiskt hjälpmedel, nämligen som stark addition om
styrkan är sådan att synavståndet blir mindre än 0,25 m med dessa
glas. Glaset ger i sådant fall en förstoring av det betraktade objektet

22 03 12 Kikare/kikarglasögon
Förskrivare
Regionanställd leg. optiker, synpedagog och synrehabiliterare vid
syncentral

22 03 15 Hjälpmedel som vidgar och vinklar synfältet
Förskrivare
Ögonläkare, regionanställd leg. optiker, ortoptist
Anvisning
Prismaglasögon kan förskrivas till person med sådan felställning av
ögonen att binoculärt enkelseende endast kan åstadkommas med hjälp
av prismakorrektion.
Gäller endast vid felställningar p g a pares eller mekanisk skelning.
Endast prismadelen är bidragsberättigad.
Endast ett par prismaglasögon per år bekostas av regionen.
Reparationer av utlämnade glasögon betalas av regionen först ett år
efter utlämnandet.

86

22 03 18 Förstorande av TV-system
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare och data/IT-pedagog vid syncentral

22 12 Hjälpmedel för teckning och handskrift

22 12 12 Utrustning för manuell punktskrift
Förskrivare
Synpedagog och synrehabiliterare vid syncentral

22 12 15 Punktskriftmaskiner
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare, data/IT- pedagog vid syncentral
Anvisning
Förskrivningen ska ske i samråd med på hjälpmedlet utbildad person.

22 18 03 Hjälpmedel för att hantera ljud- bild och
videoinformation

Utrustning för spela in och återge ljud
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare och data/IT-pedagog vid syncentral
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22 27 Varseblivningshjälpmedel
22 27 06 Indikatorer med ljudsignaler
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare vid syncentral
Anvisning
Kan endast förskrivas till blinda personer

22 27 12 Ur och klockor
Klockor med taktil märkning
Förskrivare
Synpedagog och synrehabiliterare vid syncentral
Anvisning
Kan endast förskrivas till personer med svår synnedsättning eller
blindhet

Klockor med larm och/eller väckningsanordningar
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare vid syncentral
Anvisning
Hjälpmedlet är avsett för hörselskadad/döv med svår synnedsättning

22 27 24 Hjälpmedel för att observera situation eller position
för specifik situation eller person
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare och data/IT-pedagog vid syncentral
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22 30 Läshjälpmedel
22 30 21 Läsmaskiner
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare, data/IT-pedagog vid syncentral
Anvisning
Kan endast förskrivas till person med svår synnedsättning eller
blindhet.

22 33 Datorer och terminaler
Dator kan inte förskrivas som hjälpmedel endast anpassning av dator.
Vid flerfunktionsnedsättning kan kostnaden delas mellan de olika
verksamheterna.
Kostnaden för utbildning av brukaren/anhörig på programvaran
bekostas av förskrivande enhet, medan kostnaden för utbildning av t ex
lärare, skolassistent och annan personal bekostas av berörd förvaltning.

Anpassning av datorer
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare, data/IT-pedagog vid syncentral

Programvara
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare, data/IT-pedagog vid syncentral
Anvisning
Tal- och förstoringsprogram kan förskrivas som speciell anpassning.
Standardprogram för ordbehandling, kalkyl och ritprogram kan inte
förskrivas.
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24 Hjälpmedel för hantering av transport av
produkter

24 04 Märkning och indikering
Färgindikator
Förskrivare
Synpedagog, synrehabiliterare vid syncentral
Anvisning
Kan endast förskrivas till person med svår synnedsättning eller
blindhet.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

2019-02-05
Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten
Funktionshinderenheten
Regionstyrelsen

Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar del 3
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar reviderade riktlinjer gällande
Hjälpmedelsförskrivninganvisningar avseende del 3 hörselhjälpmedel, att
gälla från 8 maj 2019.
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer antogs 2012. Regionservice har uppmärksammat ett
behov av att uppdatera skrivningarna i riktlinjerna, för att ett behovsanpassat
arbete med förskrivning av hjälpmedel ska kunna utföras på ett bättre sätt.
De största förändringarna är:
-

En inledning gällande termer och begrepp har lagts till i riktlinjen för att
underlätta för både verksamhet och patient (sida 2 - 5).

-

Ett avsnitt gällande ersättning vid förlust eller skada har lagts till (sida
6). Ersättningssumma vid förlust/skada av hörapparat ändras.
Ersättningen har varit ett restvärde med avskrivningstid på 4 år från
100% till minimum på 20%. Detta ändras till en schablonavgift på 1000
kronor i de nya riktlinjerna. Det blir nu tydligare för patienten vilken
ersättning som gäller. Även omkringliggande regioner/landsting
hanterar ersättningsfrågan på detta sätt.

-

Åldersgränsen för att betala för hörapparat och förbrukningsprodukter
höjs från 18 år till 20 år (sida 5 - 6). Det harmoniserar med att barn upp
till 20 inte betalar besöksavgift och beräknas inte ge någon ekonomisk
konsekvens för verksamheten.

Ändringar från tidigare riktlinjer är markerade med gult.
En uppdatering har gjorts när det gäller benämningar och koder av
hjälpmedel för att det ska stämma överens med den internationella ISOklassifikationen. Detta är inte gulmarkerat i dokumentet då det gäller de
flesta koder och benämningar.
Riktlinjerna är framtagna tillsammans med verksamheten samt
patientrepresentant.

Webbplats

E-post

Region Kalmar län

Regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
Kalmar

0480-840 00

91

Organisationsnr
Fax

833-3007

Datum

Sida

2019-02-05

2 (2)

Region Kalmar län

Mimmi Hogland Blomkvist
Funktionshinderstrateg
Regionservice

Christer Holmgren
T.f. Förvaltningschef
Regionservice

Bilaga
Hjälpmedelsanvisningar, del 3 hörseltekniska hjälpmedel
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Del 3
Grundläggande riktlinje för alla typer av
hjälpmedel
Som grund för förskrivning av alla hjälpmedelsanvisningar finns
dokumentet Grundläggande förskrivningsriktlinje. Denna riktlinje
hittar du här:
https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Patientadministra
tion/Hj%c3%a4lpmedel/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20hj%c3%a4lpmedelsf%c3
%b6rskrivning/Grundl%c3%a4ggande%20f%c3%b6rskrivningsriktlinjer.pdf

Hörselhjälpmedel
Allmänt
Hörselhjälpmedel är utformade för personer med hörselnedsättning. Ett
fåtal hjälpmedel är direkt avsedda för gravt hörselskadade och döva. De
speciella villkoren är beslutade av regionstyrelsen och inskrivna under
respektive produkt.
Mer information kring hjälpmedel kan hittas på www.1177.se
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Termer och begrepp
Förskrivningsrätt
En förskrivare utses av verksamhetschefen som också ansvarar för att
förskrivaren har den kompetens som behövs för att utföra uppgiften.
Av lokala regelverk framgår vilka yrkesgrupper som får förskriva
hjälpmedel och om verksamhetschefen har beslutat om personlig
förskrivningsrätt utöver dessa yrkesgrupper.
Inför en förskrivning av hjälpmedel ska det göras en medicinsk
behovsbedömning.
Verksamhetschefens ansvar enligt Socialstyrelsens författning SOSFS
2008:1
5 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att
1) utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och
sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt, och
2) göra bedömningar, i enlighet med 3 kap. 7 §, av behörig
personals utbildningar och kompetens.
6 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, förteckna vilka
förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna som var
och en av dem som har förskrivningsrätt får förskriva
utifrån vars och ens kompetens.

Hjälpmedel för det dagliga livet
Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka
aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en
funktionsnedsättning
(SOS termbank)

Koder och nomenklatur
Koder och nomenklatur för de olika produkterna längre ner är hämtade
ur SS-EN ISO 9999:2016.

Bedöma behov av insats
Hjälpmedel är en integrerad del av behandling och/eller habilitering
samt rehabilitering och ska komplettera andra åtgärder.
Att bedöma behov av insatser handlar om att identifiera hälsotillstånd.
En förskrivare börjar därför bygga sin bedömning på de behov av stöd
som patienten själv, eller personer i patientens omgivning, uttalar.
Behovsbedömningen ska utgå från patientens hela livssituation, vilket
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innebär att förskrivaren måste ta hänsyn till patientens såväl fysiska
som psykiska och sociala behov.
Patientens inflytande i förskrivningsprocessen är väsentlig och ska
bemötas med respekt. Det gäller att ta tillvara de erfarenheter och
kunskaper som finns för att på bästa sätt kunna tillgodose de behov
som en funktionsnedsättning innebär.
Förskrivaren ställer sedan de uttalade behoven i relation till andra
planerade och/eller genomförda åtgärder, för att därefter välja väg till
hjälpmedel. Planerade och beslutade insatser samt individuella
målsättningar ska ingå i rehabiliterings- eller habiliteringsplaner och
det är viktigt att tydliggöra målet med förskrivning av ett hjälpmedel.
Utgångspunkten är att patientens behov ska tillgodoses med så
kostnadseffektiva hjälpmedel och/eller lösningar som möjligt. Om
patienten samtycker bör samordning även ske med andra eventuella
involverade verksamheter.

Prioriteringar
Hjälpmedel är en del av vård, behandling, habilitering och
rehabilitering. Regionen är enligt hälso- och sjukvårdslagen
skyldig att tillhandahålla hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning.
Förskrivning av hjälpmedel sker utifrån individens behov och den
som förskriver hjälpmedel ska beakta såväl effekter på patientens
hälsa och livskvalitet som konsekvenser för patienten vid uteblivet
hjälpmedel. Förskrivaren ska dessutom ta hänsyn till både
hjälpmedlets evidensbaserade dokumenterade effekt för patienten
och kostnadseffektiviteten. Det innebär att förskrivaren i valet
mellan olika åtgärder alltid bör eftersträva rimliga relationer
mellan kostnad och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet.

Egenansvar
Innebär att patienten själv får bekosta hjälpmedlet och ev.
reparationer och reservdelar som hör till detta. Till exempel är
hjälpmedel för idrotts- eller motionsutövning egenansvar.
Hjälpmedel som i huvudsak används på arbetet eller utbildning
t.ex. SFI, Kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola,
finansieras inte av regionen. Patienten rekommenderas att ta
kontakt med arbetsgivare, skola, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan.
Egenavgift
Den avgift en patienter betalar i samband med utlämnandet av
hörapparater.
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Förskrivningsprocessen
En medicinsk bedömning är förutsättning för förskrivning och ska
genomföras av definierade funktioner och yrkeskategorier inom
regionen för respektive hjälpmedelsområde. Om förskrivning är en
del i ett teamarbete ska det tydligt framgå av interna rutiner vilka delar
av processen som vårdgivarens personal är ansvariga för.

Uppföljning av förskrivning
Uppföljningsansvaret för en förskriven produkt anges i 9§ SOSFS
2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Remisshantering
Vid första kontakt med hörselvården behöver patienten en remiss
med trumhinnestatus för att kunna undersökas av hörselvården.
Patienten vänder sig till sin läkare för att få remiss, se www.1177,se
Vårdguidens vårdutbud. Remissen handläggs av Öron- näs och

halsklinikerna i Region Kalmar län.
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Ekonomiskt ansvar
Öron-, näs- och halsklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och
Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för hörselhjälpmedel
som förskrivs i regionen.
Eventuellt tillkommande förbrukningsartiklar och
abonnemangsavgifter som kan stå i kombination med
hörselhjälpmedlen står patienten själv för.
Barn under 20 år behöver inte betala förbrukningsartiklar.
Bedömnings- tillika besöksavgift ska erläggas i enlighet gällande
regelverk för avgifter – se avgiftshandboken/
Om kostnaden för hjälpmedlet överstiger ½ basbelopp måste
förskrivningen godkännas av verksamhetschef.*

Installation och reparationer
Reparationer och underhåll av hörselhjälpmedel är kostnadsfritt för
patienten och skall ske på ett för vårdgivaren kostnadseffektivt sätt.
En patient som själv försöker reparera sitt förskrivna hjälpmedel kan
riskera att själv få stå för reparationskostnaden.
Hörselvården ansvarar för att installera skolhjälpmedel och säkerställa
att elever ges möjlighet att använda förskriven utrustning.
Om resurser och möjlighet finns hos den aktuella Öron-, näs- och
halskliniken kan patienten få hörselhjälpmedel installerade i hemmet.

Samverkan
Då en patient kan ha kontakt med flera olika vårdgivare för samma
funktionsnedsättning är det viktigt att samråd sker mellan vårdgivarna
för att få en samordning och helhetssyn av hjälpmedelsinsatserna.
I det fall flera kompetenser behövs för att säkerställa att patienten får
lämpliga hjälpmedel ansvarar berörd vårdpersonal för att ett
samverkansmöte med berörda kompetenser anordnas.

________________________________________________________
*1/2 basbelopp 2019: 23 250 kronor
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Speciella villkor för enskilda produkter

HÖRSELTEKNISKA HJÄLPMEDEL
Hjälpmedel som koncentrerar, förstärker och anpassar ljudet åt en
person som har problem med hörseln. Här ingår t.ex. hörapparater
med inbyggd tinnitusmaskering och induktiva avlyssningshjälpmedel.
Patienten betalar 1200 kronor i egenavgift vid mottagandet av
hörapparat eller hörapparater. Barn upp till 20 år erhåller hörapparat
utan kostnad. Vid förnyad utprovning pga. medicinska skäl inom 18
månader från första besöket tas ingen ny egenavgift ut.
Vid lån av hörselhjälpmedel undertecknas en ansvarsförbindelse. I
samband med förskrivning ges information om lånevillkor och vikten
av att ha ett fullgott försäkringsskydd. Patienten svarar själv för
kostnaden för skadegörelse eller förlust av hjälpmedel som inte
hänförs till normal användning eller slitage.
Förlust eller skada av hörapparat
I den händelse att hörapparat tappas bort eller blir förstörd debiteras
patienten en schablonavgift på 1000 kronor. Egenavgift debiteras för
ersättningsapparat.
Förlust av benförankrad hörapparat på implantat eller softband:
(ingår i gruppen kostsamma hjälpmedel)
Hörapparaten är ett lån och vid förlust eller skada debiteras patienten.
Patienten eller målsman uppmanas teckna en allriskförsäkring i
hemförsäkringen som täcker dessa kostnader. Vid ev. skada/förlust
betalar försäkringstagaren självrisken.
Förlust av CI-processor: (ingår i gruppen kostsamma hjälpmedel)
Hjälpmedlet är ett lån och vid förlust eller skada debiteras patienten.
Patienten uppmanas att teckna en särskild försäkring i sin
hemförsäkring eftersom allriskförsäkringen inte är tillräcklig.
Förlust av övriga personliga hörhjälpmedel, t ex FM-system:
(ingår i gruppen kostsamma hjälpmedel)
Hjälpmedlet är ett lån och vid förlust eller skada debiteras patienten.
Patienten eller målsman uppmanas teckna en allriskförsäkring i
hemförsäkringen som täcker dessa kostnader. Vid ev. skada/förlust
betalar försäkringstagaren självrisken.
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I de fall där hjälpmedlet enbart används i skolan så kan skolan bli
ersättningsskyldig.
Patienten bekostar alla förbrukningsartiklar som tillhör hörapparaten.
Barn upp till 20 år erhåller förbrukningsartiklar kostnadsfritt. Detta
gäller dessutom för alla under utprovningstiden, oavsett ålder.
Utprovning av hörapparater för båda öronen likställs som en
egenavgift/utprovningsavgift.
Full debitering av hörapparat/er sker om patienten lånar hörapparat
men inte fullföljer förskrivningsprocessen.

22 06 Hörhjälpmedel
22 06 12 I-örat-hörapparater
Hjälpmedel som bärs i örat och förstärker ljud. Här ingår t.ex.
kanalhörapparater.
Förskrivare
Audionom

22 06 15 Bakom-örat-hörapparater
Hjälpmedel som bärs bakom örat och förstärker ljud.
Förskrivare
Audionom

22 06 18 Taktila hörhjälpmedel
Hjälpmedel som tar emot, förstärker och omvandlar ljud till taktila
signaler.
Förskrivare
Audionom
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22 06 21 Hörapparater som används tillsammans med
implantat
Hjälpmedel som understödjer hörandet genom att stimulera
implanterade mottagare placerade i t.ex. innerörat.
Förskrivare
Öron-, näs- och halsläkare med specialistkompetens

22 06 27 Tillbehör till hörhjälpmedel
Här ingår t.ex. ljudanslutningar, fjärrkontroller till hörapparater,
programvara, batterier, uppladdningsbara batterier och batteriladdare.
Patienten betalar tillbehöret och ev. förbrukningsartiklar och
installation. Hörselvården informerar om lämpliga tillbehör.

22 18 Hjälpmedel som registrerar, spelar upp
och visar ljudinformation och visuell information
Hjälpmedel som registrerar eller återger information i ljud- och
bildformat och produkter som kombinerar några av dessa funktioner.
Här ingår t.ex. ljud- och videoutrustning, television, system för
ljudöverföring och produkter som bearbetar ljud- eller bildinformation
för att höja dess kvalitet och användbarhet, t.ex. genom att filtrera
störande ljud eller genom att konvertera analog information till digital.
Hjälpmedel för att ta emot eller överföra information genom att
använda elektromagnetiska vågor i slingsystem. Här ingår t.ex. ljudoch bärfrekvens-slingsystem och -mottagare.
I den händelse att hjälpmedel tappas bort eller blir förstört debiteras
patienten en schablonavgift på 1000 kronor.
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22 18 24 Radiosändningssystem
System för att ta emot eller att sända ljud via högfrekventa radiovågor.
Här ingår t.ex. system, sändare och mottagare för lokal
envägskommunikation.
Förskrivare
Audionom

22 18 30 Hörslingeenheter
Hjälpmedel för att ta emot eller överföra information genom att
använda elektromagnetiska vågor i slingsystem.
Förskrivare
Audionom

22 24 Hjälpmedel för telefonering och
telematikmeddelande
22 24 09 Enheter och programvara för textkommunikation i
realtid
Här ingår t.ex. mobila texttelefoner, enheter och programvara för
textomvandling i realtid och punktskriftstelefoner, se riktlinjer del 1.

22 27 Varseblivningshjälpmedel
Varseblivningshjälpmedel kan vara till hjälp för personer med många
olika funktionshinder. För gravt hörselskadade, döva och dövblinda.
Finns optiska och taktila signalhjälpmedel inklusive
väckningsanordningar.
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22 27 04 Signalenheter
Enheter som omvandlar en signal t.ex. från en telefon, en dörrklocka
eller en babyvakt till en visuell, akustisk eller mekanisk signal.
Förskrivare
Audionom
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Sammanfattning
Tandvårdsreformen som genomfördes 1999 innebar att landstingen fick ett
utökat ansvar för vissa personer och patientgrupper. Landstingen ska bland
annat svara för att avgiftsfri uppsökande verksamhet bedrivs bland personer
med omfattande omsorgsbehov på särskilda samt ordinära boenden.
Den uppsökande verksamheten bedrivs sedan 2017 av Folktandvården på
uppdrag av landstinget. Uppsökande verksamhet innebär bland annat att en
tandhygienist åker hem till personen, som blivit bedömd att ingå i
målgruppen, och gör en förenklad undersökning av munhålan.
Vid besöket för munhälsobedömningen registrerar tandhygienisterna vissa
hälsodata. Resultatet av detta ska ses som hjälpmedel i utvärderingen av
omvårdnaden och vara mått på hur stora insatser som krävs för en god daglig
munvård.
Antalet personer med utfärdat tandvårdsstödskort (N-kort) den 31 december
2018 var 4 553. Av dessa har 3 169 tackat ja till en munhälsobedömning och
1 384 tackade nej. Mängden utförda munhälsobedömningar blev 2 924
stycken under 2018 trots att antalet uppsök blev 3 411 stycken. Att uppsöket
inte resulterat i en munhälsobedömning beror till stor del på att personen inte
vill när tandhygienisten väl är på besök.
Överlag har det skett en förbättring av munhälsan bland Kalmar läns
innehavare av N-kort jämfört med året innan.
I uppdraget ingår också att tandhygienisten ska utbilda omsorgspersonalen i
munvård. Syftet med detta är att ge de inblandade sådan motivation samt
kunskap att munvård ingår i helhetsvården. Utbildningsdeltagandet är på väg
uppåt men fortfarande lågt och åtgärder har vidtagits i samverkan med
kommunerna.
2016 tillsattes en arbetsgrupp – genom länsgemensam ledning - kallad
Munhälsa. Gruppen träffas en gång per år för kompetensutveckling.
Uppdraget var att ta fram en utbildningsplan för att bland annat få en högre
andel utbildade. Nu har munhälsocaféer genomförts i en del kommuner och i
andra kommuner är det på gång.
För att förbättra den uppsökande verksamheten har Beställarenheten
identifierat följande åtgärder som bör vidtas;


Fördjupa och utöka samarbetet med länets 12 kommuner



Förtydliga munhälsobedömningens effekter för samtliga inblandade



Fortsätta att dela upp större boendeenheter på avdelningsnivå för att
underlätta för den uppsökande personalen



Bearbeta avvikelserna regelbundet – speciellt ”vill ej”



Deluppföljningar av utbildningsinsatser för omsorgspersonal



Beställarenheten ska föra en mer regelbunden dialog med samtliga
utfärdare av N-kort samt med uppsökande personal



Göra fler nationella observationer



Implementera webbaserad utbildning för omsorgspersonal
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Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

1 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning
i Kalmar län 2018
1.1

Uppsökande verksamhet

Då tandvårdslagen och lagen om allmän försäkring ändrades genomfördes
den 1 januari 1999 en förändring av landstingens och regionernas stöd till
tandvård för vuxna. Ett huvudsakligt inslag i denna tandvårdsreform var att
landstingen fick ett utökat ansvar för vissa personer och patientgrupper.
Landstingen ska bland annat svara för att avgiftsfri uppsökande verksamhet
bedrivs bland personer med omfattande omsorgsbehov på särskilda samt
ordinära boenden. Dessa personer har även rätt till nödvändig tandvård med
vårdavgifter som för öppen hälso- och sjukvård.
Den uppsökande verksamheten utförs i Kalmar län av tandhygienister. Ett
uppsök är ett besök tandhygienisten gör hos personer som har ett N-kort och
som tackat ja till en munhälsobedömning. Detta besök resulterar antingen i
en munhälsobedömning eller i en avvikelse – se nedan. Mer utförlig
information om detta se nästföljande avsnitt.

Tabell 1: Uppsök med munhälsobedömningar och avvikelser i Kalmar län 2018.

Uppsök och munhälsobedömningar kommer troligen aldrig att bli samma i
antal då det hittills alltid har varit avvikelser att ta hänsyn till.
I den uppsökande verksamheten ska alla som har ett N-kort varje år erbjudas
en avgiftsfri munhälsobedömning. Munhälsobedömningen är en enklare
undersökning av munhålan som utförs av tandhygienisten med hjälp av
spegel och ficklampa – tyngdpunkten ligger i att ge individuella råd till
patienten om den dagliga munhygienen.
Munhälsobedömningen ska genomföras inom två månader efter att besked
har nått uppdragstagaren om att ett erbjudande har accepterats. Dessa
personer ska också vid behov erbjudas kontakt med tandläkare eller
tandhygienist för att få nödvändig tandvård utförd enligt öppna hälso- och
sjukvårdens avgiftsregler. Personen med N-kort behöver inte tacka ja till en
munhälsobedömning för att ha rätt till nödvändig tandvård.

5
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En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är den generella
utbildning som ges till munvårdsombud och övrig omsorgspersonal. Syftet
med denna utbildning är att ge motivation samt praktisk och teoretisk
kunskap så att munvård blir en naturlig del av helhetsvården. Utbildningen
ska medverka till att miniminera besvär från tänder och munslemhinna,
bibehålla viktig tuggförmåga och utseende, att munhälsotillståndet inte
försämrar allmäntillståndet och att munsituationen inte ger upphov till ett
ökat behandlingsbehov.
Den uppsökande verksamheten bedrivs sedan 2017 i egen regi vilket innebär
att det är tandhygienister från Folktandvården som utför
munhälsobedömningarna och utbildningarna av munvårdsombud och övrig
omsorgspersonal.

6
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1.2

Landstinget i Kalmar län

I landstinget i Kalmar län fanns 2018-12-31, 4 553 personer med N-kort. Av
dessa har 3 169 tackat ja till en munhälsobedömning och 1 384 har tackat
nej.
För den uppsökande verksamheten med munhälsobedömning gäller inte fritt
val av vårdgivare. Den uppsökande verksamheten som är avgiftsfri för
vårdtagaren upphandlas av Beställarenheten.
Munhälsobedömningen utförs av tandhygienist som landstinget anvisar och
varje person som innehar ett N-kort ska erbjudas en munhälsobedömning.

Diagram 1: Antalet personer som 2018 tackat ja till en munhälsobedömning fördelat på
länets alla kommuner.

Om en person tackar nej till erbjudandet om munhälsobedömning ska
han/hon på nytt erbjudas förmånen en gång per år. Detta sker genom att det
från Beställarenheten skickas ett nytt erbjudande till personen året därpå.
Personen har då tillfälle att ändra sitt ställningstagande.

Diagram 2: Antalet personer som 2018 tackat nej till en munhälsobedömning fördelat på
länets alla kommuner.

7
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2 924 personer har fått en munhälsobedömning utförd under 2018.

Diagram 3: Antal utförda munhälsobedömningar i Landstinget i Kalmar län under 2018
fördelat på ålder och kön.

 1 899 (67 % kvinnor och 33 % män) av de munhälsobedömda finns i
kommunernas särskilda boenden,
 159 (65 % kvinnor och 35 % män) av de munhälsobedömda har
hemsjukvård,
 526 (44 % kvinnor och 56 % män) omfattas av LSS (Lagen om stöd och
service),
 340 (56 % kvinnor och 44 % män) är personer som bor i ordinärt boende
och som sköts om av hemtjänsten eller av en anhörig samt allvarligt
psykiskt funktionsnedsatta personer med motsvarande omsorgsbehov.

N1
N2
N3
N4
Totalt

Kvinnor
1269
104
230
191
1794

Män
630
55
296
149
1130

Procent kvinnor av alla Procent män av alla
munhälsobedömda munhälsobedömda
43,4%
21,5%
3,6%
1,9%
7,9%
10,1%
6,5%
5,1%

Tabell 2: Antal och andelar munhälsobedömda kvinnor och män i Kalmar län 2018.

Flest andel kvinnor återfinns i gruppen som bor på kommunernas särskilda
boenden. Även i gruppen som har hemsjukvård är det fler procent kvinnor än
män. När det gäller gruppen som omfattas av Lagen om stöd och service
(LSS) är förhållandet omvänt, där finns det fler män än kvinnor. Bland de
personer som bor i ordinärt boende samt inom psykiatrin ordinärt boende är
det även här en större andel kvinnor än män.
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Bild 1: Utdrag ur ett mail från uppsökande personal.

Texten ovan är från ett mail som Beställarenheten fick beträffande bristen på
utfärdade N-kort på särskilda boenden i en av länets kommuner. Enligt
regelverket som handlar om det särskilda tandvårdsstödet är det den
patientansvariga sjuksköterskan på det särskilda boendet som ska utfärda Nkortet. Är det så att patienten redan har ett N-kort sedan tidigare, då han eller
hon bodde hemma i eget boende med hjälp av anhörig eller hemtjänst, ska
den patientansvariga sjuksköterskan ombesörja att ändring av boendeenhet
och grupptillhörighet görs.

Bild 2: Text ur regelverket ”Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och
sjukvårdens avgiftssystem”.

Det som styr om en person uppfyller villkoret för ett N-kort är det
individuella omvårdnadsbehovet. Som synes ovan är det inte boendeformen,
diagnosen, munstatuset eller den ekonomiska situationen som får råda.
1.2.1

Diskussion

På uppdrag av landstinget har Folktandvården sedan 2017 fått till uppgift att
bedriva den uppsökande verksamheten. Det har inneburit att Folktandvården
tagit över länets samtliga kommuner. 2018 var andra året som de hade hela
länet och det har gett resultat.
Antalet ja-tack till MHB har minskat sedan 2017 och antalet nej-tack till
MHB har ökat i antal. Orsaken till detta är det ökade antalet avvikelser
gällande de som inte vill ha en munhälsobedömning när väl tandhygienisten
kom för ett uppsök. Beställarenheten har under 2018 tagit fram statistik över
personer som får regelbunden tandvård och helt sonika satt dessa som nejtackare för att den uppsökande personalen ska lägga kraft på de som
verkligen vill och behöver en munhälsobedömning. Denna åtgärd har också
resulterat i att fler blev munhälsobedömda under 2018 än året innan.
Beställarenheten har, enligt uppdraget, satt som mål att 90 % av antalet
personer som tackat ja till en munhälsobedömning ska bli uppsökta och
munhälsobedömda under året. Sett till enskilda kommuner nådde samtliga
kommuner målet utom Hultsfred, Kalmar och Mörbylånga. Sett till hela
länet blev procentandelen högre än 90 % så länsvis nåddes målet. Med
riktade åtgärder mot vissa kommuner under 2019 kan snart samtliga
kommuner nå målet.
Enligt SKL:s bedömning i en uppföljning av landstingens tandvårdsstöd bör
en rimlig andel ja-tackare ligga runt 70 % av kortinnehavarna. Det målet har
9
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länet inte klarat helt då andelen ligger på 69,6 %. Procentminskningen sedan
2017 beror på att antalet nej-tackare ökat sedan överläggningen av de som
inte vill.
Det kan mycket väl bli en förändring av detta då erbjudandet till nej-tackarna
skickas ut under våren 2019. De som efter tidigare kontroll satts som nejtackare kanske kommer tillbaka till att bli ja-tackare.
Något att ha i beaktande till 2019-års rapport är de N-kort som gick ut
2018-12-31 och inte får en förlängning. Det handlar om 981 stycken kort,
varav 187 stycken tillhör grupp 2 (hemsjukvård), 391 stycken tillhör grupp 4
(hemtjänst) och 403 stycken (psykiatrin). De är medräknade i denna rapport
då åtgärd oftast görs i början av året efter utgångsdatum. Åtgärder blir då
antingen en förlängning av kortet eller en makulering.
Inför detta utgångsdatum har Beställarenheten skickat ut listor till vissa av
utfärdarna med en uppmaning om att antingen göra en förlängning eller
kontakta Beställarenheten för en makulering eller ändring av boendeenhet.
En del av de äldre personer som bor i eget boende har flyttat in på länets
särskilda boenden vilket kräver en ändring av både boendeenhet,
grupptillhörighet samt giltighetstid.
Personer som bor i eget boende inom psykiatrin fick ett brev av
Beställarenheten med uppmaning om att höra av sig till sin kontakt inom
psykiatrin som då gör en förlängning. Detta under förutsättning att personen
fortfarande uppfyller villkoren för ett N-kort. Saknas den kontakten
uppmanas personen att gå till sin läkare som gör en bedömning av
funktionshindret. Detta sker genom ett fyrsidigt läkarintyg framtaget av
Socialstyrelsen - Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338). Blir
läkarintyget godkänt av bedömningstandläkare på Beställarenheten går
personen över till F-tandvården och delges ett F-kort. En förändring med
detta byte av tandvårdsstöd är att möjligheten till en munhälsobedömning går
förlorad. F-tandvård är ett annat tandvårdsstöd som administreras av
Beställarenheten och ges till personer som har stora behov av tandvård på
grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Här är det alltså
inte det individuella omvårdnadsbehovet som styr.
I skrivande stund är det nästan 19 % som delegerats över till F-tandvården.
Det finns även de personer som efter Beställarenhetens brev gått till sin
läkare och fått ett läkarintyg gällande STB – särskilt tandvårdsbidrag.
Gällande detta bidrag är inte landstingen inblandade utan det är
försäkringskassan som administrerar och finansierar detta bidrag. I dessa fall
anser läkaren att patienten inte uppfyller villkoren för ett läkarintyg gällande
sjukdomen eller funktionsnedsättningen utan inriktar sig på patientens intag
av läkemedel som ger muntorrhet.
Beställarenheten måste tillsammans med andra inblandade fundera över hur
vi ska öka andelen verkliga ja-tackare utan att medverka till en ökning av
avvikelsen ”vill ej”. Att bara kryssa i Ja tack för alla är inte rätt väg att gå.
Risken är att många avböjer i sista stund och tandhygienistens tid går till att
rapportera patientavvikelse istället för att göra en munhälsobedömning på
10
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någon som verkligen vill ha det. Det handlar om att marknadsföra
munhälsobedömningen bättre så att de med N-kort samt anhöriga inser och
förstår nyttan med en sådan. Här måste alla inblandade aktörer bidra för att
detta ska fungera. Beställarenheten kommer under 2019 utvärdera avvikelsen
”vill ej” och ta kontakt med kommunernas MAS:ar samt den uppsökande
personalen för att försöka nå en lösning.
Det kan vara dags för landstingen att finna alternativa former för hur alla i
personkretsen erbjuds den uppsökande verksamheten. Ett alternativ till att
uppsöket sker i det egna hemmet respektive boendet skulle kunna vara att
Folktandvården kallar patienten till kliniken för en munhälsobedömning. På
detta sätt kanske en munhälsobedömning kan genomföras och avvikelse
undvikas samt att antalet nej-tackare som inte vill ha någon okänd i hemmet
kan minska. En annan vinning med detta är att tandhygienisten inte behöver
ta hela dagen i anspråk till den uppsökande verksamheten utan kan arbeta
kliniskt i större utsträckning. Viktigt att beakta, för att inte tappa syftet med
den uppsökande verksamheten, är att de som brukar hjälpa till med den
dagliga omsorgen följer med och tar del av tandhygienistens råd och
instruktioner. Beställarenheten kommer 2019 att undersöka hur andra
landsting ställer sig till detta alternativ.
Sett till antalet munhälsobedömda personer i kommunerna märks ibland att
de är fler till antalet än det är ja-tackare. Det kan finnas olika anledningar till
detta. Då antalet N-kort tas fram den sista december det år rapporten avser
kan mycket ha hänt med kortinnehavarna under året vilket kan spela roll i
statistiken. Bland annat kan en person ha fått en munhälsobedömning i
början av året men i slutet av året flyttat från länet eller avlidit vilket medför
ett makulerat N-kort. En person kan även ha fått en munhälsobedömning
under året men i slutet ändrat sig och inte längre vill ha en sådan. Denna
ändring har till följd att personen inte längre är en ja-tackare utan hamnar
under siffran nej-tackare. På grund av dessa orsaker riskeras ojämnheter.
Något Beställarenheten måste arrangera är fler organiserade möten för att
följa upp verksamheten. Mötena bör ske med utfärdare, MAS:ar och
verksamhetschefer för att få input och respons på denna och följande
rapporters resultat. Även den uppsökande personalen bör konsulteras inför
följande rapporter.
Beställarenheten har uppmuntrat länets särskilda boenden att ha rutiner kring
utfärdande av N-kort när någon ny flyttar in på boendet. Anledning till denna
uppmuntran är för att undvika situationer som mailet på sidan 9 framlägger
bevis för. Rutinen bör ingå i de andra rutinerna som gäller vid inflyttning till
särskilt boende – exempelvis vid det ankomstsamtal som sjuksköterskan har
med patient och anhöriga. Beställarenheten kommer att kontakta länets
särskilda boenden under 2019 för att återigen påtala denna lösning på
problemet.
En annan lösning kan vara att Beställarenheten, när det gäller vård- och
omsorgsboenden, frångår regeln om att boendeformen inte får styra om
personen ska ha ett N-kort. Det handlar om väldigt få personer som inte
uppfyller villkoren när de väl flyttar in på ett boende. Förfarandet blir då att
när den uppsökande personalen kommer till ett boende för uppsök tar de reda
på vem som saknar N-kort. Efter kontroll kontaktas Beställarenheten som
registrerar N-kortet direkt och tandhygienisten kan således fullfölja sitt
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uppdrag. Även här kommer kontakt tas med andra landsting för att ta reda på
hur de gör för att lösa liknande problem.
Under 2019 och nästföljande år måste dialoger föras mer regelbundet med
inblandade aktörer både inom kommun och landsting. Det kan handla om
fysiska möten, informationsbombning genom mail och brev och
telefonmöten.
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1.3

Hälsodata Landstinget i Kalmar län

Vid besöket för munhälsobedömningen registrerar tandvårdsutföraren vissa
hälsodata. Dessa data avser smärta, tuggförmåga, antalet tänder, om
personen bär protes och/eller implantat eller inte och munhygien. Data avser
även tandvårdsbehov pga. karies (hål i tänderna), parodontit (tandlossning)
och om behandlingsbehov finns för slemhinna och protes.
Tandvårdsutföraren frågar också om personen önskar få sina tänder/munhåla
åtgärdad. Resultaten av dessa hälsodata ska ses som hjälpmedel i
utvärderingen av omvårdnaden och vara mått på oral vårdtyngd.
I tabellen nedan redovisas resultaten per kommun samt även totalt för länet.

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun

Nybro kommun

Oskarshamns kommun

Torsås kommun

Vimmerby kommun

Västerviks kommun

Totalt i hela länet

260

136 1263

310

310

373

397

160

258

722

4553

78

188

118

696

206

228

253

303

123

201

571

3169 69,6%

Antal utfärdade N-kort nej-tack 2018-12-31

35

47

72

18

567

104

82

120

94

37

57

151

1384 30,4%

Antal munhälsobedömda personer

214

71

157

112

536

197

195

241

313

127

189

572

2924 92,3%

Har ont/känner smärta, tänder eller munhåla är
orsak till detta

0

0

17

0

5

0

1

7

0

12

1

9

52

1,8%

Tuggförmåga, kan ej äta pga bristande mun- och
tandstatus

0

0

18

0

31

1

16

8

2

16

5

6

103

3,5%

Helt tandlösa

31

9

32

20

70

36

29

40

55

24

33

96

475

16,2%

1 - 6 tänder

22

9

13

15

43

19

6

22

42

12

16

48

267

9,1%

7> tänder

161

53

108

77

373

142

154

169

216

89

132

424

2098 71,8%

0

0

4

0

50

0

6

10

0

2

17

4

Antal personer som ej går att räkna antalet
tänder på
Antal egna tänder

93

Totalt i procent

Hultsfreds kommun

125

204

Kalmar kommun

Emmaboda kommun

239

Antal utfärdade N-kort ja-tack 2018-12-31

Högsby kommun

Borgholms kommun

Antal utfärdade N-kort 2018-12-31

Landstinget i Kalmar län 2018

3,2%

3 419 1 192 2 297 1 588 7 913 2 764 3 115 3 593 4 299 1703 2 808 8 717 43408

Protesbärare

45

17

34

35

126

59

47

54

95

38

61

154

765

26,2%

Personer med implantat

25

1

9

7

69

13

19

14

16

10

9

41

233

8,0%

Munhygienen, bra

117

43

77

92

373

172

146

153

261

87

131

392

2044 69,9%

Munhygienen, dålig

97

28

80

20

163

25

49

88

52

40

58

180

880

30,1%

Karies som behöver åtgärdas

9

11

44

10

92

12

32

58

30

42

26

129

495

16,9%

Parodontit

1

7

21

2

77

3

22

23

4

35

24

85

304

10,4%

Slemhinna behov av behandling

2

1

13

1

24

2

11

11

2

10

4

6

87

3,0%

Avtagbar protes behandlingsbehov

3

1

9

1

38

0

12

23

3

17

6

3

116

4,0%

Önskemål om behandling

11

2

22

1

85

3

97

47

9

41

15

417

750

25,6%

Tabell 3: Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning inom Landstinget i Kalmar län
2018.

Antalet utfärdade kort den 31 december 2018 blev 4 553 stycken.
Av dessa kortinnehavare var det 69,6 % som önskade en bedömning av sin
munhälsa medan 30,4 % tackade nej till en sådan.
I Kalmar län år 2018 har 3 411 personer blivit uppsökta. 2 924 av dessa har
fått en munhälsobedömning medan 487 stycken av olika orsaker inte fått
någon utförd. Att uppsöket inte resulterat i en munhälsobedömning beror till
stor del på att personen inte vill när tandhygienisten väl är på besök.
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Då tandhygienisten har två månader på sig att uppsöka en person efter att Nkort registrerats är det stor risk att denna inte hinner bli uppsökt om kortet
utfärdas i slutet av året. Då blir personen uppsökt i början av nästkommande
år.
Sett till antalet munhälsobedömda personer i Borgholm, Oskarshamn, Torsås
och Västervik kan noteras att de är fler till antalet än det är ja-tackare.
Diagrammet nedan jämför hälsodata mellan åren 2017 och 2018.

Diagram 4: Hälsodata, jämförelse mellan åren 2017 och 2018.

Överlag har det skett en förbättring av munhälsan – sett till sjukdomstillstånd
och munhygien – bland de personer i Kalmar län som innehar ett N-kort och
tackat ja till en munhälsobedömning vid jämförelse mellan 2017 och 2018.
Till sjukdomstillstånden räknas smärta, försämrad tuggförmåga, karies,
parodontit och slemhinnebesvär och dessa tillstånd ger ett behov av
nödvändig tandvård.
Om munhygienen ska bedömas som bra önskas en ren mun men det får
finnas små/måttliga, för ögat synliga, mängder beläggningar (plack och
matrester). Finns det antydan till tveksamhet vid bedömning ska
tandhygienisten hellre välja dålig munhygien för att kunna jobba mot en
förbättring. Vid en dålig munhygien finns det rikligt med beläggningar och
matrester på tänder, slemhinnor och eventuella proteser.
Också detta år fanns ett antal personer som det inte gick att räkna tänderna
på. Då de är få påverkar de inte statistiken nämnvärt.
Tabellen nedan visar procentuell ökning och minskning av personer som
blivit munhälsobedömda samt utslaget av deras epidemiologiska uppgifter i
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Kalmar län 2017 respektive 2018. Sett till denna tabell förtydligas den
överlag positiva munhälsoutvecklingen i länet gällande de olika
sjukdomstillstånden i munnen samt munhygienen.
Protesbärare
2017 2860 844 29,5%
2018 2924 765 26,7%
-2,8%

Slemhinnebesvär
2017 2860 93 3,3%
2018 2924 87 3,0%
-0,2%

Försämrad tuggförmåga
2017 2860 110 3,8%
2018 2924 103 3,6%
-0,2%

Implantat
2017 2860 259 9,1%
2018 2924 233 8,1%
-0,9%

Protesbehov
2017 2860 133 4,7%
2018 2924 116 4,1%
-0,6%

Helt tandlösa
2017 2860 521 18,2%
2018 2924 475 16,6%
-1,6%

Bra munhygien
2017 2860 2040 71,3%
2018 2924 2044 71,5%
0,1%

Önskemål om behandling
2017 2860 790 27,6%
2018 2924 750 26,2%
-1,4%

1-6 tänder
2017 2860 262 9,2%
2018 2924 267 9,3%
0,2%

Dålig munhygien
2017 2860 820 28,7%
2018 2924 880 30,8%
2,1%

7>tänder
2017 2860 1994 69,7%
2018 2924 2098 73,4%
3,6%

Karies
2017 2860 390 13,6%
2018 2924 495 17,3%
3,7%

Går ej att räkna tänder
2017 2860 82 2,9%
2018 2924 93 3,3%
0,4%

Parodontit
2017 2860 321 11,2%
2018 2924 304 10,6%
-0,6%

2017 2860
2018 2924

Smärta
33 1,2%
52 1,8%
0,7%

Tabell 4: Ökning eller minskning av antal personer med sjukdomstillstånd sedan året innan
i Kalmar län.

1.3.1

Diskussion

Resultatet av uppföljningen visar att de uppsök som gjordes resulterade i fler
antal munhälsobedömningar än året innan. Det är dock viktigt att inte stirra
sig blind på antalet. Målet med den uppsökande verksamheten är att förbättra
munhälsan. Sett till jämförd hälsodata i diagrammet från föregående sida har
munhygienen visat sig bli något bättre gällande de med bra munhygien sedan
2017, de har blivit fler. Även personer med dålig munhygien har blivit fler i
antalet och det är inte bra i förlängningen. Det kan vara så att
tandhygienisten är osäker vid bedömningen och då är det bättre att välja det
statuset för att kunna jobba mot en förbättring.
Beställarenheten har satt upp mål på att 90 % av de som tackat ja ska bli
uppsökta och munhälsobedömda under året. Det har nåtts under 2018 vilket
till stor del kan bero på ökningen av antalet nej-tackare. Den uppsökande
personalen kunde lägga tid på de som verkligen ville ha en
munhälsobedömning och det resulterade i att fler personer fick en under året.
Detta trots att antalet personer som inte ville ha en när tandhygienisten väl
var på plats var ganska många till antalet även detta år. Här måste åtgärder
återigen vidtas för att reducera antalet avvikelser av denna orsak – se avsnitt
om avvikelsehantering på sidan 20.
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Sett till antalet personer med önskemål om behandling av sina
sjukdomstillstånd i munnen – 750 stycken detta år – görs bedömningen att
det kan handla om de med karies och parodontit. Karies är en
infektionssjukdom som orsakas av olika bakterier och obehandlat angrepp
kan leda till kaviteter – hål i tänderna – och i förlängningen tandvärk och
avlägsnande av tand. Parodontit innebär en nedbrytning av benvävnaden runt
tänderna och det kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas
obehandlad. Detta sjukdomstillstånd kan öka risken att få hjärt- och
kärlsjukdom samt stroke. Med andra ord är det viktigt att öka medvetenheten
om att vidta åtgärder vid vissa sjukdomstillstånd.
När de epidemiologiska uppgifterna tas vid en munhälsobedömning räknar
tandhygienisten kortinnehavarens tänder. Efter varje års rapportering märks
att antalet personer, med egna tänder kvar i munnen, ökar. Har man sina
egna tänder livet ut ökar kraven på omsorgspersonalen vilka måste ha
förmåga att utföra den dagliga munhygienen optimalt för bästa resultat. Efter
återkoppling med uppsökande personal är detta ett problem, tandborstningen
som utförs av omsorgspersonal måste förbättras. Om borstningen utförs mer
ordentligt så kommer det bli en vana för personalen att titta i munnen och
kommer då snabbare att upptäcka förändringar. Det handlar även här om att
öka medvetenheten och våga prata om tänder och munnen – föra dialoger
med varandra och brukarna var de än befinner sig – hemma eller på boende.
Implantat ökar i största allmänhet och det märks även bland personer med Nkort. Det är precis lika viktigt att ta hand om implantat som de egna
tänderna. Det är lätt att tro att det inte behövs eftersom tandimplantat är
artificiella och inte kan drabbas av karies. Däremot kan fickorna runt
implantatet drabbas av bakterieangrepp. Det kan i sin tur leda till att det
underliggande benet luckras upp och då finns det risk att implantatet kan
lossna. Denna kunskap är enormt viktig för omsorgspersonalen som hjälper
till vid tandborstningen.
Ju färre tänder man har i munnen desto större anledning till att ha protes,
antingen en hel- eller delprotes för att kunna tugga maten på bästa sätt.
Antalet protesbärare har minskat i antal vilket också de med protesbehov har
gjort. En risk med att bära protes är att slemhinnan kan drabbas av besvär på
ett eller annat sätt. Även här krävs att omsorgspersonalen har kunskaper om
hur man sköter om en protesbärare. För att undvika slemhinnebesvär är det
viktigt att ta ut protesen regelbundet för rengöring och även rengöra
vårdtagarens mun på bästa sätt.
Det är viktigt att personalen inser att munhälsan kan stärka eller stjälpa
hälsotillstånd och livskvalitet hos sköra personer. Att låta personal höja sin
kompetens genom att gå på de kostnadsfria utbildningar som
tandhygienisterna ger borde vara en självklarhet för samtliga kommuner.
Det måste prioriteras för de gamla och sjukas bästa. Det är kommunernas
ansvar att se till att personalen blir utbildade.
För att bistå till kompetenshöjning la Beställarenheten under 2018 ut
instruktionsfilmer om munvård på hemsidan. Genom dessa filmer ökas
kunskapen om hur man ombesörjer andras tänder på bästa sätt.
Omsorgspersonalen kan i lugn och ro sitta och titta och inhämta kunskap
som förhoppningsvis bidrar till bättre munvård. För att få någon form av
16
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utvärdering om detta ger resultat kommer Beställarenheten under 2019 ta
kontakt med IT-avdelningen för att få hjälp med att mäta hur många
besökare/tittare som filmerna får. Det kan ske genom att installera någon
form av webbstatistiksystem om det är möjligt.
Mycket handlar om inställningen till sin egen munhälsa – om den inte tas
omhand – hur ska man kunna ta hand om andras. Vi måste bli bättre på att
tala om munhälsa.
Något annat att fundera över är att munvård normalt inte ingår i basal hygien
vid biståndsbedömning. Detta innebär att omsorgspersonalen inte har ett
naturligt mandat att stödja brukaren med munvården. Ett förslag till
förbättring från den uppsökande personalen är att kommunernas
biståndsbedömare bör se över detta och få till en ändring. En ändring kan
betyda att inställningen till munvård förändras radikalt för
omsorgspersonalen.
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1.4

Nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Som tidigare nämnt har landstingen ansvar för att vissa personer blir
uppsökta av tandvårdspersonal och erbjuds en avgiftsfri
munhälsobedömning. Dessa personer ska också erbjudas nödvändig tandvård
till hälso- och sjukvårdsavgift.
Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet och registreras av vårdgivaren i
landstingets elektroniska e-frikortstjänst. Vårdgivare som inte är anslutna till
e-frikortstjänsten ska uppmana patienten att behålla besökskvittot och vända
sig till en ansluten vårdgivare som kan hjälpa till att registrera avgiften i
frikortstjänsten. För personer fyllda 85 år krävs ingen patientavgift.
Nödvändig tandvård ska medverka till en påtaglig förbättring av förmågan
att tillgodogöra sig föda. Om allmäntillståndet hos patienten inte medger
någon mer omfattande behandling ska denna istället inriktas på att motverka
smärta och obehag. Tandvårdspersonalen som utfört munhälsobedömningen
ska informera omsorgspersonalen om den berättigade har behov av
nödvändig tandvård.
För den nödvändiga tandvården kan den berättigade fritt välja
tandläkare/tandhygienist. Om personen som önskar behandling inte har
någon egen tandläkare/tandhygienist är det, i Kalmar läns fall,
Folktandvården som ska utföra nödvändig tandvård i egen regi eller vidtala
annan tandvårdsmottagning. För personer som bor på särskilda boenden är
det omsorgspersonalen som ska ombesörja att boka tider och se till att
personen kommer till tandläkare/tandhygienist.
I anvisningarna, som den uppsökande tandhygienisten följer, är en av
frågorna om patienten/ombudet önskar behandling – i de fall ett behov av
akut tandvård har konstaterats.
I Kalmar län 2018 var det 2 680 personer med N-kort som fick nödvändig
tandvård. Av dessa var det 750 stycken som hade blivit munhälsobedömda
och önskat sig tandvård. 314 stycken av dessa fick ingen nödvändig tandvård
under 2018 trots önskemål. Tabellen nedan visar ålder och kön på de som
fick nödvändig tandvård utförd och det gällde 436 personer.

Diagram 5: Personer som vid MHB önskade behandling och fick nödvändig tandvård 2018.
18
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1.4.1

Diskussion

Då patienten har rätt att fritt välja vårdgivare till att utföra den nödvändiga
tandvården kan de antingen välja en privat tandläkare/tandhygienist eller en
inom folktandvården. Den privata tandläkaren har dock rätt att säga nej till
patienten. Nekandet kan bero på att ersättningen för nödvändig tandvård är
för låg, patienterna är för tidskrävande och administrationen för krånglig.
Det kan även vara så att patienten har en etablerad kontakt med en privat
tandläkare men att vederbörande inte har en handikappanpassad praktik. Det
innebär svårigheter för patienten om denna sitter i rullstol eller går med
rullator.
Beställarenheten har påbörjat en diskussion om ackreditering av privata
vårdgivare som kommer att behandla patienter inom det särskilda
tandvårdsstödet. Detta innebär att ett visst antal krav kommer att ställas på
vårdgivaren när det gäller bland annat handikappanpassning och
digitalisering.
När det gäller den nödvändiga tandvården är det viktigt att det finns
vårdgivare som vill utföra den i länet och ser nyttan med den. De gamla och
funktionshindrade får med den sitt behov av tandvård uppmärksammat och
tillgodosett. Dessa grupper är oftast ekonomiskt utsatta och genom att
tillhöra de som har rätt till nödvändig tandvård är inte ekonomin något
problem. Grupperna är även prioriterade när det kommer till det
odontologiska omhändertagandet.
Ett bekymmer dock som Beställarenheten har upptäckt är att vårdgivarna har
vissa svårigheter med att lägga just det odontologiska omhändertagandet på
rätt nivå sett till patientens allmäntillstånd. Tandläkarna väljer oftast optimal
behandling istället för att lägga den på rimlig nivå, det vill säga att de väljer
den mest kostsamma behandlingen. Denna observation görs oftast i samband
med mottagna förhandsbedömningar där vårdgivaren söker ersättning för
vissa delar av tandvård. Oftast hinner behandlingen avstyras av
Beställarenheten innan den utförs genom ett avslag på
förhandsbedömningen.
Att alla som önskade behandling gällande sina besvär inte fick någon
behandling utförd kan bero på flera orsaker. Nästan 70 % av personerna som
inte fick någon nödvändig tandvård under 2018 var över 80 år. Sett till
åldern kan det vara orken som tryter, patienten kanske inte heller tycker att
det är någon idé att gå till tandläkaren med sina besvär. Personen kan till och
med ha hunnit avlida innan tid för behandling bokas.
Det kan även vara så att ombudet önskar behandling för besvären men inte
patienten själv.
Munhälsobedömningen kan ha utförts sent under 2018 vilket medför att
patienten inte hinner få en tid innan det övergår till nytt år.
Det är trots allt över 58 % av de som önskade behandling som fick
nödvändig tandvård utförd vilket Beställarenheten anses vara en rimlig andel
sett till omständigheterna.
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1.5

Avvikelsehantering

Leverantören, dvs. den uppsökande personal som gör uppsök och utför
munhälsobedömningarna, ska till Beställarenheten fortlöpande lämna in
avvikelserapportering. Till avvikelser räknas de uppsök som tandhygienisten
gör hos personer som tackat ja till en munhälsobedömning men som inte
resulterar i en munhälsobedömning.
De olika avvikelseorsakerna som går att hänvisa till är avflyttad, ej hemma,
svårt sjuk eller vill ej.
Tidigare år har vi även haft avvikelsen – avliden – men har valt att ta bort
denna då den har gett konsekvenser. En sådan har varit att en person av
misstag har fått avvikelsen avliden när den i själva verket varit avflyttad. För
att undvika detta har avliden avlägsnats som val. Då avvikelserna inte är
nationellt bestämda gör varje landsting som det önskar.
En person kan ha fler än en avvikelse under ett verksamhetsår, 1 januari till
31 december. Förhoppningen är dock att en avvikelserapportering resulterar i
att personen får en munhälsobedömning längre fram under året.
Antalet registrerade avvikelser i diagrammet nedan, har inte resulterat i en
munhälsobedömning längre fram under 2018.

Diagram 6: Antal avvikelser och orsaker till dessa i Kalmar län 2018.

Av de 487 personer (avvikelser) som uppsökts men inte fått någon
munhälsobedömning utförd har 2,5 % flyttat utan att någon adressändring
gjorts till någon instans, 4,7 % var inte hemma när tandhygienisten kom på
besök, 4,1 % var för sjuka för att orka gå igenom en munhälsobedömning
och 88,7 % ville inte få någon munhälsobedömning utförd.
När den uppsökande personalen får in en avvikelse ska den bearbetas. Vissa
avvikelser är lättare än andra att påverka. Vid avflyttning görs en
adressändring och är personen inte hemma vid besöket bokas ett nytt besök
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in. Utifrån procentandelarna ovan borde mest bearbetning läggas på de som
inte vill.
I diagrammet nedan går att utläsa vilka åldrar som tenderar mest att inte vilja
ha en munhälsobedömning när besöket väl är bokat.

Diagram 7: Avvikelsen Vill ej fördelad på ålder och kön.

Vad som går att utröna ur diagrammet ovan är att de flesta som inte ville ha
en munhälsobedömning under 2018 är kvinnor i åldern 70-100 och män i
åldern 70-90. Genom statistiken som lämnats av tandhygienisterna till
Beställarenheten går det utläsa att de flesta i ovan angivna åldrar bor i
kommunernas särskilda boenden samt i eget boende med hemtjänst.
2017 påbörjades kontroller av Beställarenheten gällande vilka som har en
mer regelbunden tandvård och inte velat ha en munhälsobedömning vid
besök två år i rad. Kontrollerna utfördes för att berättiga omregistreringen då
munhälsan inte får bli lidande. Ytterligare kontroller utfördes under 2018
vilket resulterade i att fler personer registrerades som nej-tack till
munhälsobedömning. Avvikelsen är så pass tidskrävande för tandhygienisten
att dessa kontroller kommer att utföras varje år.
Avvikelserapportering kan ges inom hela de uppsökande verksamheten –
inte bara gällande munhälsobedömningar. Även utbildningarna som
tandhygienisterna ger till omsorgspersonalen kan ibland drabbas av
avvikelser.
1.5.1

Diskussion

Det finns ett antal områden, exempelvis när det gäller uppsök, N-kort och
omsorgsutbildning, där problem kan uppstå. För att lättare hitta dessa
problem och åtgärda dem är avvikelserapporteringen viktig. En annan sak
som är viktig gällande avvikelserapporteringen är uppföljningen av dessa.
Det gäller att hitta ett sätt att minska på avvikelserna utan att tid tas från den
uppsökande verksamheten alltför mycket.
Beställarenheten började redan 2016 att ta tag i varför det blir så många som
inte vill ha en munhälsobedömning fast de har tackat ja till en. Eftersom det
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är en ständig ökning av personer med denna avvikelse krävs radikala
åtgärder för att förhindra ytterligare ökning. 2018 minskade antalet
avvikelser dock men antalet ovilliga hade ökat. Då den uppsökande
personalen, som består av tandhygienister, emellanåt drabbas av
resursproblem är det ännu viktigare att det inte blir någon form av
resursslöseri. Det är av största vikt att dessa får ägna sig åt de som verkligen
vill ha en munhälsobedömning. Som diskuterats i avsnittet om hälsodata är
dialoger ytterst viktiga, att vi alla vågar prata om mun och tänder.
Omsorgspersonal, anhöriga, goda män, förvaltare och de som har med våra
brukare att göra kan genom samtal göra det mindre tabubelagt och naturligt.
Denna omsorg kan bidra till att brukaren mer villigt öppnar munnen när
tandhygienisten kommer på besök.
Beställarenheten tar på sig att göra regelbundna kontroller under året för att
stävja resursslöseriet. Dessa kontroller består av att gå in i systemet och ta ut
en lista på de som fått avvikelsen vill ej och vidta åtgärder i form av kontroll
om regelbunden tandvård finns. Genom att regelbundet göra en kontroll
medföljer att fler registreras som nej-tackare. Men eftersom det årligen
skickas ut ett nytt erbjudande om munhälsobedömning till de som tackar nej
ser Beställarenheten inte någon risk med att munhälsan försämras. Många av
dem har också en redan etablerad tandläkarkontakt så
munhälsobedömningen kan då tänkas ses som överflödig.
Samtidigt krävs åtgärder från både den uppsökande personalen som hos
anhöriga och omsorgspersonal. Det kan inte framtvingas en
munhälsobedömning men motiverande samtal med anhöriga och
omsorgspersonal kan hjälpa till. Exempelvis när någon flyttar in på ett
boende kan en förklaring ges redan vid ankomstsamtalet vad en
munhälsobedömning är. Det gäller att samtliga inser och förstår nyttan med
den. Personer som inte går regelbundet till en tandläkare och har svårare att
ta sig dit har stor nytta av en munhälsobedömning. Detta för att den
uppsökande personalen kan upptäcka potentiella problem i tid.
Munvårdsombuden är också av stor betydelse och de måste få ett större
erkännande för sina insatser. Då de håller arbetskollegorna informerade
krävs det ett engagemang som kan smitta av sig till övrig personal. Genom
ett genuint intresse för det man gör är det lätt att få även andra motiverade.
Den uppsökande personalen får erfara att enheternas munvårdsombud inte
alltid kan vara med på uppsöket vilket är beklämmande då denne är
tandhygienistens kontaktperson och samtidigt ett stöd för brukaren vid
uppsök. Den som lägger schemat på enheten bör frigöra tid för
munvårdsombudet att delta vid det årliga uppsöket. Önskvärt från
Beställarenheten är att ha 2 stycken munvårdsombud på varje boende. På så
sätt hjälper man varandra att hjälpa andra.
Oberoende om det gäller någon som bor på ett boende eller hemma gäller det
att den uppsökande personalen får in en rutin hur de ska göra när denna
avvikelse uppstår. Exempelvis kan val av tid vara avgörande, att välja en tid
när personen är som tröttast eller piggast. Det kanske personal eller anhörig
kan avgöra. Eller att man snart efter ett uppsök hos de som inte vill kommer
tillbaka för ett nytt försök. Beställarenheten har märkt utifrån statistiken att
oftast görs inga nya försök under året till en munhälsobedömning.
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Ett annat sätt att bemästra problemet med de som inte vill är att finna
orsaken till varför och försöka bemöta detta. Ett utvecklingssteg är att man
noterar i munhälsoprotokollet orsaken till avvikelsen. Kunskapen ger
möjlighet att utveckla och förbättra samt att nå en större andel. En risk med
detta resonemang kan vara att för mycket tid går åt till prat.
Flest personer som inte vill befinner sig i Kalmar kommun, 44 %, så
Beställarenheten försöker sig på riktade åtgärder gentemot den uppsökande
personalen i kommunen för ett försök att få bukt med problemet.
Då den uppsökande personalen har ett ansvar, enligt avtal, att uppsöka alla
dem som tackat ja till en munhälsobedömning krävs tillgång till
kortinnehavarna. En grundläggande förutsättning för ett uppsök och en
munhälsobedömning krävs att tandhygienisten hittar personen. Antalet
avflyttade har minskat sedan tidigare år men skulle säkert upphöra helt om
adressändringen gjordes i förväg. Beställarenheten gick under 2018
regelbundet in i systemet och korrigerade avvikelsen avflyttad genom att
adressändra personen. Detta gjorde att ytterligare fördröjning av ett uppsök
minskade. Som tidigare nämnt är inte avvikelserna nationella så
Beställarenheten kommer under 2019 göra ett försök att exkludera Avflyttad
ur avvikelsesamlingen.
Ett annat förslag gällande adressändringar kan vara att Beställarenheten
begär boendelistor och därefter gör en ändring av adress så att
tandhygienisten hittar personen för en munhälsobedömning. Det kan vara så
att boendelistor inte kan ges ut av sekretesskäl, skulle så vara fallet får
kontakt tas med enhetschef eller patientansvarig sjuksköterska och gå
igenom boendet över telefon.
För att underlätta ytterligare inför uppsökstillfället på ett boende med många
avdelningar har boendena börjat delas in i just avdelningar. Så istället för att
bara kalla boendet exempelvis Jungmansgården vård- och omsorgsboende
blir det istället Jungmansgården, Fregatten. Genom denna ändring är det
lättare för tandhygienisten att ta kontakt med varje avdelning och göra upp
om tid för ett besök. En annan fördel med ändringen är att listorna blir mer
lätthanterliga med personer som bor på samma avdelning och ofta har
samma omsorgspersonal. Samtidigt hamnar nytillkomna personer rätt från
början. Boendelistan är även här behjälplig. Arbetet med denna uppdelning
fortskrider även under 2019.
Dock har det uppstått mer administrativt arbete för Beställarenheten i och
med denna uppdelning i avdelningar. Det har hänt att hänvisning endast har
gått till särskilt boende men inte till vilken avdelning. Det innebär att
efterforskningar för att registrera personen på rätt avdelning måste göras.
Då det sker nedstängningar av boenden och nya tillkommer är det väldigt
sällan att Beställarenheten blir informerad om detta. En konsekvens när
boenden stängs ner och Beställarenheten inte får information är att
kortinnehavare fortfarande är registrerad på ett boende som inte längre
existerar. Det fördröjer hela uppsöksprocessen då inte uppsökande personal
hittar personen för en munhälsobedömning. Ytterligare en konsekvens av ett
nytillkommet boende är då personen som ska få ett N-kort utfärdat inte blir
registrerad om inte boendet är inlagt i systemet. Även här fördröjs hela
uppsöksprocessen. Detta kan undvikas om uppgifter inkommer så fort
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kommunen blir varse om förändringen samt att Beställarenheten kan ha en
mer regelbunden kontakt med MAS:en i de olika kommunerna.
Då tandvårdspersonal har informationsplikt kring alla tandvårdsstöd är det
viktigt att de bidrar till att identifiera eventuella berättigade personer till ett
N-kort. Beställarenheten har framtagit en broschyr som skickas till
klinikerna som sedan delar ut dessa till patienterna. I dessa broschyrer ges
information om våra tandvårdsstöd och vad som krävs för att ingå i Ntandvården. På detta sätt blir tandvårdspersonalen en länk mellan patienten
och utfärdare av N-kort.
Beställarenheten kommer under 2019 ta fram en manual till
tandvårdspersonal som en vägledning. Manualen kommer att fungera som en
karta för att kunna utröna vad patienten eventuellt kan komma att tillhöra.
Det som tas upp i manualen kommer att bli N-tandvård, F-tandvård samt
STB (särskilt tandvårdsbidrag). Förhoppningen är att det kommer att
underlätta identifieringen av berättigade personer till ett N-kort.
Nästan 5 % av de avvikelser som registrerats är personer som inte är hemma
när tandhygienisten kommer för en munhälsobedömning. Det motsvarar 23
personer vilket egentligen inte är något större problem i sammanhanget.
Beställarenheten föreslår i detta fall, då muntligt avtal ingås, att återbud bör
lämnas till tandhygienisten inom rimlig tid. Även om munhälsobedömningen
är kostnadsfri bör resursslöseri undvikas.
Den fjärde och sista avvikelsen, svårt sjuk, är svårare att göra något åt då
åldern på de inom denna avvikelse ofta är hög. Beställarenheten tror inte att
den uppsökande personalen prioriterar åtgärder mot denna avvikelse och det
kräver vi inte heller att de ska göra.
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1.6

Utbildning

Samtliga anställda inom kommunernas omsorgsverksamhet ska årligen få en
munvårdsutbildning och denna ges av den leverantör som har avtal med
Beställarenheten för tandvård om uppsökande verksamhet. Från 1 januari
2017 är det Folktandvården som står för detta. Av kommunerna utses
särskilda munvårdsombud som blir första instansen för munvårdsfrågor och
håller kontakten mellan det särskilda boendet och tandvården.
Munvårdsombuden ges en första mera omfattande utbildning om högst fyra
timmar vid två tillfällen. Därefter får de årligen en uppföljande utbildning
om högst fyra timmar i munvårdsfrågor. Övrig omsorgspersonal ges
utbildning en gång per år och ska omfatta en till två timmar.
Munvårdsombudets fungerar som en kommunikationslänk mellan
vårdtagare, omsorgspersonal, anhöriga och tandvårdspersonal och deras roll
är mycket viktig i sammanhanget. De är talespersoner och måste få tid till att
återrapportera. De anmäler sig frivilligt vilket är en fördel då engagemanget
och rätt motivation finns med från början. Skulle rollen vara delegerad kan
man känna sig tvingad och då är det risk att jobbet inte blir bra utfört.
Syftet med munvårdsutbildningen är att ge såväl munvårdsombud som all
övrig omsorgspersonal sådan motivation samt teoretisk och praktisk kunskap
att munvård blir en självklar del av helhetsvården. De måste kunna
identifiera problem som kräver tandvårdsbehandling. Munvårdsutbildningen
ska medverka till att, minimera besvär från munhålan, bevara relevant
tuggförmåga, munhälsotillståndet inte försämrar allmäntillståndet och att
munsituationen inte ger upphov till ett utökat omvårdnadsbehov.
Utbildningstillfällena bokas genom att utbildningsledaren dvs.
tandhygienisten som utför munhälsobedömningarna, tar kontakt med
enhetschefen i respektive kommun för att bestämma tid och plats. Detta sker
antingen genom telefonkontakt eller via e-post.
Totalt har 1 026 personer deltagit vid utbildningstillfällena 2018. I tabellen
nedan visas den negativa trenden gällande antalet utbildade under 2012-2017
som åskådliggör att det skett en kontinuerlig minskning. Dock kan skönjas
en ökning under 2018 som förhoppningsvis kommer att hålla i sig under
nästkommande år.
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11

36

0

12

Kalmar

268

191

308

146

102

64

258

Mönsterås

43

0

63

26

24

0

25

Mörbylånga

206

224

85

128

55

147

44

Nybro

265

162

102

166

84

153

45

Oskarshamn

81

244

151

150

97

0

0

Torsås

28

27

18

17

14

18

15

Vimmerby

157

100

211

194

325

37

56

Västervik

547

303

255

387

389

281

337

Totalt

1889

1400

1362

1346

1223

803

1026

Tabell 5: Antal utbildade i munhälsovård 2012-2018.
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En ökning av antalet utbildade, sedan året innan, har skett i flertalet
kommuner. Emellertid visar Oskarshamn upp en negativ trend då det inte har
blivit någon utbildning utförd där på ett antal år. Då tandhygienisten i
Oskarshamn enbart ska göra uppsök är det folktandvårdskliniken som ska
hålla i utbildningarna och det har inte blivit gjort under 2018 – orsaken till
detta ska vara en kommunikationsmiss då kommunen bytte medicinskt
ansvarig sjuksköterska. Utbildningar utlovas ske under 2019.
Orsakerna till det minskade antalet utbildningsdeltagare varierar. Det är
många enhetschefer som inte svarar på tandhygienistens förfrågan om
utbildning, inte ens efter en eller ett par påminnelser. Det upplevs från
tandhygienisternas sida att enhetscheferna byts ut med jämna mellanrum
vilket ger en dålig kontinuitet på planeringen från år till år.
En annan svårighet tandhygienisterna upplever är att det är svårt att få
munvårdsombuden att delta vid båda utbildningstillfällena. Detta beror oftast
på att det är svårt att få vikarier insatta till dessa tillfällen.
Det är även svårt att nå all personal med munvårdsinformation då deltagande
personal är de som arbetar just det tillfället när arbetsplatsträffarna sker.
Dessa arbetsplatsträffar är också färre än tidigare.
2018 års resultat av antalet utbildade visar på en positiv utveckling. Då
utbildningarna måste prioriteras för att uppnå och bibehålla god munhälsa
hos personer med ökat stöd- och omsorgsbehov.
På de avvikelserapporter Beställarenheten brukar få in rörande utbildningar
kan orsaken vara att boendet/enhetschefen inte haft möjlighet att bereda tid
för utbildning av personal. En annan orsak kan vara att boendet ställer in
utbildningen i sista stund av olika anledningar. När tandhygienisten frågat
personal om munvårdsutbildning har de inte alltid fått information om detta
av sina chefer. Det har även hänt att utbildning varit inplanerad på en
arbetsplatsträff men ingen kom och ingen hade informerat tandhygienisten
om att arbetsplatsträffen var inställd.
Beställarenheten och den uppsökande personalen beslutade sig under 2018
för att gemensamt använda sig av LISA – avvikelsehantering i Cosmic Link
– för att lättare och snabbare komma åt avvikelserna runt utbildningar och
uppsök. En annan fördel med LISA är att slippa administrationen med
papper.
På grund av tekniska missöden har Beställarenheten ännu i skrivande stund
inte kunnat komma åt avvikelserna i LISA utan har fått ta kontakt med
samordnaren för den uppsökande verksamheten för inrapporterade
avvikelser. Endast tre stycken avvikelser har rapporterats för 2018 och de
gäller personal från boendet som inte kunnat delta vid uppsök.
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Diagram 8: Antalet vårdanställda samt antalet munvårdsutbildade 2018.

Antal vårdanställda, i diagrammet ovan, är hämtade från Kolada – Kommunoch landstingsdatabasen. Framtagna uppgifter är baserade på månadsavlönad
personal, inom vård och omsorg, antal som fått lön i november månad 2017.
Då Kolada publicerar sitt resultat varje år runt vecka 14 hinner
Beställarenheten aldrig få årssiffror innan rapporten ska lämnas in.
Siffrorna från Kolada är inte någon absolut sanning utan ska mer ses som ett
hjälpmedel för att urskilja skillnaderna mellan kommunerna när det gäller
antalet utbildade i relation till antalet anställda.
Grafiskt sett ser antalet utbildade per kommun åren 2016 till 2018 ut enligt
diagrammet nedan.

Jämförelse andel vårdanställda som deltagit i en
munvårdsutbildning 2016-2018
4%
11%
11%

5%
0%

9%
11%

11%

16%

3%

16%
0%
3%

4%

0%
5%

5%
0%

43%

5%

34%

10%
7%

19%
11%

27%

23%

6%
62%

6%

5%

13%

Procentuellt munvårdsutbildade 2016

11%

5%

34%

Procentuellt munvårdsutbildade 2017

Procentuellt munvårdsutbildade 2018

Diagram 9: Jämförelse andel vårdanställda som deltagit i en munvårdsutbildning 20162018.
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Sett till statistiken genom åren gällande utbildningsdeltagandet ser det bättre
ut 2018 än 2017. Utbildning måste prioriteras då det krävs kunskap för att
hålla en god standard på munhygienen.
Den arbetsgrupp bestående av representanter från kommun och landsting
som tillsattes under 2016 och gemensamt arbetade fram underlaget ”
Munhälsa – förslag på utbildningsinsats” träffas nu en gång per år för att
hålla kompetensen uppe. På mötet som skedde 2017 beslutades om följande
utbildningsinsatser där förhoppningen var att de skulle implementeras under
2018;


Munhälsocaféer



Munvårdsombudens utbildningar



Utbilda omvårdnadslärare



Film



Munhälsobedömning



Riskbedömningar med ROAG (Revised oral assessment guide)



Webbutbildning



Fluortant

1.6.1

Diskussion

Med hänvisning till avtalet gällande den uppsökande verksamheten står att
landsting och kommun ska samverka och i god tid planera för att
utbildningsinsats ska kunna genomföras i de flesta fall. Åren 2012-2017 har
antalet utbildade fortsatt att minska. Men med de utbildningsinsatser som
antagits under 2018 märks ett ökat antal och fortsätter förhoppningsvis att
öka.
Avvikelserapporteringen är i detta skede väldigt viktig då det är lättare att
bemöta problem när orsak till problemet anges. Beställarenheten måste inom
kort komma in i LISA för att hämta upp eventuella avvikelser som hunnit
registreras under 2019 för att vidta åtgärder.
Beställarenheten ansvarar för att följa upp så att avtalsenlig utbildning
ordnats och då krävs en regelbunden kontroll i systemet för detta. Vid
indikation att utbildningsdeltagandet är lågt bör någon form av åtgärd vidtas.
Den primära åtgärden blir att ta kontakt med tandhygienisten i den kommun
som uppvisar ett lågt antal utbildningsdeltagare och höra efter skälet till
varför. Skulle skälet vara att enhetschefen inte responderat tar
Beställarenheten kontakt med denna för att upplysa om vikten av
munvårdsutbildningar. Det är kommunernas ansvar att se till att personalen
blir utbildad. Här krävs att alla inblandade parter samarbetar för att få till ett
så gott resultat som möjligt.
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Omfattningen av utbildningar beror ofta på hur samarbetet med kommunerna
fungerar. Det är viktigt att hitta rätt nyckelpersoner som hjälper
tandhygienisterna att kontakta rätt person. Det sker täta chefsbyten i
kommunerna och de kontakter som tandhygienisten byggt upp försvinner
snabbt genom ett chefsbyte. Även personalomsättningen inom omsorgen kan
utgöra ett hinder. Ett förbättringsförslag till samarbete kan delvis initieras av
påverkan genom Länsgemensam ledning där vikten av god munhälsa för
äldre måste belysas.
Under 2019 inför Beställarenheten kvartalskontroller gällande utbildningar
för att lättare kunna vidta åtgärder i hopp om att öka deltagarantalet.
2017 fick Folktandvården uppdraget att bedriva uppsökande verksamhet i
hela länet. Detta innebar att mycket tid gick åt till att prioritera uppsöket med
munhälsobedömningar. Flertalet av tandhygienisterna var även i kliniskt
arbete samt att det funnits tandhygienistvakanser. Beställarenheten vidtog
därför inte några åtgärder utan väntade på ett bättre resultat gällande
utbildningarna under 2018 och det blev det både gällande antalet utförda
munhälsobedömningar och utbildningar.
Under 2017 beslutades att inför nästkommande år ta bort möjligheten att
registrera utbildningsdeltagarnas namn direkt i systemet. Detta infördes på
grund av att en del deltagare inte rapporterades utan föll bort vilket är en
nackdel för statistiken. Under 2018 var då tandhygienisterna tvungna att
bifoga en deltagarlista för att Beställarenheten ska kunna se vilka och hur
många som gått utbildningen. Fördelen med denna ändring är att ingen
deltagare tappas bort. Men tyvärr bifogas inte alltid deltagarförteckningen
och Beställarenheten måste kontakta tandhygienisten för listan. Kontroll att
deltagarlista är bifogad kan göras i samband med kvartalsrapporten görs så
att inte alltför lång tid hinner gå under året.
Folktandvården har fått igång ett samarbete med vårdutbildningar på
gymnasiet, Komvux samt sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet
och ger lektioner i munhälsa. Det är något som uppskattas av både lärare och
elever. Dock är det en verksamhet som inte täcks av avtalet gällande den
uppsökande verksamheten utan finansieras för tillfället av Folktandvården
själva. Utbildningen kan ses som en del i den utbildning som
Beställarenheten ersätter så ställning till detta kommer att tas under 2019.
Under 2019 kommer Folktandvården arbeta med att forma en
Folkhälsoklinik vars syfte är att arbeta med externa insatser på
populationsnivå för folkhälsa. Till exempel handlar det om tobaksprevention,
utbildning för omsorgspersonal och tandborstning i förskola.
Folkhälsokliniken ger möjlighet till ett större fokus och samlar
Folktandvårdens resurser om kunskaper inom detta område till ett och
samma ställe. Även här kan ersättning från Beställarenheten diskuteras under
2019.
Punkterna från 2017-års rapport uppföljs nedan:
Munhälsocaféer
Under hösten 2018 provades en ny form av munvårdsutbildningar, så kallade
munhälsocaféer, i sex av länets kommuner. Syftet med dessa är att öka
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tillgängligheten då schemat för omsorgen inte alltid tillåter att personalen har
frånvaro från verksamheten. Det var en varierande besöksfrekvens vilket
bland annat berodde på sjukfrånvaro. Det är dock för tidigt ännu att säga om
det är en lönsam satsning. Folktandvården måste utvärdera för att se om det
är bra och någon nytta med. Marknadsföring och framförhållning är mycket
viktig när något nytt ska implementeras. Inbjudan bör vara specifik och
tydlig. Det är också viktigt efter implementeringen att undersöka hur
samtliga inblandade har upplevt genomförandet för att lära sig av eventuella
brister.
Munvårdsombudens utbildningar
Tandhygienisterna har gemensamt tagit fram ett aktuellt program för
halvdagsutbildningar för munvårdsombuden med olika teman som ska
diskuteras med fakta och teori. Utbildningarna går framåt med korrigeringar
under vägens gång. För att öka antalet nya munvårdsombud är ett förslag
från den uppsökande personalen om möjlighet kan ges att genomföra hela
utbildningen för dessa vid en tidpunkt istället för två då det ofta är svårt att
hitta vikarier för två tillfällen. Kommunen har då lättare att släppa personal
till utbildning då det endast gäller ett utbildningstillfälle. Diskussioner om
detta tas under 2019.
Utbilda omvårdnadslärare
Under 2018 skulle planering för en utbildningsdag för omvårdnadslärare på
undersköterskeutbildningen ske. Det har tyvärr inte kunnat genomföras då
Folktandvården för tillfället saknade praktisk möjlighet. Under våren 2019
ska en av Folktandvårdens tandhygienister utbilda sjuksköterskorna i 1:a
termin inför sin praktik. Det är ett samarbete med ett utbildningsföretag i
Oskarshamn vid namn NOVA.
Film
Under ett av våra möten med arbetsgruppen som skulle ta fram förslag på
utbildningsinsatser föreslog någon att vi skulle ta fram en film med praktiska
tips och råd som komplement till de sedvanliga utbildningarna. Intentionen
med dessa var att de skulle visas löpande under arbetsplatsträffar inom
omsorgen. Det har vi således inte gått vidare med utan valde ett annat
alternativ. Senior Alert har tagit fram filmer som landstingen kan använda
sig av utan motåtgärder och Beställarenheten lade ut dessa på sin hemsida
för omsorgspersonalen att gå in och titta på för att i lugn och ro öka
kunskapen om hur man sköter om andras tänder på bästa sätt.
Munhälsobedömning och riskbedömningar med ROAG (Revised oral
assessment guide)
När tandhygienisten gör munhälsobedömningen bör munhälsoombuden vara
med vilket ger ett utbildningstillfälle när det gäller ROAG då
tandhygienisten arbetar efter det. Vid samma tillfälle bör riskbedömningen
enligt ROAG göras av omsorgspersonalen eftersom tandhygienisten då är
med som stöd. Detta har ännu inte implementerats i länet. Kvalitetsregistret
Senior Alert kan hjälpa kommunerna att ha fokus på förebyggande insatser.
Det hanterar risker i munhälsa, nutrition, fall och trycksår. Folktandvården
erbjuder utbildningsverktyget för munhälsa, ROAG. Ju fler kommuner som
ansluter sig till kvalitetsregistret desto mer jämförbart blir länet. Kalmar
kommun gör detta två gånger årligen – undersköterskan gör bedömningen
och sjuksköterska gör registreringen.
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Webbutbildning
Folktandvårdens nationella nätverk för äldretandvård producerar i samarbete
med Svenskt Demenscentrum en webutbildning i munhälsa. Detta samarbete
påbörjades under 2018, fortsätter under 2019 och förhoppningen är att den
kommer i bruk under 2020. Denna utbildning ska vara ett komplement till
munhälsoutbildningen och samtidigt användas som en del i introduktionen
för nya medarbetare i äldreomsorg och andra verksamheter.
Fluortant
I Mörbylånga kommun på omsorgsboendenas olika avdelningar påbörjades
hösten 2017 ett projekt med fluorsköljning. Det har fortskridit under 2018
och utvärdering av projektet väntas under 2019.
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1.7

Utfärdare av N-kort

Särskilt utsedda personer, oftast biståndshandläggare, LSS-handläggare,
sjuksköterskor eller kuratorer inom psykiatrin har uppdraget att identifiera de
som omfattas av uppsökande verksamhet. De som identifierar berättigade
personer kallas då utfärdare. Utfärdare finns i kommunen och inom
landstinget – i både offentliga och privata enheter. Vi har även en del
utfärdare på behandlingshem runt om i länet.
Offentliga
och privata
enheter

Privata
Kommun Landsting boenden
Borgholm
23
3
0
Emmaboda
7
2
0
Hultsfred
18
3
1
Högsby
9
1
0
Kalmar
56
34
7
Mönsterås
14
7
1
Mörbylånga
34
4
0
Nybro
39
3
0
Oskarshamn
35
6
0
Torsås
16
2
0
Vimmerby
21
4
1
Västervik
36
14
0
308
83
10
Tabell 6: Utfärdarnas hemvist.

De som utser dessa särskilda personer är den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan (MAS) i kommunen eller verksamhetschefen på
hälsocentralerna. MAS:en i kommunen registrerar den blivande utfärdaren i
samma system som Beställarenheten och informerar vederbörande om vad
som gäller som utfärdare. Verksamhetschefen fyller i en ”Anmälan –
utfärdare av N-kort” vilken skickas till Beställarenheten som registrerar i
systemet och informerar vad som gäller.
Allt – förutom anmälan – runt utfärdare och utfärdande av N-kort är
webbaserat. När väl personen är registrerad som utfärdare måste en
webbaserad utbildning genomföras och godkännas innan utfärdandet kan
börja. Denna utbildning är viktig då den tydliggör kraven som ställs på vilka
som omfattas av tandvårdsstödet. Utbildningen är även viktig för
Beställarenheten då en godkänd sådan är en indikation på att utfärdaren bör
klara av sitt uppdrag.
Genom sitt uppdrag ska utfärdaren även informera den berättigade om vad
det innebär att vara innehavare av ett N-kort, vilka rättigheter och
skyldigheter som råder. De bör vara väl insatta i vårdtagarens behov av vård
och omsorg. Viktigt är att den berättigade personen får förklarat för sig vad
det innebär vid besök hos tandläkare och tandhygienist med patientavgifter
och att valet av dessa är fritt.
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Kortutfärdaren tar inte på sig något ekonomiskt ansvar genom att utfärda ett
N-kort. Om det skulle visa sig att N-kortet är utfärdat på felaktiga grunder
har Beställarenheten rätt att dra in det.
Inte klar
Klar med Påbörjat men inte klar
med
utbildningen
med utbildningen
utbildningen
Borgholm
24
0
2
Emmaboda
7
1
1
Hultsfred
16
1
5
Högsby
7
1
2
Kalmar
88
0
9
Mönsterås
16
0
6
Mörbylånga
33
1
4
Nybro
31
1
10
Oskarshamn
39
0
2
Torsås
14
1
3
Vimmerby
21
1
4
Västervik
45
3
2
341
10
50
Tabell 7: Antalet klara och inte klara med den webbaserade utbildningen.

Tabellen ovan visar vilka som 2018-12-31 är klara med den webbaserade
utbildningen och inte.
Inför 2019 finns det 341 stycken utfärdare av N-kort ute i länet och de övriga
räknas ännu inte som utfärdare då de inte är klara med den webbaserade
utbildningen.
Av de personer som är registrerade potentiella utfärdare är det 85 % som har
utfört och klarat av den webbaserade utbildningen och 2,5 % har påbörjat
men inte ännu avslutat och blivit godkända. 12,5 % har ännu inte påbörjat
utbildningen.
För att kunna logga in på kortbeställningen sida krävs att man har ett
sithskort. Det infördes för några år sedan för att få en så säker inloggning
som möjligt. Tidigare kunde utfärdarna ”låna” varandras
inloggningsuppgifter för att utfärda N-kort och det kunde medföra
konsekvenser för både utfärdarna och kortinnehavarna.
När utfärdaren väl registrerar ett N-kort utgår man från personnummer innan
sökning görs. Utfärdaren väljer område dvs. kommun, boendeenhet samt
grupptillhörighet. Viktigt i sammanhanget är att utfärdaren förklarar
innebörden med munhälsobedömning, inför valet av ja eller nej till en sådan.
Beställarenheten har tagit fram en lathund för utfärdare av N-kort som ska
leda utfärdaren rätt vid registrering.
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Bild 3: Vad utfärdaren av N-kort registrerar.

1.7.1

Diskussion

Trots den webbaserade utbildningen som ska utbilda utfärdare gällande vad
som krävs för att erhålla ett N-kort upptäcker Beställarenheten att en del
personer får sitt N-kort på felaktiga grunder. De har inte det omfattande
omvårdnadsbehovet som efterfrågas inom N-tandvården. För att undvika
detta gör Beställarenheten kontinuerligt kontroller när det uppmärksammas
felaktigheter. Utfärdaren kontaktas och utfrågas om omvårdnadsbehovet. Det
är viktigt att Beställarenheten inte enbart förlitar sig på att utbildningen ska
ge all kunskap utan dialoger måste ske med utfärdarna regelbundet.
2018-12-31 gick N-kortet ut för de personerna inom grupp 2 och 4. Inför
denna utgång valde Beställarenheten att ta kontakt med MAS:en i
kommunerna gällande grupp 2 och 4 (eget boende med hemtjänst eller
anhörighjälp). Gällande de personer som har fått sitt N-kort utfärdat av en
utfärdare på en hälsocentral sändes den listan till verksamhetschefen.
Utfärdare inom psykiatrin fick även de ta del av sina listor.
Även inför denna utgång upptäckte Beställarenheten att utfärdarna på egen
hand gör förlängningen. Det får inte förekomma då giltighetstiden är
förutbestämd för varje grupp och inte individanpassad. Kontakt togs med
berörd utfärdare när det uppdagades.
Det händer ofta att patientkategorin inte stämmer överens med
enhetsnamnet. Detta ger konsekvenser i statistiken. För att detta problem inte
ska fortsätta krävs justeringar vid utfärdandet av N-kort. Beställarenhetens
datasupport har under 2018 korrigerat så att kategorin följer med när
boendeenhet väljs. Dock krävs fortfarande lite kontroller före kortutskick där
kortinnehavarens enhetsnamn, grupptillhörighet och giltighetstid synas och
eventuellt ändras om registreringen är felaktig.
Det händer att utfärdarna av N-kort emellanåt registrerar över sina
befogenheter. Kontakt togs med Beställarenhetens datasupport i hopp om att
utfärdare skulle kunna spärras att göra det. Denna eventuella spärr skulle
visa sig vara svår att införa. För att komma åt denna problematik görs även
här en kontroll strax före kortutskick. Observeras en överträdelse av
befogenhet skickas inte kortet ut till kortinnehavaren och kontakt tas med
utfärdare.
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Utfärdare inom LSS måste ibland påminnas om vad som gäller kring de
personer som bor i eget boende. I Kalmar län krävs att personen har beslut
om insats enligt LSS 1 §, punkt 1-3, oavsett boendeform. Om man tillhör
LSS-personkrets men inte har en pågående LSS-insats bedöms man efter
samma kriterier som grupperna 1, 2 och 4, det vill säga hur omfattande och
varaktigt det allmänna omvårdnadsbehovet är.
Dessa insatser är ofta beviljade av kommunen men det är ett fåtal personer
som inte har kommuninsatser utan får sin hjälp genom privata bolag.
Problemet med detta är att kommunen varken förlänger eller utfärdar ett Nkort till de som inte har någon kommuninsats. I dessa fall har
Beställarenheten befogenhet att utfärda ett N-kort till personen så att
rättigheten inte går förlorad.
Beställarenheten kommer 2019 ta kontakt med habiliteringen för att uttrycka
önskan om att placera ut utfärdare av N-kort där. Det kan vara ett sätt för att
inte missa de personer inom LSS som har rätt till förmånen. Det gäller även
barnhabiliteringen för att inte missa barn som blir vuxna och är berättigade
till ett N-kort.
För att identifiera de som bor i ordinärt boende och får hjälp av anhörig med
den personliga omvårdnaden och som inte har någon kommunkontakt krävs
att hälsocentralerna har 1-2 stycken utfärdare av N-kort registrerade. Det
gäller även den privata verksamheten så denna identifiering fortskrider. 2018
påbörjade Beställarenheten en inventering över länets offentliga och privata
enheter.
Länet har ett antal utfärdare på privata boenden och eftersom sithskort
används läggs ett ansvar på dem att införskaffa det. Utfärdarna inom
kommun och landsting får sithskort med automatik av arbetsgivaren men för
de privata boendena kan det upplevas krångligt och innebär en kostnad.
Beställarenheten ser gärna fler utfärdare i länet så för att underlätta för dessa
har diskussion förts om det skulle fungera med inloggning genom Bank-id.
Diskussionen kommer att fortsätta under 2019.
Gällande N-kort är det av största vikt att utfärdaren vet vad det innebär att
inneha ett sådant. I och med utfärdandet ska utfärdaren informera om vilka
rättigheter och skyldigheter personen har. Beställarenheten har fått
indikationer på att det inte alltid ges information om detta till den person
som får ett N-kort registrerat. Utfärdarens inställning till
munhälsobedömning kan påverka kortinnehavaren och bidra till avvikelser.
Därför bör utfärdaren sätta sig in i vad det innebär och ta en diskussion om
vad det har för positiva effekter.
För att bistå utfärdarna och ta reda på vilka svårigheter man som utfärdare
stöter på ska Beställarenheten under 2019 kontakta utfärdare genom en
enkät. Utfärdarna är bra på att kontakta Beställarenheten vid problem så ofta
uppdagas svårigheterna. Men det är dock inte alla som gör det och det är av
intresse att få in så mycket information som möjligt för att kunna hjälpa till.
Det ska även göras en inventering av utfärdare och en eventuell inaktivering
av de som inte utfärdar regelbundet. Beställarenheten har märkt att de som
inte utfärdar kontinuerligt förlorar kunskapen om vad det innebär och fel kan
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lätt begås. Istället för inaktivering kan andra åtgärder vidtas, det får
inventeringen utvisa.
I tabell 7 på sidan 33 visas de personer som är klara med den webbaserade
utbildningen, vilka som ha påbörjat den men inte är klara med den och de
som inte har påbörjat den. Som tidigare påtalat kan man inte utfärda ett Nkort om man inte är klar med utbildningen. Det finns i dagsläget 60 personer
som är registrerade men som ännu inte kan kalla sig utfärdare. Det är ganska
många utspridda i länet. Här kommer Beställarenheten göra en kontroll när
de registrerades och ta bort dem ur registret om det har gått alltför lång tid.
Slutordet gällande 2018-års rapport om den uppsökande verksamheten i
Kalmar län är – dialog. Vi som är involverade i detta på olika sätt måste bli
bättre på att kommunicera för att inte våra innehavare av N-kort och övriga
inom det särskilda tandvårdsstödet ska bli förbisedda.
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Datum

Ärendenummer

2019-03-31

RS 2019/123

Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Läkemedelssektionen
Regionstyrelsen

Yttrande över slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare
ansvar och regler för läkemedel, S2019/00100/FS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över slutbetänkande
SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel, S2019/00100/FS.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkande
SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
Läkemedelsutredningen, vars slutbetänkande remissen åsyftar, är den första
specifika översynen av finansieringsansvaret för förmånsläkemedel sedan
1998. Utredningen har även sett över de regler för prissättning och
subvention av läkemedel som tillkom för mer än 15 år sedan.
Sammanfattning av yttrandet
Utredarna föreslår att det särskilda bidraget för regionernas
läkemedelskostnader avskaffas för att istället läggas in som en del i det
generella statsbidraget. En sådan förändring skulle innebära att annan
verksamhet i regionerna skulle trängas undan resursmässigt när kostnaderna
för läkemedel ökar. Det skulle därmed ge stora konsekvenser i regionernas
verksamheter. Region Kalmar län föreslås därmed bejaka detta, endast under
förutsättning av att uppräkning görs som beaktar utveckling av
skatteunderlaget, alternativt att det genomförs en skatteväxling. Ovanligt
höga kostnader för sällsynta sjukdomar föreslås dock fortsatt stödjas av
staten, liksom användning av nya läkemedel, men föreslaget belopp
förefaller alltför lågt. Ett införande av förslaget förutsätter att beloppet är
tillräckligt högt. Socialstyrelsens prognoser för läkemedelsanvändning
föreslås upphöra, vilket Region Kalmar län inte tillstyrker.
Harmonisering av preventivmedelssubvention föreslås, liksom att de
hanteras via eHälsomyndigheten för att underlätta fakturering. Detta är
förenklingar som Region Kalmar län bör stå bakom.
Läkemedel innehållande insulin är idag helt kostnadsfria för patienten.
Denna särbehandling av en läkemedelsgrupp föreslår utredarna ska slopas
och att hanteringen istället blir som för andra läkemedel. På samma sätt
föreslås sådan hantering även för förbrukningsartiklar som behövs för att
tillföra kroppen vissa läkemedel. Dessa föreslås också undantas
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mervärdesskatt på motsvarande sätt som läkemedel. Region Kalmar län
föreslås stödja dessa förslag.
Utredningen vill ge myndigheter som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket utökade uppdrag.
Uppdraget innebär bland annat att följa upp läkemedelsanvändningen och
tillsynsuppdrag för att se till att förmånsbegränsningar efterlevs, respektive
upprätta kunskapsunderlag inför hälsoekonomisk bedömning av läkemedel.
Regionen anser att detta är ett bra men resurskrävande förslag.
Regionernas återbäringsavtal föreslås regleras ungefär i linje med dagens
modeller. Staten ska inte vara avtalspart, endast regionerna och företagen.
Dock ska avtalen gälla för samtliga patienter i samtliga regioner. Region
Kalmar län föreslås bejaka förslaget, även om det bästa hade varit sänkta
listpriser. Apotekens förhandlingsrätt avseende parallellimporterade
läkemedel föreslås slopas. Anledningen är att dessa modeller krockar, och
den senare inte lett till de positiva effekter för patienterna man förväntade sig
vid apoteksmonopolets avskaffande.
En ny myndighet (Läkemedelsrådet) föreslås inrättas av regionerna
gemensamt. Myndigheten ska avge rekommendationer för
rekvisitionsläkemedel och ta över en del av de uppgifter Rådet för nya
terapier (NT-rådet) idag utför. Utredningen tycks inte ha tagit hänsyn till den
pågående utvecklingen med allt mer utsuddade gränser mellan öppen och
sluten vård. Det är alltför kortsiktigt att klassificera läkemedel som antingen
förmånsläkemedel eller rekvisitionsläkemedel, i synnerhet med tanke på
omställningen till nära vård. Regionerna kan dessutom ha behov av
rekommendationer för båda kategorierna (beviljad förmån behöver inte
betyda lämpligt läkemedelsval). Läkemedelsindustrin får uttalad rätt att söka
rekommendation även för läkemedel som inte inkluderas i förmån, men
vinsten för regionerna med ytterligare en myndighet är oklar.
Samma läkemedel kan användas både för sig och i kombination med andra
för vissa indikationer. Detta gör att kostnaden på patientnivå kan variera
ganska kraftigt. Utredningen föreslår därför att samma vara ska tillåtas ha
olika priser för olika indikationer. Eftersom det här är mycket svårt att följa
upp finns risk för kreativa lösningar för att kringgå systemet. Det vore mer
robust att beräkna ett genomsnittligt pris för samtliga godkända indikationer,
där även beräknat antal patienter för respektive indikation får vägas in.

Mattias Landerdahl
läkemedelschef

Ellen Vinge
klinisk farmakolog

Bilagor
1. Yttrande över Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar
och regler för läkemedel, S2019/00100/FS, daterat den 31 mars 2019
2. Sammanfattning SOU 2018:89
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Yttrande över Slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare
ansvar och regler för läkemedel, S2019/00100/FS
Utredarna föreslår att det särskilda bidraget för regionernas
läkemedelskostnader avskaffas för att istället läggas in som en del i det
generella statsbidraget. En sådan förändring skulle innebära att annan
verksamhet i regionerna skulle trängas undan resursmässigt när kostnaderna
för läkemedel ökar. Det skulle därmed ge stora konsekvenser i regionernas
verksamheter. Region Kalmar län bejakar därför förslaget, endast under
förutsättning av att uppräkning görs som beaktar utveckling av
skatteunderlaget, alternativt att det genomförs en skatteväxling. Ovanligt
höga kostnader för sällsynta sjukdomar föreslås dock fortsatt stödjas av
staten, liksom användning av nya läkemedel, men föreslaget belopp
förefaller alltför lågt. Ett införande av förslaget förutsätter att beloppet är
tillräckligt högt. Vidare anser regionen att definitionen av ”nya läkemedel”
måste vara tydlig och inte alltför snäv, eftersom en bred användning av nya
läkemedel inte alltid börjar omedelbart efter lansering på marknaden. Först
sedan behandlingsresultaten bedöms som robusta och viss klinisk erfarenhet
skapats, brukar användningen av nya läkemedel ta fart på allvar. Det
förstärks ytterligare när läkemedlen förs in i nationella vårdprogram
och/eller behandlingsriktlinjer.
Region Kalmar län stöder förslaget om att läkemedel som innehåller insulin
inte längre ska vara helt kostnadsfria för patienten, utan hanteras som andra
läkemedel inom förmånen. Regionen anser inte att en viss läkemedelsgrupp
ska särbehandlas.
Region Kalmar län stöder förslaget att Läkemedelsverket får i uppdrag att
upprätta kunskapsunderlag för nya läkemedel som godkänns via European
Medicine Agency (EMA) och en del andra nya läkemedel, för att underlätta
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) arbete med den
hälsoekonomiska bedömningen. Utredningens ambitioner för
Läkemedelsverket är höga, och förutsätter en förstärkning av den
regulatoriska myndighetens resurser. Sannolikt behövs även externt stöd av
experter i svensk sjukvård.
Region Kalmar län stöder förslaget att regionerna får ett ökat inflytande vid
beslut om subvention för nya produkter, men är tveksam till om detta kan
lösas genom att några ledamöter i Nämnden för Läkemedelsförmåner ska
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representera regionerna. En större förändring av Nämndens arbetssätt är
troligen nödvändig för att ge ett regionerna ett reellt inflytande över
kunskapsunderlagen och besluten i Nämnden.
Region Kalmar län stöder förslaget att regioner och företag ska kunna ingå
avtal som innebär att kostnaderna för användning av varor som ingår i
läkemedelsförmånerna blir lägre än med de officiella priserna. Fördelen är
att kostnaderna för dyra läkemedel kan bli betydligt lägre än annars.
Nackdelen är att avtalen vanligen är konfidentiella, och försvårar jämförelser
av priser och kostnader. Konfidentiella priser medför att det blir svårare att
göra prognoser för kostnaderna, och kostnadsuppföljningar kompliceras av
att återbäringar ofta kommer långt efter utgifterna. Regionen stöder
utredningens uppfattning att avtal för läkemedel som förskrivs på recept ska
vara nationella, dvs en enskild region ska inte ha rätt att ingå prisavtal för
läkemedel som enbart gäller för patienter i den egna regionen.
Utredningen föreslår att en ny myndighet (Läkemedelsrådet) inrättas, av
regionerna gemensamt. Region Kalmar län anser att utredarna inte har tagit
hänsyn till den pågående utvecklingen med allt mer utsuddade gränser
mellan öppen och sluten vård. Det är alltför kortsiktigt att klassificera
läkemedel som antingen förmånsläkemedel eller rekvisitionsläkemedel. Allt
fler patienter får exempelvis läkemedel intravenöst i öppen vård, även i
hemmet, och regionen ser en utveckling mot mer nära vård.
Region Kalmar län anser att utredningens kategori ”renodlade
rekvisitionsläkemedel” därför kommer att bli allt mindre under de
kommande tio åren. Det är därmed troligt att många företag som söker om en
rekommendation som rekvisitionsläkemedel senare måste göra en ny
ansökan om att läkemedlet ska få ingå i förmånen. Regionerna kan ha behov
av rekommendationer även för läkemedel där TLV beviljat förmån.
Region Kalmar län anser att den föreslagna modellen med två parallella
myndigheter kan bli en svårhanterlig lösning med krav på ytterligare ökad
administration och risk för dubbelarbete. Fördelen med förslaget är att det
ger läkemedelsföretagen legal rätt att begära en rekommendation till
regionerna för nya produkter som inte inkluderas i förmånen. Vinsten för
regionerna är däremot oklar. Regionen förutsätter att även negativa
rekommendationer från Läkemedelsrådet ska bli offentliga. Region Kalmar
län bedömer att NT-rådet sannolikt måste finnas kvar som ett
samarbetsorgan för regionerna även efter det att en eventuell myndighet
skapats.
Region Kalmar län är tveksam till förslaget att tillåta en vara ha olika pris för
olika indikationer. Det inbjuder till kreativa lösningar från förskrivare och
andra i hälso- och sjukvården att kringgå systemet, i syfte att få lägsta
möjliga pris. Läkemedelsföretagen kan å sin sida välja att lansera en produkt
med eget namn för varje ny indikation, även om produkterna i sig är helt
identiska ur farmaceutiskt synvinkel. Det vore mer robust att beräkna ett
genomsnittligt pris för samtliga godkända indikationer, där även beräknat
antal patienter för respektive indikation får vägas in. Om ett företag ansöker
om nya indikationer för sin produkt bör TLV göra nya hälsoekonomiska
värderingar av priset för varan. Detta bör särskilt ske i de fall då de nya
indikationerna är betydligt vanligare än den först godkända indikationen,
eller då dosering eller behandlingstid skiljer sig markant.
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Region Kalmar län stöder förslaget om att utbytesreglerna ändras för
läkemedel utan generisk konkurrens, dvs. för parallellimporterade produkter.
Apoteken ska vara skyldiga att byta till den tillgängliga produkt som leder
till lägst kostnad för den som betalar (patienten, regionen eller staten).
Nuvarande modell med ”apotekens förhandlingsrätt” går stick i stäv med
möjligheten till återbäringsavtal mellan regionerna och företagen. Regionen
ser gärna en ny modell för hur besparingarna av parallellimporten ska
fördelas mellan apoteken och den som betalar (patienten, regionen eller
staten).
Regionen stöder förslaget att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att göra årliga
analyser av jämlik tillgång på läkemedel. Det uppdraget ligger nära
Socialstyrelsens årliga prognoser för läkemedelsanvändningen, som
utredningen dock föreslår ska upphöra. Regionen anser att det är värdefullt
att en statlig myndighet kan göra prognoser, som sedan kan jämföras med de
prognoser som regionerna gör, och som bör ligga till grund för uppräkning
av det generella bidraget för läkemedel. Tydliga prognoser borde också vara
en del i utfärdande av nationella behandlingsriktlinjer.
Region Kalmar län har inget att invända mot förslaget till ökat statligt anslag
för behandlingsforskning. Regionen är däremot tveksam till att det ökade
anslaget öronmärks för en viss typ av projekt inom detta område
(läkemedelseffekter i klinisk användning).
I övrigt ställer sig Region Kalmar län bakom förslagen som redovisas i
utredningen.

144

3 (3)

Sammanfattning

Detta är slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen, den första
specifika översynen av finansieringsansvaret för förmånsläkemedel
sedan 1998. Vi har även sett över de regler för prissättning och subvention av läkemedel som tillkom för mer än 15 år sedan.
Det viktigaste i utredningens diskussioner kring ansvar, finansiering och prissättning av läkemedel har varit att värna om patienternas förutsättningar att både nu och i framtiden få del av alla de
möjligheter som utvecklingen inom hälso- och sjukvården ger till
bot och lindring vid sjukdom och ohälsa. Inget land kan emellertid
bortse från att vården måste vara kostnadseffektiv och att det finns
andra samhällsområden än sjukvård som är angelägna att finansiera
solidariskt och gemensamt.

Uppdrag och arbete
Sedan tillkomsten av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel har förutsättningarna ändrats vad gäller både
sjukvårdens organisation och vilka typer av läkemedel som når marknaden. Systemet har utvecklats för att möta förändringarna, men
uppfattas nu av många som komplext och svåröverskådligt.
Utredaren ska enligt direktiven analysera om nuvarande system
med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånerna är ändamålsenligt eller om det bör förändras i syfte att göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart. Kopplat till detta pekar
direktiven på att det som en följd av eventuella förändringar av finansieringsansvaret behövs en översyn av subventions- och prissättningssystemen i syfte att skapa en god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel i Sverige men samtidigt inte ökar kostnaderna jämfört
med dagens system.
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En av utgångspunkterna för utredningens direktiv är hälso- och
sjukvårdens decentraliserade ansvars- och finansieringsordning med
tjugoen huvudmän. Till detta ska läggas den alltför ofta förekommande
fragmentiserade organiseringen samt lokalt och regionalt beslutsfattande som förutsätts inordnas i en nationell reglering där befolkningen
har rätt till god hälsa och vård på lika villkor oavsett var man bor i landet.
Sammantaget bidrar detta till att denna, liksom andra statliga utredningar som hanterar frågor kring hälso- och sjukvården, behöver balansera nationella mål med den grundlagsfästa kommunala självstyrelsens
handlingsutrymme.
I november 2017 presenterade utredningen en övergripande problembeskrivning i ett delbetänkande (SOU 2017:87).

Flera problem med finansiering och prissättning
Finansieringsansvaret påverkar styrningen
Kostnadsansvaret för läkemedelsförmånerna flyttades formellt från
staten till landstingen 1998. Sjukvårdshuvudmännen skulle få bättre
möjligheter att styra resursanvändningen och genomföra prioriteringar och därmed skapa bättre vård för befolkningen. Den slutliga
överföringen av finansieringsansvaret till sjukvårdshuvudmännen har
dock ännu inte genomförts, utan landstingen får fortfarande ett särskilt statsbidrag för kostnaderna för läkemedelsförmånerna. Förskrivningsläkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna finansieras i praktiken därför av staten. Läkemedel som
säljs direkt till sjukvården finansieras av landstingen. En stor andel av
kostnaden för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen
täcks också i dagsläget av staten även om kostnadsansvaret även här
ligger hos landstingen. Mellan dessa primära finansieringsmodeller
finns flera speciallösningar.
Staten har inte det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Därför skapar den nuvarande ansvarsfördelningen en otydlighet vad gäller läkemedel som försvagar styrningen av hälso- och
sjukvården och ger otillräckliga drivkrafter att effektivisera. Den
nuvarande hanteringen där staten täcker landstingens prognosticerade kostnader för läkemedelsförmånerna ger inte landstingen tillräckliga drivkrafter att gemensamt arbeta för en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
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Prissättningen möter utmaningar
Läkemedel prissätts på olika sätt beroende på om de förskrivs och
omfattas av läkemedelsförmånerna eller om de rekvireras. För läkemedelsförmånerna ansöker läkemedelsföretag om subvention och
pris hos TLV där beslut fattas utifrån en sammanvägning av den
etiska plattformens principer om människovärde, behov, solidaritet
och kostnadseffektivitet. Detta kallas ofta värdebaserad prissättning.
För vissa, främst parallellimporterade, läkemedel, har apoteken förhandlingsrätt vilket innebär att de får använda andra priser än de som
TLV fastställer. Förskrivningsläkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna prissätts fritt. Om de förskrivs enligt smittskyddslagen ersätts samtidigt kostnaden av landstingen.
Medan beslut om subvention och pris av ett läkemedel fattas av
TLV, är det sjukvården som tillsammans med patienterna bestämmer
om och hur läkemedlet ska användas. För vissa läkemedel utfärdar
det landstingsgemensamma rådet för Nya terapier (NT-rådet) en
rekommendation om användning.
Systemen för att prissätta och betala för läkemedel har utvecklats
för att möta nya utmaningar med bland annat mer målinriktade behandlingar och ett behov av mer dynamisk prissättning. Arbetet har
varit nödvändigt och gett positiva effekter. Men det har också lett till
mer komplexa system, inte minst genom olika processer för nationell
prioritering och användningen av konfidentiella avtal. Komplexiteten
har i vissa avseenden nått en grad där såväl finansieringen som prissättningen i vissa delar förefaller oförutsägbar, vilket hotar systemens
legitimitet.

Finansieringsansvaret till landstingen
– statligt stöd för nya, effektiva läkemedel
Välfärden och sjukvården står inför stora, framför allt demografiskt
betingade utmaningar. De finansieringslösningar vi föreslår har därför en viktig utgångspunkt i en strävan att göra ansvarsfördelningen
tydligare och att läkemedel ska vara en integrerad del av sjukvården.
Viktiga skäl är jämlikheten, förutsättningarna för legitima prioriteringar samt behovet att effektivisera. Vår utgångspunkt är att sjukvården och dess huvudmän måste ha mandat att göra såväl horisontella som vertikala prioriteringar och ges förtroendet och ansvaret
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att optimera vårdens insatsfaktorer. Detta innebär att statlig finansiering tydligare bör kopplas till det som är ett statligt eller nationellt
ansvar. Dagens system för läkemedelsfinansiering illustrerar också
problemet att det i en förhandlingssituation lätt uppstår en mentalitet av att ”vinna” eller ”förlora” för de som förhandlar. I själva verket finns det bara två grupper som egentlig mening kan vinna eller
förlora och det är patienterna och medborgarna. Vår uppfattning är
att staten och landstingen i slutändan har samma uppdragsgivare.
Det är viktigt att försöka skapa ett system som gör det möjligt för
staten och landstingen att tillsammans hantera utmaningar som i
grunden är gemensamma.
Nya typer av avtal och rekommendationer har lett till förutsättningar att hantera osäkerhet i beslutsunderlag och påverka kostnader
och användning av läkemedel. Finansieringen av läkemedel går
emellertid inte väl ihop med den ökande användningen av avtal – den
produkt som är kostnadseffektiv ur ett nationellt perspektiv är inte
alltid det ur landstingens perspektiv. På flera sätt begränsas landstingens möjligheter att skapa prispress.
Generalisering av bidraget
Finansieringen av läkemedel behöver ändras och ansvarsfördelningen
förtydligas. Utredningen har övervägt ett flertal olika modeller för hur
finansieringen av läkemedel bör ske i framtiden. Vårt förslag är att
statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget. En generalisering av läkemedelsbidraget innebär att landstingen i större utsträckning
får förutsättningar att påverka den långsiktiga kostnadsutvecklingen
för läkemedel och att de får behålla hela utfallet från de avtal som
upprättas mellan landstingen och läkemedelsföretagen.
Det generella statsbidraget baseras på en bedömning av landstingens totala ekonomiska situation. Där är den demografiska utvecklingen
en viktig komponent, men utvecklingen av just läkemedelskostnaderna i sig är inte det. Ett problem med detta är att kostnadsökningarna
av läkemedel (cirka fem procent per år de senaste åren) drivs både av
ett ökat vårdbehov och av introduktionen av helt nya läkemedel. Effektiviseringar kommer kunna balansera en stor del av kostnadsökning-
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arna från nya behandlingar, men hur stor del går inte att exakt förutsäga. Den andel av landstingens läkemedelskostnader som staten
stödjer kan därför komma att gradvis minska efter en generalisering.
Statligt bidrag för nya effektiva läkemedel
Läkemedelskostnaderna är en liten del av de samlade vårdkostnaderna
för landstingen. Vi ser dock en risk att ett gradvis minskat statligt stöd
över tid kan leda till en minskad användning av nya, effektiva läkemedel eller att användningen varierar mer mellan landstingen. Viktiga
nationella intressen runt bland annat en samhällsekonomiskt effektiv
användning riskerar att inte tillgodoses. Utredningen föreslår därför
att staten, efter att läkemedelsbidraget generaliserats, ska ge landstingen ett särskilt bidrag avsett att stödja en ändamålsenlig användning
av nya, effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi föreslår att
bidraget tas fram inom ramen för en långsiktig överenskommelse
mellan staten och landstingen. Bidraget ska baseras på information om
dessa nya behandlingar men blir årligen en fast summa utan riskdelning. Bidraget ska inte finansiera användningen av utvalda produkter.
Solidarisk finansiering vid sällsynta tillstånd
Användningen av läkemedel vid sällsynta tillstånd leder ofta till stora
kostnader per behandlad patient. Dessa kostnader är mer ojämnt fördelade mellan landstingen än för andra läkemedel. Särskilt för små
landsting kan kostnaderna innebära problem, vilket kan påverka hur
behandlingarna används. Detta problem har i viss utsträckning hanterats genom modellen för solidarisk fördelning, som dock har flera
brister. Utredningen föreslår att staten efter en generalisering av
läkemedelsbidraget ska ge ett särskilt stöd till de landsting som har
ovanligt höga kostnader för en utvald grupp läkemedel som används
vid sällsynta tillstånd.
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Flera speciallösningar tas bort eller regleras i lag
I utredningens översyn har flera speciallösningar för vissa läkemedel
eller för vissa patientgrupper identifierats. I en del fall finns goda skäl
till lösningarna, men i andra fall leder de till ojämlika förutsättningar
för olika patienter. Speciallösningarna leder ofta till merarbete för
vården och apoteken.
Vi föreslår därför att läkemedel som innehåller insulin samt vissa
förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna inte längre ska
vara helt kostnadsfria. De ska hanteras som andra varor inom läkemedelsförmånerna.
Vi föreslår att vissa läkemedel enligt lag ska förskrivas kostnadsfritt till patienter med en allvarlig psykisk sjukdom som saknar
sjukdomsinsikt. Möjligheten att göra detta finns redan men regleringen förväntas minska administrationen för vården och apoteken. Av
samma skäl föreslås åldersgränsen för kostnadsfria preventivmedel
inom läkemedelsförmånerna höjas till 25 år.
Vi föreslår också att E-hälsomyndigheten ska skapa förutsättningar för att kostnaderna för de läkemedel som expedieras med
landstingssubvention faktureras landstingen enligt samma principer
som förmånsläkemedel. En liknande hantering sker redan i dagsläget
men leder till merarbete för vården och apoteken, och går inte att
följa upp.

Förbrukningsartiklar befrias från moms
Allt fler förbrukningsartiklar upphandlas i stället för att förskrivas
med förmån. De distribueras då utanför apotek. Ett av skälen till att
landstingen väljer distribution utanför apotek är att förbrukningsartiklarna då inte beläggs med mervärdesskatt.
Det kan i vissa fall finnas fördelar med att förbrukningsartiklar
expedieras via apotek. Till exempel bedöms produktbredden då bli
större jämfört med upphandling. Det är samtidigt upp till de enskilda
landstingen att välja den lösning som är bäst för patienterna. För att
göra det valet mer baserat på nyttan av de olika distributionsformerna föreslår utredningen att förbrukningsartiklar som efter förskrivning expedieras på apotek ska vara momsbefriade på samma sätt
som läkemedel.
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Förbrukningsartiklar är en liten del av den stora marknaden för
medicintekniska produkter, varav de flesta inte kan eller bör ingå i
läkemedelsförmånerna. Det finns ett tydligt behov av ett nationellt
ordnat införande och fortsatt metodutveckling. TLV:s arbete med
kostnadseffektivitetsanalyser för medicinteknik föreslås bli en permanent del av myndighetens verksamhet för att stärka möjligheterna
till utveckling.

Legitimt och effektivt pris- och subventionssystem
Våra förslag syftar till att skapa ett mer samlat, förutsägbart pris- och
subventionssystem, stärkta utvärderingar och fortsatt utveckling av
ändamålsenliga pris- och betalningsmodeller.
Kunskapsunderlag från Läkemedelsverket
Det finns all anledning att bättre än i dag nyttja den kunskap om läkemedel som finns hos de regulatoriska myndigheterna. Vi föreslår
därför att kunskapsunderlag ska tas fram av Läkemedelsverket så att
dessa finns tillgängliga i samband med marknadsföringsgodkännandet.
De ska ses som komplement till landstingens arbete med horisontspaning och tidiga bedömningsrapporter och det är viktigt att utnyttja
synergieffekter och den expertis som byggts upp där. Kunskapsunderlagen ska omfatta information om läkemedlets relativa effekt samt en
bedömning av osäkerhet i effektskattningen. Bedömningen görs inom
godkänd indikation men kan också göras inom relevanta subpopulationer. Därigenom ska underlagen kunna fungera som ett stöd vid
bedömningen av behovet av läkemedlet i Sverige och vid den hälsoekonomiska utvärderingen. Som underlag ska studiedata och övriga uppgifter från det regulatoriska godkännandet användas och därtill ska
underlagen kompletteras med behandlingsspecifika uppgifter om
befintlig vård och behandlingsalternativ.
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Samordnad nationell prioritering av läkemedel
Nya förskrivnings- och rekvisitionsläkemedel hanteras i två olika
processer. Detta kan leda till fördröjd av introduktion och även till
onödig resursåtgång. För att främja öppna prioriteringar, att läkemedel väljs utifrån patientens medicinska behov och en effektiv
resursanvändning behöver systemen för utvärdering och beslut vara
likvärdiga, oavsett framtida distributionsform. Vissa skillnader är dock
ofrånkomliga. Läkemedelsförmånernas konstruktion måste följa en
EU-rättslig reglering, medan läkemedel som upphandlas följer regelverket för offentlig upphandling, som är baserat på en annan EU-rättslig reglering.
Vi föreslår därför en nationell prövning av läkemedlet, oavsett om
det ska distribueras via öppenvårdsapotek eller som rekvisitionsläkemedel. De hälsoekonomiska analyserna ska även fortsättningsvis göras
av TLV, men kommer i många fall att få en mer fristående roll från
frågan om pris än i dag. Utvärderingarna mynnar ut i antingen ett
beslut om förmån eller en rekommendation från den landstingsgemensamma myndigheten Läkemedelsrådet som vi föreslår ska inrättas.
Möjligheter till rabattavtal för varor inom läkemedelsförmånerna
Vi föreslår att förutsättningarna för landsting och läkemedelsföretag
att ingå avtal om återbäringar eller andra former av rabatter för varor
inom läkemedelsförmånerna klargörs i den nya läkemedelsförmånslagen och läkemedelsförmånsförordningen.
De föreslagna lagkraven innebär att olika aktörers roller i avtalsprocessen tydliggörs. Landstingen gemensamt och den som marknadsför varan ska vara avtalsparter. Avtal mellan ett företag och ett
enskilt landsting ska alltså inte vara tillåtna. Staten ska inte vara
avtals- eller förhandlingspart. Däremot ska TLV, när apotekens
inköps- och försäljningspriser på en vara fastställs, ta hänsyn till de
konsekvenser ett ingånget avtal får för landstingets eller patientens
kostnader för användning av varan.
Det ska alltid framgå av TLV:s beslut om priser och av den offentliga förteckningen över de varor som ingår i förmånerna om det finns
ett avtal som påverkar kostnaden för användning av en vara. Det ska
också framgå vilken typ av avtal det handlar om.
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Ett avtal ska få ingås bara om det medför ett betydande mervärde
för patienten eller samhället. Avtalen ska inte få utformas på ett
sådant sätt en enskild patients kostnad för användning av en vara kan
förväntas bli högre än landstingets kostnad för användning av samma
vara inom samma användningsområde.
Genom införandet av dessa krav bedömer vi att det är möjligt att
även fortsättningsvis komplettera de fastställa priserna för varor
inom förmånerna med avtal om rabatter eller återbäringar utan att
det strider mot de krav på offentlighet och transparens, legalitet,
likabehandling och skydd av patientens grundläggande rättigheter
som ställs såväl i svensk lag som i det EU-rättsliga regelverket.
Landstingsgemensamma rekommendationer om läkemedel
Utöver den nuvarande möjligheten att ansöka om att ett läkemedel
ska ingå i förmånerna, föreslår vi att det införs en möjlighet för den
som marknadsför ett rekvisitionsläkemedel att ansöka om en nationell utvärdering och rekommendation till landstingen om användning av läkemedlet. En ansökan om rekommendation ska hanteras
av Läkemedelsrådet, ett nytt landstingsgemensamt organ, med stöd
av TLV.
Vi föreslår att det i en ny lag om läkemedelsråd och läkemedelskommittéer ska införas ett krav på att landstingen gemensamt inrättar
ett läkemedelsråd. Läkemedelsrådet ska kunna utfärda rekommendationer till landstingen om användningen av läkemedel och alltså
delvis överta de uppgifter det så kallade NT-rådet i dag utför. Den
som marknadsför ett läkemedel som innehåller en ny aktiv substans,
som har varit godkänt för försäljning i Sverige i mindre än sex
månader och som enbart väntas kunna ges av hälso- och sjukvårdspersonal för behandling av en pågående sjukdom eller skada ska
kunna begära att få en rekommendation av rådet inom en viss tid.
TLV ska bistå Läkemedelsrådet med hälsoekonomiska analyser av
läkemedel som bedöms av rådet.
Läkemedelsrådet ska, enligt vårt förslag, ses som en separat myndighet. Dess ställning och arbetsuppgifter och de grundläggande
kraven på handläggningen av ärenden i rådet ska regleras i den nya
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lagen. Även de redan existerande läkemedelskommittéernas verksamhet ska regleras där. Lagen om läkemedelskommittéer ska
upphävas.
Prismodeller
För nya läkemedel är vår bedömning att värdebaserad prissättning
även fortsättningsvis är det bästa systemet. Det är en flexibel modell,
men flexibiliteten kan stärkas ytterligare. Framför allt är förhandlingar ett sätt att skapa ömsesidigt fördelaktiga lösningar i komplexa
situationer. Förhandlade avtal om återbetalningar kopplade till
rekommendationer ger köparen en förhandlingsposition som är svår
eller omöjlig att uppnå annars. Ett lägre pris kan i många situationer
accepteras av företaget så länge försäljningsvolymen förväntas öka.
Köparen kan å sin sida acceptera att fler patienter använder läkemedlet så länge det finns evidens för klinisk effekt och priset är lägre.
Tillämpningen av den värdebaserade plattformen har blottlagt
konflikter i tillämpningen av den etiska plattformen. Våra direktiv
medger inte att vi föreslår ändringar i denna, men vi anser att det
skulle behövas en samlad analys av den etiska plattformen. Vi
föreslår därför att dessa frågor hanteras i en separat, parlamentarisk,
utredning.
Dynamiska priser
Det kan av olika skäl inte vara optimalt att ha ett och samma pris för
ett läkemedel från lansering ända till patentutgång. Vår bedömning
är att bästa sättet att skapa en dynamisk prissättning är genom omprövningar. Vi föreslår därför att TLV får utökade resurser att
ompröva äldre läkemedel. Kopplat till det får TLV ett regeringsuppdrag att sänka kostnaderna för förmånsberättigade läkemedel
med 700 miljoner kronor genom prissänkningar på läkemedel äldre
än 5 år i förmånen.
För att uppnå ökad konkurrens genom en omprövning måste
landstingen styra volymen så att det lönar sig för företag att ändra
priset, vilket kräver ett tätare samarbete mellan landsting och TLV i
omprövningsärenden. Vi föreslår därför att landstingen ges rätt att
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ansöka om att TLV ska inleda en omprövning för hela läkemedelsgrupper inom ett terapiområde. Att landstingen deltar mer aktivt är en
förutsättning för att en konkurrensutsättning ska fungera. Även företagens deltagande är avgörande för att skapa prisdynamik. Vi föreslår
därför att företagens rätt till överläggning förtydligas och regleras.
Vi förslår att TLV:s bemyndigande att meddela föreskrifter om
förutsättningar för prisändringar utökas med att myndigheten även
ska få meddela föreskrifter om förutsättningar för prishöjningar på
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Syftet är att säkerställa
att viktiga behandlingar finns kvar i förmånerna.
Sällsynta tillstånd
Prissättningen av läkemedel mot sällsynta tillstånd bör även fortsättningsvis hanteras av TLV genom praxisutveckling inom ramen för
den värdebaserade prissättningen. Det finns skäl för samhället att i
vissa specialfall uttrycka en högre betalningsvilja för effektiva läkemedel mot mycket sällsynta tillstånd, men generellt bör man inta en
restriktiv hållning gentemot omotiverat höga priser i förhållande till
den hälsoeffekt som uppnås.
Mer än ett pris på samma vara
Att tillåta ett en vara har mer än ett pris kan vara viktigt för att möjliggöra att flera patienter får tillgång till läkemedel som kan användas
för flera indikationer. Detta kan vara särskilt viktigt vid kombinationsbehandlingar eftersom kombinationen av två läkemedel ofta
måste kunna få ett annat pris än summan av det pris läkemedlen har
när de används separat som monoterapi. Vi föreslår därför att det i
den nya läkemedelsförmånslagen förtydligas att det är möjligt för
TLV att fastställa flera priser för samma vara. Det egentligen största
hindret för att införa indikationsbaserad prissättning är dock de
tekniska lösningar som skulle krävas. Därför kommer denna typ av
prissättning tillsvidare i huvudsak hanteras via avtal.
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Antibiotika
Vår bedömning är att prishöjningar i syfte att behålla äldre antibiotika på marknaden bör hanteras genom TLV:s utökade föreskriftsrätt för prishöjningar. För nya antibiotika kan en modell där
läkemedelsföretagen är garanterade en ersättning oberoende av hur
stor förbrukningen behövas i syfte att stimulera att nya antibiotika
ska marknadsföras i Sverige trots låg förväntad försäljning. För att
möjliggöra detta föreslår vi att förmånsslagen får ett tillägg som tydliggör att de fastställda inköps- och försäljningspriserna kan vara förknippade med särskilda villkor.
Nya regler för utbyte och prissättning av utbytbara läkemedel
utan generisk konkurrens
Apotekens förhandlingsrätt har inte lett till några effekter på läkemedelskostnaderna, förutom eventuellt ett minskat behov av att
höja apoteksmarginalen. Apoteken framhåller att vinsterna varit viktiga för att möjliggöra den ökade tillgängligheten av öppenvårdsapotek.
Avtal mellan landsting och företag är, och kommer vara, ett viktigt verktyg för att utveckla den värdebaserade prissättningen och
kontrollera landstingens läkemedelskostnader. Förhandlingsrätten
påverkar förutsättningarna för avtal negativt då utbytet inte tar
hänsyn till vilka varor som leder till lägst sammanräknade kostnader
för samhället. Förhandlingsrätten gör också apotekens intjäning från
handeln med parallellimporterade läkemedel okänd. Det försvårar
TLV:s reglering av handelsmarginalen och kan bli en konfliktfråga för
landstingen efter att läkemedelsbidraget generaliserats.
Utredningen föreslår därför att utbytet av läkemedel utan generisk konkurrens ska ske till den på apoteket tillgängliga vara vars
kostnad, utifrån fastställt pris samt eventuellt avtal mellan landsting
och företag, leder till lägst kostnader för den som betalar, det vill
säga patient eller landsting. På det sättet inkluderas effekterna av
avtalen också i läkemedelsutbytet. Apoteken ska inte längre få köpa
in eller sälja läkemedel utan generisk konkurrens till priser som
understiger de priser som TLV har fastställt.
Prissättningen av utbytbara läkemedel utan generisk konkurrens
föreslås också ändras. För att ge apoteken incitament att expediera
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varor med så lågt pris som möjligt ska apotekens marginal öka när
en utbytbar vara med lägre pris än den förskrivna expedieras.

Uppföljning, utvärdering och återkoppling
Vid tidpunkten för lansering är det ofta mycket som är osäkert om
effekter och kostnader av en läkemedelsbehandling. Med uppföljning och utvärdering kan man skapa kunskap om läkemedlen och
justera priset, omvärdera produktens värde och/eller värdera
användningen i utökade patientpopulationer. Dessutom kan man
med uppföljning identifiera och minska icke kostnadseffektiv
användning. En väl fungerande uppföljning av såväl kliniska som
hälsoekonomiska utfall är i förlängningen också en förutsättning för
att kunna använda mer avancerade, utfallsbaserade prissättningsmodeller. Goda förutsättningar att utvärdera och följa upp läkemedel i
klinisk praxis har också ett stort värde för life science-industrin.
Trots att väl fungerande uppföljning är ett högt prioriterat område
är den samlade bilden att uppföljning och utvärdering inte fungerar
på ett ändamålsenligt sätt i dag.
Det ligger inte inom ramen för vår utredning att hantera de
många juridiska, organisatoriska och informationstekniska frågor
som blockerar utvecklingen för uppföljning i klinisk vardag. Vi kan
därför inte lägga fram förslag om hur uppföljning och utvärdering av
läkemedel i sin helhet bör bedrivas. Vår ambition är att i vissa delar
förtydliga det statliga ansvaret för uppföljningar.
Vi föreslår sålunda att TLV ges utökade möjligheter att behandla
personuppgifter. En viktig komponent är ett tillägg i offentlighetsoch sekretessförordningen med innebörden att sekretess gäller för
TLV:s undersökningar av läkemedels och andra varors kostnadseffektivitet i klinisk vardag. Därtill utvidgas TLV:s möjligheter att
använda data från E-hälsomyndigheten till att också inkludera
användning med syfte att följa upp läkemedelsanvändning, inklusive
att förmånsbegränsningar efterlevs.
Som ett led i en mer övergripande statlig styrning bör staten
använda uppföljning och återkoppling mycket mer aktivt för att
driva på en jämlik och samhällsekonomiskt effektiv användning av
både gamla och nya läkemedel. Vi föreslår därför att TLV ges i upp-
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drag att göra årliga sammanställningar av läkemedel som har betydande effekter utanför hälso- och sjukvården samt utvecklingen av
användningen av dessa. Vi föreslår vidare att Socialstyrelsen får i
uppdrag att göra årliga analyser av jämlik tillgång på läkemedel.
En del utvärderingar av läkemedels effekter i klinisk vardag måste
göras som forskning. Vetenskapsrådets anslag till behandlingsforskning föreslås höjas med 50 miljoner och dessa öronmärks för forskning på läkemedels effekter i klinisk användning.

Ändringar av regelverket
Våra förslag innebär relativt omfattande förändringar i det regelverk
som styr subvention och prissättning av bland annat läkemedel.
Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., förmånslagen,
och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreslås
upphävas och ersättas av en ny läkemedelsförmånslag och läkemedelsförmånsförordning. I den nya lagen ska bland annat förutsättningarna för att ingå olika typer av rabatt- och återbäringsavtal
för varor inom förmånerna klargöras. Såväl lagen som förordningen
innehåller också skärpta krav på transparens, bland annat genom
större öppenhet i öppenvårdsapotekens prissättning och ökade krav
på TLV att offentliggöra information om pågående ärenden.
Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer föreslås ersättas av
en ny lag om läkemedelskommittéer och läkemedelsråd där det,
utöver de redan gällande kraven på regionala läkemedelskommittéer,
även införs ett krav på ett landstingsgemensamt läkemedelsråd som
på nationell nivå ska verka för en tillförlitlig, rationell och jämlik
läkemedelsanvändning.
Vissa ändringar föreslås även i lagen (2018:1212) om nationell
läkemedelslista och förordningen (2013:1031) med instruktion för
E-hälsomyndigheten för att stärka E-hälsomyndighetens stöd till
landstingen med förmedling av ersättning till öppenvårdsapoteken.
Våra förslag innebär också att reglerna om överföring av sekretess
från TLV till landstingen i lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess m.m., OSL, utökas för att underlätta överläggningar i frågor
gällande om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel inte längre
ska ingå i läkemedelsförmånerna. Vidare föreslås ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) innebärande att förbrukningsartiklar som

32

158

SOU 2018:89

Sammanfattning

ingår i läkemedelsförmånerna undantas från mervärdesskatt på
samma villkor som läkemedel.
Genom en ändring i läkemedelsförmånsförordningen (2015:458)
föreslår vi att Läkemedelsverket ska få i uppgift att upprätta tidiga
kunskapsunderlag om nya läkemedel. Vissa nya uppgifter föreslås
även läggas på Socialstyrelsen och TLV och regleras i respektive
myndighets instruktion.
Vi föreslår också en ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning innebärande att landstingens kostnader
för förskrivningsläkemedel ska föras in i det kommunalekonomiska
utjämningssystemet.

Konsekvenser
Patienternas tillgång förbättras
Vårt förslag om en generalisering av statsbidraget är utformat så att
det inte medför en försämring av landstingens ekonomi jämfört med
dagens nivå. Överföringen kommer därför inte i sig påverka patienternas tillgång till läkemedel. Den avgörande frågan ur patienternas
perspektiv är om utvecklingen av det generella statsbidraget i framtiden medför minskade resurser för landstingen i jämförelse med om
dagens särskilda bidrag skulle finnas kvar. Vårt förslag att staten ska
ge särskilt stöd till landstingen för att använda nya kostsamma läkemedel minskar den risken. Patienter kan genom förslaget om solidarisk finansiering få ökade möjligheter att få behandling av sällsynta
tillstånd oavsett var i landet man bor.
Ett av de starkaste motiven bakom flera av våra förslag är ökade
förutsättningar för effektivisering av såväl prissättning som användning av läkemedel. Lägre priser gagnar ofta patienterna då landstingen generellt använder förhandlade prissänkningar till att ge
bredare tillgång till läkemedel. Flera förslag runt prishöjningar avser
att motverka att äldre produkter lämnar marknaden p.g.a. bristande
lönsamhet, vilket gynnar patienterna.
Ett annat viktigt motiv bakom en generalisering av läkemedelsbidraget är att läkemedel kan hanteras och prioriteras jämte andra
insatser i vården. Att prioriteringar sker öppet och samlat är i grunden positivt för patienter och medborgare. Utredningen föreslår
vidare att det ska bli offentligt när läkemedelsföretag ansöker om att
33

159

Sammanfattning

SOU 2018:89

deras produkter ska få ett nationellt prioriteringsbeslut. Det innebär
att patienter och patientorganisationer får mycket mer insyn i var i
processen enskilda nya produkter finns.
Statliga uppföljningar kan komma att skapa drivkrafter att minska omotiverad geografisk variation. En annan, viktigare, pusselbit
för jämlik tillgång är kunskapsstyrning. Våra förslag om kunskapsunderlag för nya läkemedel, att inrätta ett nationellt läkemedelsråd
och en större ambition för nationella utvärderingar syftar till att
stärka kunskapsstyrningen.
Generalisering leder till kostnadsbesparingar på sikt
Landstingens kostnader förändras på olika sätt av våra förslag.
Mindre kostnadsförändringar uppstår på grund av förändringar av
vissa specialregler. Kostnader uppstår också då NT-rådets arbete
regleras och rådet förväntas hantera fler ärenden per år än i dag.
Dessa kostnadsförändringar finansieras i enlighet med finansieringsprincipen i samband med en generalisering av läkemedelsbidraget. Viktigare är de dynamiska effekterna. Landstingen kommer med
våra förslag ha tydligare incitament och möjligheter att kontrollera
kostnadsutvecklingen för förmånsläkemedel. Det kan till exempel
göras genom ordnat införande av nya behandlingar och med konkurrensutsättning genom återbäringsavtal. Därför förväntar vi oss att
kostnaderna för läkemedelsförmånerna ökar mindre vid en generalisering än om dagens system behålls.
Kommersiella aktörer påverkas
För läkemedelsföretagen innebär utredningens förslag inga stora,
direkta förändringar. Förslagen förtydligar hur TLV ska hantera
förekomsten av avtal. Vidare blir det möjligt att begära en nationell
rekommendation för nya rekvisitionsläkemedel. Vissa av utredningens andra förslag innebär att trycket på företagen mot lägre
läkemedelspriser kan komma att uppstå tidigare.
Utredningens förslag förväntas inte på kort sikt minska eller öka
försäljningsvolymerna av läkemedel för apoteken jämfört med nuvarande system. På medellång och lång sikt kommer volymerna öka
oavsett om våra förslag genomförs eller inte.
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Vårt förslag innebär att apoteken inte längre får förhandla om
inköpspriser. Påverkan på apotekens vinst av detta är helt beroende av
vilken marginal för utbytbara läkemedel utan generisk konkurrens som
TLV fastställer. Som mest kan apotekens vinst minska med upp till
250 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 20 procent av vinsten.
Vissa myndigheter får nya uppdrag
Läkemedelsverkets föreslagna uppdrag att upprätta kunskapsunderlag kommer att kräva en del extra resurser.
Våra förslag leder till flera förändringar för TLV både vad gäller
arbetssätt, uppdrag, datatillgång och behov av IT-investeringar. TLV
ska bl.a. göra fler hälsoekonomiska utvärderingar inom klinikläkemedelsuppdraget, löpande redovisa vilka ansökningar om subvention eller nationell prioritering som hanteras på myndigheten och ta
fram nya underlag för att hantera det nya särskilda bidraget från
staten.
Flera av våra förslag innebär att E-hälsomyndigheten behöver
utveckla nya tjänster eller göra förändringar i sina system.
Vi föreslår att Socialstyrelsens prognoser för läkemedelsförmånen inte längre behövs när större delen av statsbidraget generaliseras.
Vi föreslår samtidigt att Socialstyrelsen får ett något utökat uppdrag
jämfört med i dag vad gäller att analysera jämlikheten i patienternas
tillgång på läkemedel.
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Regionstab Ekonomi

Regionstyrelsen

Yttrande över betänkande Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
SOU 2018:74
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkande SOU
2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting.
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över betänkande SOU
2018: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting
Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet
som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska
verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade
att bedöma om större samhällsförändringar fångas i systemet, se över de
ersättningar som går till glesare delar av landet samt analysera möjligheter
till förenklingar.
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla
invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.
Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller
effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom
kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot
inkomstutjämningen. I huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader i
befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur.
En viktig synpunkt som förts fram från både kommuner och landsting gäller
systemets aktualitet. Samhällsförändringar sker ofta snabbt, medan dessa
förändringar får genomslag i utjämningen först efter två år. Vidare har en rad
kostnadsposter inte uppdaterats på flera år. Exempel finns på
merkostnadsberäkningar som daterar sig till nittiotalet. Utredningen föreslår
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en rad uppdateringar av merkostnadsberäkningar inom olika delmodeller.
Dessa medför i sig betydande skillnader mot dagens utjämning.
Uppdateringar är en av de viktigaste förklaringarna till de sammanlagda
effekterna av utredningens förslag. Det föreslås vidare en högre grad av
indexering än i nuvarande system i syfte att bibehålla systemets aktualitet
under en längre tid.
Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring.
Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för kommunerna
och landstingen. Den profil som det hittillsvarande systemet har innebär att
kostnadsutjämningen omfördelar från regioner med i genomsnitt
stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till regioner
med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Förslagen i
utredningen förstärker nuvarande profil. Förenklat innebär utredningens
förslag att ”skogslänen” och Gotland får ett förbättrat utfall. De förändringar
av avgifter och bidrag som föreslås förklaras till betydande del av
uppdateringar av siffermaterialet. Övriga förändringar är en följd av ökad
tonvikt i utjämningen för socioekonomiska förhållanden och gles
bebyggelse.
Betänkande lämnades den 1 oktober 2018.
Sammanfattning av yttrandet
Vid beredningen av yttrandet har Region Kalmar län samverkat med Kalmar
läns tolv kommuner. En rättvisande kostnadsutjämning är av stor vikt för att
kunna upprätthålla god samhällsservice utifrån de olika förutsättningar som
råder i landet. Vårt gemensamma ställningstagande är att utredningens
förslag är bra och att det är av stor vikt med ett snabbt införande för att nå en
mer rättvisande kostnadsutjämning än dagens system.
Dagens system som ligger till grund för kostnadsutjämningen är komplext
och i viss mån svårgenomträngligt. Förslagen i betänkandet innebär att
förenklingar sker i vissa delar av beräkningarna. I de fall inga eller små
förändringar föreslås finns detta väl beskrivet i utredningen. Region Kalmar
län välkomnar förenklingen av systemet och tillsammans med
beskrivningarna i övrigt bidrar utredningens förslag till ett mer
lättöverskådligt system.
Dagens kostnadsutjämning grundar sig i många delar på gammal information
och i vissa delar endast på kostnadsuppgifter från Region Skåne. Region
Kalmar län anser att det är bra att kostnadsuppgifterna nu föreslås ha en
bredare bas, samt att en uppdatering sker till mer aktuella data. Det är också
positivt att vissa delar i systemet indexeras. För att undvika stora
svängningar vid uppdateringar framåt i tiden är det viktigt att så många delar
som möjligt utgår från ständigt aktuell information och att indexering sker i
stor utsträckning. Region Kalmar län anser därmed att det är av stor vikt att
beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att
indexering sker.
Det föreslås några förändringar i gleshetskomponenten. Bland annat räknas
gleshetskompensationen upp och indexeras. Region Kalmar län ser positivt
på den föreslagna förändringen. Däremot bygger beräkningsmodellen även
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fortsättningsvis huvudsakligen på drygt 20 år gamla antaganden. Region
Kalmar län menar att dessa antaganden underskattat kostnader som
småskalighet och gleshet innebär för hälso- och sjukvården. Den föreslagna
uppräkningen lindrar visserligen problemen, men de grundläggande
problemen med antagandena och kostnadsfunktionerna kvarstår.
Region Kalmar län anser att förslaget om ny modell för beräkning av löner,
där också hänsyn tas till bemanning i glesbygd är bra. Detta ger en bättre
fördelning av resurser utifrån regionernas situation.
Som framkommer ovan är det är en brist att dagens system i flera delar
baserar sig på gammal information och i viss mån på ett för litet
kostnadsunderlag. Vissa av de förändringar utredningens förslag medför
fördelningsmässigt är mer en effekt av uppdaterat beräkningsunderlag, än en
förändring av systemet. Därför är det av största vikt att införandet kan
inledas snabbt och att införandetakten blir snabb. På så vis uppnås en mer
aktuell och rimlig fördelning, vilket är kostnadsutjämningens målsättning.

Lars Mattsson
Ekonomidirektör

Bilagor
1. Yttrande daterad den 1 april 2019
2. Sammanfattning av betänkandet Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74
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Yttrande
Datum

2019-04-01
Regionstab ekonomi

Finansdepartementet

Yttrande över betänkande Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
(SOU 2018:74)
Region Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande Lite mer
lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU
2018:74)
Vid beredningen av yttrandet har Region Kalmar län samverkat med Kalmar
läns tolv kommuner. En rättvisande kostnadsutjämning är av stor vikt för att
kunna upprätthålla god samhällsservice utifrån de olika förutsättningar som
råder i landet. Vårt gemensamma ställningstagande är att utredningens
förslag är bra och att det är av stor vikt med ett snabbt införande för att nå en
mer rättvisande kostnadsutjämning än dagens system.
Dagens system som ligger till grund för kostnadsutjämningen är komplext
och i viss mån svårgenomträngligt. Förslagen i betänkandet innebär att
förenklingar sker i vissa delar av beräkningarna. I de fall inga eller små
förändringar föreslås finns detta väl beskrivet i utredningen. Region Kalmar
län välkomnar förenklingen av systemet och tillsammans med
beskrivningarna i övrigt bidrar utredningens förslag till ett mer
lättöverskådligt system.
Dagens kostnadsutjämning grundar sig i många delar på gammal information
och i vissa delar endast på kostnadsuppgifter från Region Skåne. Region
Kalmar län anser att det är bra att kostnadsuppgifterna nu föreslås ha en
bredare bas, samt att en uppdatering sker till mer aktuella data. Det är också
positivt att vissa delar i systemet indexeras. För att undvika stora
svängningar vid uppdateringar framåt i tiden är det viktigt att så många delar
som möjligt utgår från ständigt aktuell information och att indexering sker i
stor utsträckning. Region Kalmar län anser därmed att det är av stor vikt att
beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att
indexering sker.
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Det föreslås några förändringar i gleshetskomponenten. Bland annat räknas
gleshetskompensationen upp och indexeras. Region Kalmar län ser positivt
på den föreslagna förändringen. Däremot bygger beräkningsmodellen även
fortsättningsvis huvudsakligen på drygt 20 år gamla antaganden. Region
Kalmar län menar att dessa antaganden underskattat kostnader som
småskalighet och gleshet innebär för hälso- och sjukvården. Den föreslagna
uppräkningen lindrar visserligen problemen, men de grundläggande
problemen med antagandena och kostnadsfunktionerna kvarstår.
Region Kalmar län anser att förslaget om ny modell för beräkning av löner,
där också hänsyn tas till bemanning i glesbygd är bra. Detta ger en bättre
fördelning av resurser utifrån regionernas situation.
Som framkommer ovan är det är en brist att dagens system i flera delar
baserar sig på gammal information och i viss mån på ett för litet
kostnadsunderlag. Vissa av de förändringar utredningens förslag medför
fördelningsmässigt är mer en effekt av uppdaterat beräkningsunderlag, än en
förändring av systemet. Därför är det av största vikt att införandet kan
inledas snabbt och att införandetakten blir snabb. På så vis uppnås en mer
aktuell och rimlig fördelning, vilket är kostnadsutjämningens målsättning.
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Uppdraget
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift. Jag har haft regeringens uppdrag att utreda och
uppdatera kostnadsutjämningen. I direktiven anges att översynen
ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp
större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt
föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller
eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att analysera
möjligheterna att förenkla utjämningen.
Förändringarna föreslås genomföras år 2020, vilket ställer krav på
en snabb beredning i regeringskansliet.

Utgångspunkter
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla
invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.1 Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå
eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom
kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen.
I huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader i befolkningens
sammansättning och bebyggelsestruktur. Strukturellt betingade kostnadsskillnader förutsätts kunna härledas med utgångspunkt i nettokostnader för olika verksamheter som redovisas i räkenskapssammandragen för kommuner och landsting. Att strikt kunna avskilja
1
I betänkandet används ”landsting” för såväl de som benämns landsting som de som benämns
region.
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kostnader för ambitionsnivå respektive effektivitet från strukturella
kostnadsskillnader låter sig inte göras i brist på sådan uppdelning i
statistiken. Jag har därför valt att i vissa fall föreslå utjämning trots att
kostnadsskillnader inte kan påvisas i räkenskaperna.
En vanlig missuppfattning är att utjämningssystemet ger kommuner och landsting kompensation för de kostnader man faktiskt
valt att ha, till exempel om man har många mindre skolenheter, en
omfattande politisk organisation eller hög andel inhyrd personal. Så
är inte fallet. Utjämning sker för de kostnader man förväntas ha givet
befolkningens sammansättning, gleshet och produktionsförutsättningar. Kostnadsutjämningen är i allt väsentligt opåverkbar.
Jag har utgått från att kostnadsutjämning precis som i dag ska ske
för obligatoriska verksamheter med tyngdpunkt på vård, skola och
omsorg i kommunerna, hälso- och sjukvård i landstingen och kollektivtrafik för både kommuner och landsting.
Utredningen har genomfört en enkät till samtliga kommunstyrelseordförande och landstingsstyrelseordförande. Resultatet kan
sägas innebära att det finns en betydande legitimitet för systemet i
sin helhet. Den kritik som riktas mot systemet avser främst enskilda
delmodeller som löner, individ- och familjeomsorg och kollektivtrafik.

Förenkling
Mitt uppdrag har också i likhet med föregående utredningars gällt
möjligheten att förenkla systemet. Jag har endast i mindre grad
kunnat föreslå detta. Den tydligaste förenklingen är förslaget att det
antal befolkningsgrupper som finns i den så kallade kostnadsmatrisen för hälso- och sjukvård minskas från 852 stycken till 22.
Det finns en ganska spridd uppfattning att systemet är synnerligen svårt att förstå. Jag tycker det är överdrivet. Det är många
variabler som ingår i systemet, en bit över hundra. Vissa beräkningar
är avancerade. Men det innebär inte i sig att systemet är så pass
komplext att det är obegripligt. I varje fall har utredningen vinnlagt
sig om att beskriva systemet och bakgrunden till de förändringar
som föreslås så väl som möjligt. Därmed bidrar betänkandet förhoppningsvis till en viss förenkling och framför allt ökad förståelse.
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Aktualitet
En viktig synpunkt som förts fram från både kommuner och landsting
gäller systemets aktualitet. Samhällsförändringar sker ofta snabbt, till
exempel den plötsliga uppgången i flyktingmottagande hösten 2015.
Strukturella förändringar får genomslag i utjämningen först efter två
år, vilket innebär att om mina förslag genomförs 2020 kommer de att
vila på 2018 års data. Vidare har en rad kostnadsposter inte uppdaterats alls sedan den förra utredningen. Exempel finns på merkostnadsberäkningar som daterar sig till nittiotalet.
Att kostnadsutjämningen präglas av en viss eftersläpning är ofrånkomligt. Alternativet till utfallssiffror, som med nödvändighet blir
tillgängliga med viss eftersläpning, är prognoser. Jag föreslår dock en
rad uppdateringar av merkostnadsberäkningar inom olika delmodeller. Dessa medför i sig betydande skillnader mot dagens utjämning. Uppdateringar är en av de viktigaste förklaringarna till de sammanlagda effekterna av förslagen. Jag föreslår vidare en högre grad
av indexering än i nuvarande system i syfte att bibehålla systemets
aktualitet under en längre tid.

Socioekonomi inklusive flyktingmottagande
Utgångspunkten för kostnadsutjämning är alltså att man kan identifiera de kostnadsskillnader mellan kommunerna respektive landstingen som speglar olika strukturella förhållanden. Eftersom analysen
görs på aggregerad nivå (mellan kommuner eller mellan landsting)
syns inte alltid omfördelningar som sker inom kommuner och
landsting vilket medför att kostnadsskillnader inte alltid kan utläsas
ur statistiken. Faktum är att kommuner med en svag socioekonomi
ofta har lägre kostnader för skolan än andra. Detta har inneburit att
någon socioekonomisk kompensation i dag inte förekommer på
områden som förskola, fritidshem samt grundskola.
Här vill jag peka på att det redan i dag förekommer utjämning utan
att kostnadsskillnader kan spåras i räkenskapssammandraget. Detta
gäller exempelvis äldreomsorgsmodellens språkkompensation.
Jag menar att utjämningen inom skolväsendet precis som i äldreomsorgen bör ta hänsyn till skillnader i behov utöver det som går att
avläsa i form av strikta skillnader i kostnader. Det bör rimligen finnas
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fördyrande omständigheter när det gäller att bedriva förskole- och
grundskoleverksamhet i kommuner med svagare socioekonomi.
Jag föreslår därför att utjämning på socioekonomisk grund ska införas inom förskolan. Kompensationen baseras på barnens hemförhållanden.
Beträffande grundskolan har riksdagen – efter förslag utgående
från Skolkommissionens (U 2015:35) betänkande – fattat beslut om
ett riktat statsbidrag baserat på ett socioekonomiskt index. För att
undvika dubbelkompensation föreslår jag ingen ytterligare socioekonomisk utjämning för grundskolan. Däremot redovisas hur det
riktade statsbidraget kan ersättas av en kombination av generellt
statsbidrag och en socioekonomisk kompensation i kostnadsutjämningen.
Vidare föreslår jag en justering av programvalsfaktorn för gymnasieskolan vilket ger en något tydligare socioekonomisk profil i
modellen.
En helt ny delmodell införs avseende kommunal vuxenutbildning
inklusive Svenska för invandrare (SFI). Den speglar skillnader i socioekonomi och inte minst flyktingmottagande mellan kommunerna.
Delmodellen för individ- och familjeomsorg är en av de mest kritiserade. Den anses ge kommunerna negativa incitament i ansträngningarna med att stötta människor med försörjningsstöd att komma
över i egen försörjning. Därför föreslår jag en förändring i variablerna som ligger till grund för utjämning inom detta område. Förändringen innebär att utjämningen präglas mer av levnadsvillkor än
av den kommunala verksamhetens utformning.
I kostnadsmatrisen för hälso- och sjukvård tas nuvarande variabel
för andel av befolkningen som bor i småhus bort, eftersom den speglar bebyggelsestruktur snarare än vårdbehov. Dessutom införs kompensation för skillnader i utbildningsnivå som anses vara en viktig
socioekonomisk bestämningsfaktor för befolkningens hälsa.

Gles bebyggelse
Jag föreslår en rad uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid
gles bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärmning, räddningstjänst, byggkostnader samt gator och vägar i mindre
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glesbygdskommuner. Nuvarande merkostnader är i allmänhet beräknade i 2010 års prisnivå och är därmed kraftigt urholkade. Vidare
föreslår jag att en helt ny glesbygdsfaktor förs in i utjämningen för
förskolan samt en ökning av kompensationen för hemtjänst i glesbygd.
I landstingens delmodell för hälso- och sjukvård har modelleringen av glesbygdsförhållanden uppdaterats med befolkningen 2016,
kostnadsersättningen räknats upp och kompensationen för ambulanstransporter i glesbygd ökats.
I utjämningen för merkostnader för verksamhet i områden med
gles bebyggelse görs sedan nittiotalet simulerade utplaceringar av
fiktiva enheter inom till exempel skola, hemtjänst och primärvård.
Detta sker med hjälp av modellen Struktur som förvaltas av Tillväxtverket. Jag anser att principerna bakom Struktur är ett bra sätt
att beräkna merkostnader för verksamhet i glesbygd, men har
noterat att modellen behöver utvecklas och aktualiseras. Tillväxtverket saknar i dag en fast finansiering för att hålla systemet igång
mellan utredningarna. Kommunutredningen (Fi 2017:02) föreslås få
i uppdrag att överväga vilken myndighet som bör ha det fortsatta
förvaltningsuppdraget för Struktur samt hur verksamheten ska kunna upprätthållas och finansieras på en tillfredsställande nivå.

Växande och minskande befolkning
Jag föreslår att merkostnadsersättningen för minskande befolkning
i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan införs. I dag kompenseras enbart
för växande antal barn. En uppräkning av kompensationsnivån för
förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resurserna både i kommuner med ökande och kommuner med minskande
antal barn.
Jag föreslår vidare att en merkostnadsersättning för växande eller
minskande befolkning i länet införs för landstingen.
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Löner
Jag föreslår att lön även fortsättningsvis ska ingå som utjämningsgrund. Delmodellen för löner är en av de mest kritiserade men eftersom lönekostnaderna otvetydigt påverkar produktionskostnaderna
och är starkt kopplade till strukturella skillnader anser jag att det är
motiverat. Vissa justeringar föreslås dock, som att lönekompensationen redovisas i respektive verksamhetsmodell istället för i separata lönemodeller. För landstingens del föreslås vidare att lönekostnadsberäkningarna ska inkludera merkostnader för bemanning i
glesbygd. Utredningen har kunnat konstatera att kostnaderna för
hyrpersonal samvarierar i hög grad med en glesbygdsfaktor. Kompensationen baseras på grad av glesbygd, och påverkas därför inte av
det enskilda landstingets användning av hyrpersonal.

Avslutande kommentarer
Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring.
Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för kommunerna och landstingen.
Den profil som det hittillsvarande systemet har innebär att kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt
stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning.
Profilen i landstingsutjämningen är likartad, även om skillnaderna är
mindre och mönstret mindre tydligt framför allt beträffande gles
bebyggelse. Förslagen i denna utredning förstärker nuvarande profil,
till och med ganska kraftigt.
Därtill kan konstateras att de kommuner som tagit emot relativt
sett flest flyktingar och nyanlända får ett högre utfall med utredningens förslag.
Förslaget medför också för kommunerna i storstadslänen lite olika
resultat. Sammantaget blir kommunerna i såväl Stockholms som
Skåne län även med förslaget nettobidragstagare, om än i minskad
omfattning. Kommunerna i Västra Götaland är sammantaget i dag
nettobetalare i systemet och förblir så i något ökad utsträckning.
För landstingens del kan man förenklat säga att ”skogslänenµRFK
*RWODQG får ett förbättrat utfall. Några av dem är dock fortfarande
nettobetalare i systemet. Stora positiva effekter av förslaget gäller
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H[HPSHOYLV Region Norrbotten, Region Gävleborg, Landstinget
Dalarna och Region Värmland. Allra mest stärks Region Jämtland
Härjedalen och Region Gotland. Stockholms läns landsting får
störst negativ förändring och går från att vara nettobidragstagare
till att bli nettobetalare.
Min bedömning är att förslaget följer de principer som gäller för
kostnadsutjämningen. De förändringar av avgifter och bidrag som
här föreslås förklaras till betydande del av uppdateringar av siffermaterialet. Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i utjämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse.
Kostnadsutjämningen är, som framhållits ovan, helt finansierad
inom kommunsektorn och staten har ingen del av finansieringen (till
skillnad mot inkomstutjämningen som till största delen finansieras
av staten). Det solidariska ansvaret för kostnadsutjämningen kan ses
som ett sätt att markera den kommunala självstyrelsen. I debatten
hävdas ofta att ”allt färre får betala för allt fler”. I dagsläget är 122
kommuner nettobetalare i kostnadsutjämningen. Med förslaget blir
det färre – 102 stycken. Med landstingen är det tvärtom så att antalet
nettobetalare ökar från åtta idag till tio i förslaget. Sammantaget
bedömer jag att förslaget inte innebär någon drastisk förändring i
detta avseende.
Den förstärkning av utjämningens fördelningsprofil som här
redovisas kan leda till synpunkter på systemets legitimitet. I det sammanhanget inställer sig också frågan om vilka uppgifter som kostnadsutjämningen ska klara av. Det har dock inte ingått i mitt uppdrag att överväga detta.
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Datum

Ärendenummer

2019-03-18

RS 2019/179

Regionstab Kansli

Regionstyrelsen

Yttrande över betänkandet Att förstå och bli förstådd –
ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU
2018:83)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Att
förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk
(SOU 2018:83).
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Att
förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk
(SOU 2018:83).
I betänkandet redovisas att tolkutredningens övergripande uppgift har
omfattat en bred översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i
talande språk samt den offentliga sektorns användning av sådana tolkar.
Uppdraget har bland annat omfattat kartläggning av landets tolkresurser,
struktur för olika utbildningsformer och utbildningsvägar, analys av
auktorisationssystem och former för kompetensbedömning, behov av tillsyn
i anslutning till tolktjänster, myndighetssamverkan och åtgärder då barn
agerar som tolk.
I betänkandet redovisar utredningen förslag på åtgärder så som färre
utbildningsvägar till tolk, men öka den samlade kapaciteten. Utredningen
föreslår även att en ny tolklag införs, att barntolkning förbjuds och ersätts
med professionella tolkar. Ökade krav föreslås för statliga myndigheter att
de i första hand ska använda sig av auktoriserad tolk, i andra hand en
utbildad tolk och i tredje hand en övrig tolk. Förslaget innefattar även att ge
kammarkollegiet en utvidgad roll i tillsynsarbetet. I utredningen framhålls
vikten av att offentlig sektor samverkar kring tolktjänster och framhåller
positiva effekter som samverkan kan bidra till. Även frågor kring teknik- och
tjänsteutveckling lyfts i utredningen och att tekniken förväntas påverka
tolkyrkets framtida utveckling. Ett grundläggande syfte med förslagen är att
skapa bättre möjligheter för myndigheterna att få de kvalificerade
tolktjänster som de behöver.
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Yttrande
Region Kalmar län vill framhålla att det finns en potentiell risk att
kommuner och regioner kan komma att påverkas negativt av de ökade
kvalitetskraven som föreslås för tolkar för statliga myndigheter. Detta då det
finns en risk för att kraven kan leda till en brist på kvalificerade tolkar för
kommuner och regioner. Kommuner och regioner omfattas inte av den nya
lagstiftningen men utredningen förutsätter att kommuner och regioner ska ta
efter staten gällande kravställning vid upphandling. Det är dock viktigt att
även kommuner och regioner följer ambitionshöjningen enligt förslaget för
att upprätthålla balans på marknaden.
I utredningen saknas en problematisering kring vilka konsekvenser förslaget
kan få för kommuner och regioner. I och med att utredningen förutsätter att
även regioner följer lagens ambitioner innebär förslaget en informell
ambitionshöjning som inte innebär något ekonomiskt ansvar för staten. Om
regionerna skulle omfattas av lagstiftningen skulle finansieringsprincipen bli
tillämplig och de ökade kostnaderna regleras. Region Kalmar län framhåller
att detta är en fråga som måste utredas vidare.
Region Kalmar län ser positivt på att barntolkning förbjuds och ersätts med
professionella tolkar.
Regionstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot utredningens förslag.

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Emelie Karlsson
regionjurist

Bilaga
Sammanfattning av betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat
regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)
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2019-03-19

RS 2019/164

Regionstab Hållbarhet och säkerhet

Regionstyrelsen

Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren
2018 (SOU 2019:7)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7).
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
Bakgrund
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern
tid. På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsterna effektivt begränsa
och släcka - ofta i samverkan med andra. Även om insatserna i stort sett gick
bra framkom många brister. Sverige är inte tillräckligt väl rustade för
framtidens stora och komplicerade skogsbränder. Syftet med denna
utredning av de operativa insatserna är att ta tillvara erfarenheter och få ny
kunskap inför liknande händelser i framtiden och på så sätt ge förutsättningar
för ett ännu bättre arbete. Analyser och slutsatser har lett till en mängd
förslag på åtgärder, i form av lagändringar och andra åtgärder som bör
genomföras.
Yttrande
Region Kalmar län ser det som viktigt att föreslagna handlingsprogram leder
till samverkan mellan olika aktörer för att resurser ska användas på ett
effektivt sätt.
De förbättringsförslag som gäller räddningstjänstens styrdokument, avtal och
ledning av räddningsverksamheten har Region Kalmar län inte några
synpunkter på. Däremot ser regionen det som viktigt att tydliggöra de
handlingsprogram som ska visa räddningstjänstens förmåga att, själva eller
tillsammans med andra aktörer som exempelvis ambulanssjukvården, klara
alla typer av olyckor.
Ur regionens synvinkel är det viktigt att ta höjd för ett stort antal
brännskadad räddningstjänstpersonal och medborgare eller för utrymning av
vårdinrättningar i brandområdet. Regionen anser också att samverkan mellan
olika aktörer är viktigt för att resurser ska kunna användas på ett effektivt
sätt. Till exempel är det av betydelse med bra samverkan då ambulans eller
kollektivtrafik kan få svårigheter att ta sig fram på vägarna i de drabbade
områdena
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Skogsbränderna sommaren 2018
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i
modern tid. På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten
effektivt begränsa och släcka – ofta i samverkan med andra. Även om
insatserna i stort sett gick bra framkom många brister. Sverige är inte
tillräckligt väl rustat för att vi ska kunna känna oss trygga inför framtida stora och komplicerade skogsbränder.
Det svenska skogslandet täcker drygt två tredjedelar av Sverige –
28 miljoner hektar. Skogsbränderna sommaren 2018 omfattade
25 000 hektar eller mindre än en promille av skogen. Det är nästan
tio gånger mer än genomsnittet under 2000-talet, men omfattningen
av bränderna varierar mycket från år till år. Sommaren 2018 blev det
cirka 7 000 räddningsinsatser i terräng.
Den extremt varma sommaren 2018 ger en bild av hur framtidens
sommartemperaturer kan komma att bli. En av effekterna av klimatförändringar är ökad risk för skogsbränder. Det går dock inte att
koppla enskilda skogsbränder till klimatförändringen. Skogsbrand är
ett naturligt fenomen.
Skogsbrandsbekämpningen effektiv på de flesta håll
Slutsatsen att skogsbränderna i stort sett hanterades bra kan motiveras med att inga väsentliga samhällsfunktioner skadades och att
inga permanentbostäder förstördes. En brandman dog vid en fallolycka i samband med släckningsarbetet vid en av bränderna. Ingen
person ska ha erhållit allvarliga skador. Enskilda skogsägare drabbades hårt. Sammanlagt evakuerades ett hundratal personer från sina
bostäder på olika platser i Sverige. Räddningstjänsterna och många
av de som hjälpte till ansträngdes hårt.
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Räddningstjänster från olika delar av landet med systemledning
och planerade system för resursförstärkning gjorde avgörande operativa insatser vid skogsbränderna genom att förstärka räddningstjänster som var sämre rustade eller behövde hjälp med anledning av
brändernas omfattning. Detta genomfördes oftast i kluster som
byggde på befintlig samverkan. Räddningstjänsterna själva och tillsammans med andra aktörer fick detta att fungera mycket bra. Flera
räddningstjänster har utarbetat riktlinjer för resursförsörjning med
självförsörjande moduler.
Stöd till räddningstjänsten från många andra aktörer blev nödvändigt för att klara skogsbränderna och de störningar som bränderna medförde. Dessa insatser kom att bli mycket uppskattade och
skedde beredvilligt och utan prestige.
MSB tog en aktiv roll och samordnade nationella och internationella resurser. Länsstyrelserna tog sitt områdesansvar för kriser och
kunde mobilisera värdefulla resurser genom regional samverkan. Länsstyrelsen i Gävleborg övertog ledningen av räddningstjänsten i Ljusdal.
EU:s civilskyddsmekanism (ERCC – Emergency Response Coordination Centre) via MSB förmedlade brandbekämpningsflyg och
andra resurser. Ett antal länder bidrog med personal och material.
EU:s stöd till Sverige var EU:s hittills mest omfattande räddningsinsats.
Privata svenska helikoptrar gjorde stor nytta. Brandflyget upptäckte tidigt bränder. Försvarsmaktens stöd med framför allt Hemvärnet och helikoptrar samt andra viktiga förmågor var en väsentlig
resurs. SOS Alarm, Polisen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Trafikverket och Sveriges Radio blev alla viktiga samarbetspartner.
Många frivilliga ställde upp och hjälpte till med det de kunde. Det
var både spontanfrivilliga och organiserade frivilliga såsom Sveriges
frivilliga brandkårer, Svenska Lottakåren, Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Sveriges bilkårers riksförbund, Civilförsvarsförbundet –
Frivilliga resursgruppen och Svenska Kyrkan. Röda Korset hade en
samordnande roll.
De mest berörda var skogsägarna. Det var deras skogar som brann.
Skogsbranschen har utarbetat strategier mot skogsbränder vilket
visade sig vara till stor nytta. I motsats till tidigare startade mycket få
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bränder på grund av skogsarbete. Skogsägarna bidrog också med kunskap och resurser liksom även de som är boende på landsbygden
gjorde.
Från slutet av juli och några veckor framåt är risken för skogsbränder vanligen som störst. 2018 års skogsbrandssäsong startade
tidigt och blev ovanligt lång. Trots detta inträffade inte några skogsbränder med stor spridning under de perioder när risken för skogsbränder normalt är som störst. Kraftigt förstärkt beredskap, ökad
kunskap, nationella taktiska reserver och snabba och kraftfulla insatser är förklaringen.
Många brister i arbetet med att bekämpa sommarens skogsbränder
Trots alla goda insatser gjordes det naturligt nog misstag och brister
blev uppenbara. Syftet med denna utvärdering av de operativa insatserna vid skogsbränderna är att ta till vara erfarenheter och få ny
kunskap inför liknande händelser i framtiden och då ge förutsättningar för ett ännu bättre arbete. Här görs en uppräkning av de viktigaste misstagen och bristerna av mer principiell betydelse. Enskilda
fel och tillkortakommanden lämnar vi därhän.
Många aktörer agerade för långsamt eller försiktigt till en början.
Vikten av att snabbt upptäcka uppkomna bränder och tidiga insatser
för att släcka dessa kan inte nog betonas. Uppstart och även avveckling av räddningsinsatserna innebär oftast de svåraste avvägningarna.
Räddningsinsatserna avslutades på flera håll för tidigt med följd att
bränderna tog fart igen.
Det fanns inledningsvis brister i riskbedömning och lägesbild vid
flera större bränder och inledningsskedet var kaosartat.
Räddningstjänster som inte ingår i systemledning med ledningscentral och ledningspersonal i jour har sämre förutsättningar att
klara stora och komplicerade händelser såsom skogsbränderna sommaren 2018. Även om resurser tillförs utifrån förloras värdefull tid
eftersom det måste byggas upp en ny organisation. Särskilt tydligt
blev detta i Gävleborgs län där tre stora skogsbränder inte gick att
släcka. För räddningstjänster som behöver hjälp men har systemledning blir det fråga om att förstärka befintlig organisation. Som jämförelse kan nämnas Jämtland där det fanns utvecklad systemledning
och insatserna kunde starta snabbt och effektivt.
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De kommunala handlingsprogrammen för räddningstjänsten har
inte alla tagit höjd för stora skogsbränder. Detta medför bristande
planering och beredskap för skogsbränder.
Samhällets resurser inom privata sektorn med de resurser som
finns t.ex. inom skogsbruket, jordbruket och entreprenadföretagen
kan nyttjas bättre.
Hjälp från frivilliga kan vara bättre förberedd och organiserad.
Utformningen och innebörden av befattningar, nomenklatur,
märkning av kläder och utrustning varierar mellan olika räddningstjänstorganisationer med risk för missförstånd i samarbetet.
Utbildning och övning i skogsbrandsläckning är eftersatt.
Systematisk bevakning av skogsbrandrisker och beredskap för
hur risker ska mötas saknas på flera håll.
Helikoptrar bör sättas in tidigare. Avtal om avrop av privata helikoptrar för brandsläckning finns inte överallt.
Tillgängliga resurser användes som regel effektivt. Dock blev det
på flera håll brist på terrängfordon, pumpar, slang och bränsle till
fordon och flyg.
Kunskapen om vad som gäller för Försvarsmaktens biträde vid
skogsbränder var ibland dålig.
Rutiner för det administrativa efterarbetet till följd av skogsbränder, som dokumentation av insatser och frågor om ersättning
till de som hjälpte till saknas ofta.
Statens tillsyn och stöd har brustit när det gäller de kommunala
räddningstjänsternas förmåga vid stora och komplicerade skogsbränder.
MSB:s befogenhet att samordna nationella resurser är otydlig.
MSB:s agerande har i några fall kommit i konflikt med länsstyrelsernas områdesansvar.
Kommunikationen till allmänheten fungerade bra med undantag
av några enskilda missar och att informationen om eldningsförbud
hade oklarheter.
Sveriges förmåga att ta emot utländska resurser hade inledningsvis brister t.ex. när det gällde fördelning och användning av resurserna. På det stora hela och efter en tid fungerade det emellertid bra.
Utredningens analyser och slutsatser har lett till en rad förslag på
åtgärder. Den viktigaste slutsatsen är att Räddningstjänstutredningens förslag till lagändringar och andra åtgärder bör genomföras.
Därigenom kan huvuddelen av de fel och brister som påtalats rättas
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till. Utöver Räddningstjänstutredningens förslag ges en lång rad rekommendationer för hur olika fel och brister kan hanteras.
Räddningstjänstutredningens förslag ska beaktas
Enligt direktiven till vår utredning ska Räddningstjänstutredningens
förslag beaktas. Följande förslag av särskild betydelse för att klara av
omfattande skogsbränder bör genomföras.
x Kommunernas styrdokument för räddningstjänsten – handlingsprogrammens struktur – ska likriktas för att höja kvalitén, bli mer
konkreta utifrån den lokala riskbilden och möjliga att följa upp.
Handlingsprogrammen ska visa räddningstjänstens förmåga att
själv eller tillsammans med andra klara alla typer av olyckor som
kan inträffa i kommunen. De måste då visa hur stora skogsbränder ska hanteras med resurser, ledning, samverkan och övning.
x Kommunerna ska ha möjlighet att träffa avtal med andra om att
göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats. Detta ger delvis
nya möjligheter att ha beredskap och att utnyttja resurser som
finns t.ex. inom skogsbruket, jordbruket och entreprenadföretagen.
x Ledningssystem och märkning av personalens kläder, fordon, utrustning och benämningar på befattningar likriktas genom föreskrifter. Både vid tillförande av externa resurser från andra räddningstjänster och vid samverkan med andra aktörer finns mycket
att vinna på att andra vet vad de kan förvänta sig av kommunal
räddningstjänst.
x Kommunerna ska ha en funktion som kontinuerligt utövar övergripande ledning av räddningsverksamheten. Alla räddningstjänster måste tillhöra en ledningscentral som är bemannad dygnet
runt och ingå i systemledning.
x Förslag om förändrad reglering av ledningen av räddningstjänsten, behörighetskrav för räddningschefen, bättre ledningsutbildning och förbättrad försörjning av deltidsbrandmän är åtgärder
som på något längre sikt kan ge bättre möjligheter att klara stora
och komplicerade händelser såsom skogsbränder.
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x Staten föreslås få möjlighet att förelägga kommunerna att åtgärda
brister och att förelägganden, om det finns särskilda skäl, kan
utfärdas vid vite. Förslaget stärker den statliga tillsynen och kan
förebygga brister i beredskapen för stora skogsbränder. Räddningstjänstutredningen föreslår att MSB ska ansvara för tillsynen.
x MSB ska på nationell nivå främja att LSO följs och samordna kommunernas verksamhet när det gäller räddningstjänst. Vid skogsbränderna sommaren 2018 agerade MSB framgångsrikt i den andan.
x MSB, eller ett fåtal länsstyrelser om Försvarsberedningens och
Indelningskommitténs förslag genomförs, får överta räddningstjänstverksamhet vid mycket omfattande räddningsinsatser eller
om det annars finns synnerliga skäl. Med förslaget om obligatorisk anslutning till systemledning och ledningscentral ska statligt
övertagande inte behöva bli aktuellt. Staten bör dock ändå ha en
yttersta möjlighet till övertagande.
x MSB:s uppdrag att tillhandahålla nationella stödresurser förtydligas.
Utredningens förslag till ändringar i
Räddningstjänstutredningens författningsförslag
Vi föreslår bl.a. att Räddningstjänstutredningens författningsförslag
ändras dels genom att vid övertagande av ansvaret för räddningstjänst ska övertagandet kunna begränsas till en viss räddningsinsats
(delvis övertagande), dels att MSB:s roll stärks genom att myndigheten ges tydligt författningsstöd för att vid allvarliga olyckor inrikta och prioritera tillgängliga resurser.
Rekommendationer utöver författningsförslag
Utöver förslag på ändringar i lagar och författningar ger utredningen
en rad förslag som är att betrakta som rekommendationer. Dessa bör
beaktas av räddningstjänsterna och andra aktörer samt uppmärksammas i statens tillsyn. Bland rekommendationerna kan följande nämnas.
x Räddningstjänsterna ska ha en systematisk bevakning av skogsbrandrisker och beredskap för hur dessa ska mötas.
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x Utbildning och övning i skogsbrandsläckning måste ges större
utrymme både hos räddningstjänsterna och i MSB:s utbildningar.
x MSB ska i samverkan med räddningstjänsterna se till att det finns
avtal för att säkra tillgängligheten av flygande släckningsresurser
med erforderlig kapacitet vid skogsbränder. MSB har regeringens
uppdrag att bl.a. analysera och redovisa behoven av kapacitet avseende brandbekämpning från luften (Ju2018/03972/SSK).
x Räddningstjänsterna ska försäkra sig om hur de snabbt kan få tillgång till geografisk information.
x Räddningstjänsterna måste agera kraftfullt i början av insatser
mot skogsbränder. Ett sätt att undvika att ekonomiska aspekter
utgör hinder för eller försenar användningen av t.ex. helikoptrar
skulle vara att staten tillämpar reducerad självrisk vid förhöjd
skogsbrandrisk.
x Tillgången till materiel, flyg samt bränsleförsörjning till fordon
och flyg måste inventeras och säkras. Detta omfattas av det ovan
nämnda regeringsuppdraget som MSB fått.
x MSB ska på nationell nivå se över och tillgodose tillgången på personal för förstärkningsresurserna med räddningsledarbehörighet
och annan ledningspersonal som är utbildade och övade i skogsbrandsbekämpning samt koordinera dessa vid omfattande skogsbränder.
x Räddningstjänstens arbetstidsavtal måste ses över utifrån behovet vid stora och långvariga insatser. Arbetsmarknadens parter
arbetar för närvarande med att ta fram ett särskilt avtal för stora
händelser.
x Rutiner för räddningstjänsternas administrativa efterarbete till
följd av skogsbränder behöver vara på plats.
x Modell för eftersläckningsarbetet ska utformas. (Regeringsuppdrag
är lämnat till Länsstyrelsen i Jämtlands län, N2018/04261/SK).
x MSB ska förtydliga, förenkla och göra entydigt vad som ska gälla
om eldningsförbud
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x MSB ska tillsammans med länsstyrelserna förbättra samarbetet
med och effektivisera mottagande av internationellt stöd. (MSB
gör en egen utvärdering av myndighetens insatser under skogsbränderna).
x Länsstyrelserna måste se över och utveckla sitt stabsarbete. (Länsstyrelserna gör egna utvärderingar av sina insatser under skogsbränderna).
x MSB och länsstyrelserna ska tillsammans med frivilligorganisationerna ge vägledning om samverkan med frivilliga.
x Tågoperatörer och spårägare ska åläggas större ansvar för att undvika att gnistbildning orsakar bränder. (Trafikverket har haft ett
uppdrag från regeringen).
Sverige kan bli bättre rustat för att hantera stora skogsbränder
Utredningen är enligt direktiven avgränsad till de operativa räddningsinsatserna vid skogsbränderna sommaren 2018. Det innebär att
utredningens uppdrag är att utvärdera släckning av skogsbränderna
och andra åtgärder för att begränsa skador på människor, egendom
eller miljö. Många aktörer var delaktiga i detta arbete och deras insatser behandlas i betänkandet. Regeringen har givit direktiv till ett
antal andra utredningar relaterade till skogsbränderna. MSB, länsstyrelser och många räddningstjänster gör egna utvärderingar av sina
insatser. Sammantaget bör alla utredningar om skogsbränderna sommaren 2018 resultera i åtgärder som gör att Sverige är bättre rustat
för kommande stora skogsbränder och andra stora och komplicerade
händelser.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-25

RS 2019/298

Regional utvecklingsförvaltning

Regionstyrelsen

Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende
framtida regionala tillväxtarbete, inklusive
sammanhållningspolitiken
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna prioriteringar.
Regionstyrelsen översänder dokument med redovisade prioriteringar
avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken till Näringsdepartementet.
Bakgrund
Den 1 november 2018 beslutade regeringen att erbjuda landsting med
regionalt utvecklingsuppdrag att senast den 30 april 2019 inkomma med en
redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet i respektive län.
Redovisningen till Näringsdepartementet ska innehålla:
-

En sammanfattande analys av samhällsutmaningar, möjligheter och
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och
olika delar av länet

-

Prioriteringar och deras inriktning

-

En beskrivning av hur analysen och prioriteringarna relaterar till de
politiska och särskilda målen enligt Kommissionens förslag till EU:S
förordningar för sammanhållningspolitiken 2021-2027

-

En redogörelse för gränsöverskridande samarbete, över såväl länssom nationsgränser, inom prioriteringarna

-

En beskrivning av länets utvecklingsbehov avseende samverkan med
statliga myndigheter

-

En beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social,
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling

Regionala utvecklingsnämnden beslöt den 8 mars § 56 att föreslå
Regionstyrelsen att godkänna föreslagna prioriteringar samt ge förvaltningen
i uppdrag att stämma av Kalmar läns prioriteringar med övriga län inom
Småland/Blekinge/Halland.

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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Nämnden gav presidiet i uppdrag att lämna över det bearbetade förslaget till
regionstyrelsen.
Underlag från SKL

Som ett tillägg till uppdraget från regeringen har SKL samlat in och
sammanställt möjligheter och utmaningar kring den framtida regionala
tillväxtpolitiken utifrån att samtliga regioner sedan 2019 har en enhetlig
struktur. Det finns numera regioner i samtliga län med ett lagstadgat ansvar
för att ta fram en regional utvecklingsstrategi i bred samverkan. Denna
strategi bör vara utgångspunkt och styrande för det samlade regionala
utvecklingsarbetet som sker i länen, oaktat vilken aktör som äger det
formella ansvaret. SKL pekar på tre områden där det finns tydliga behov att
ändra förutsättningarna framåt:
-

Arbetet med strukturfonderna måste anpassas till den utveckling som
har skett. Regionalfonden, Socialfonden och de delar i
Landsbygdsprogrammet som rör generell landsbygdsutveckling måste
tydligare samordnas och integreras med det regionala tillväxtarbetet för
att stödja en sammanhållen utveckling i regionerna.

-

Det regionala kompetensförsörjningsuppdraget behöver skrivas in i
förordningen om regionalt tillväxtarbete, för att skapa långsiktigt
hållbara strukturer i länen. Regeringen behöver tydliggöra relevanta
myndigheters samverkansuppdrag inom området samt skapa en tydligare
nationell samordning mellan myndigheter och departement, i syfte att
skapa en sammanhållen kompetensförsörjningspolitik för Sverige.

-

Landsbygdsutveckling är idag en del av det regionala
utvecklingsuppdraget, då detta avser hela territoriet. Samtidigt återfinns
de flesta verktyg för att göra insatser inom området hos statliga
myndigheter. Ansvaret bör integreras tydligare i det regionala
utvecklingsuppdraget genom att verktyg för utvecklingsinsatser samlas
hos den regionala utvecklingsansvarige aktören. Detta skapar
förutsättningar för att bedriva en sammanhållen utvecklingspolitik som
tar hänsyn till både stad och land, utefter respektive plats specifika
förutsättningar.

Sammanfattning av regionens svar till näringsdepartementet
Tillvägagångssätt

I analysen har regionen utgått från det underlag som togs fram 2017/2018 i
samband med arbetet med den regionala utvecklingsstrategin – ”Klimat att
växa i”. Till denna analys har adderats underlag från OECD rapporten från
2018, de strukturbilder som arbetats fram tillsammans med länets kommuner
liksom det kunskapsunderlag som nu tas fram till regionplanen.
Regionen har utgått från den regionala utvecklingsstrategins fyra prioriterade
områden och de tre övergripande perspektiven.
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Följande prioriteringar är viktiga för Kalmar län:
- Stärkt konkurrenskraft
Länets styrkeområden; skog och trä, livsmedel, besöksnäring
E-hälsa och Smart industri
Ökat förädlingsvärde
Bygga långsiktig kapacitet för innovation och förnyelse
Entreprenörskap
Testbäddar
-

Hållbar samhällsplanering
Digital och fysisk infrastruktur
Fossilbränslefritt
Smarta lösningar på landsbygden
Vatten; tillgång och kvalité

-

Kompetensförsörjning
Tillgänglighet i länet, t ex Lärcentra
Flexibelt och anpassat utbildningsutbud
Utbildning på olika nivåer
Matchning på arbetsmarknaden
Social inkludering

-

Digital omställning
Näringslivets digitalisering
Samhällstjänster
E-hälsa

Koppling till föreslagna mål för sammanhållningspolitiken 2021-2027

Följande fyra mål, som Kommissionen tagit fram inför den kommande
programperioden, ser regionen att dess utmaningar kopplas till:
1. Smartare Europa (kunskapsmiljöer, styrkeområden, ökat
förädlingsvärde, kompetensförsörjning, näringslivets digitalisering)
2. Grönare koldioxidfritt Europa (Minskad klimatpåverkan, fossilfri
region, vatten, bioekonomi)
3. Sammankopplat Europa (digital och fysisk infrastruktur, näringslivets
digitalisering, samhällstjänster, e-hälsa)
4. Socialt Europa (utbildning, matchning på arbetsmarknaden, social
inkludering)

Helena Nilsson
regional utvecklingsdirektör

Camilla Håkansson
basenhetschef Företags och projektstöd
Sofia Moestedt
basenhetschef Samhällsplanering och
tillväxt

Bilaga
Prioriteringar för framtida regional utveckling, Region Kalmar län
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1. Sammanfattande analys av samhällsutmaningar, möjligheter och
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och i olika
delar av länet
Bakgrund
Den sammanfattande analysen av samhällsutmaningar, möjligheter och förutsättningar får
hållbar regional utveckling och tillväxt grundar sig i den omfattande analys som gjordes till den
regionala utvecklingsstrategin, OECD-rapporten och de strukturbilder som tagits fram under
2018.
Sedan lång tid tillbaka sker en urbanisering av befolkning och näringsliv i Kalmar län. Området
kring Kalmar tätort, i Kalmar och Mörbylånga kommuner, har en starkare tillväxt såväl
ekonomiskt som befolkningsmässigt än övriga delar av länet. Kustkommunerna har också en
starkare utveckling än kommuner i inlandet. De inomregionala skillnaderna mellan kust och
inland och mellan stad och land ökar. Samma trender finns på nationell nivå, där skillnaderna i
ekonomisk utveckling och befolkningsutveckling ökar mellan olika län. Kalmar län har ett negativt
inrikes flyttnetto till andra län, dvs. fler flyttar från länet än till länet. De är främst unga som
flyttar från länet, och flyttarna går främst till storstadsregionerna. Andelen äldre i länets
befolkning kommer att öka under kommande år, samtidigt som andelen i arbetsför ålder
minskar. Detta medför större behov av vård och andra välfärdstjänster, samtidigt som
arbetskraften och skatteintäkterna minskar. En god utveckling av sysselsättning och produktivitet
i länet är därför avgörande för möjligheterna att finansiera befolkningens framtida behov av
välfärden.
I länets näringsliv pågår en strukturomvandling där sysselsättning förskjuts från industrin till
tjänstesektorn. Nya arbetstillfällen tillkommer främst i de större kommunerna i länet, och främst
i Kalmar och Oskarshamns tätorter. I inlandet har antalet arbetstillfällen istället minskat, i takt
med att industrier dragit ned på personal eller lagt ned efter finanskrisen 2009. Strukturomvandlingen bidrar därmed också till att skillnaderna mellan kust och inland och mellan stad och
land ökar. Det sker också en förskjutning av sysselsättning från branscher med höga
förädlingsvärden per anställd, framför allt inom industrin, till branscher med lägre
förädlingsvärden inom bl.a. hotell- och restaurang och företagsservice.
Olika förutsättningar för tillväxt och utveckling
Sammantaget visar analysen att förutsättningarna för tillväxt och utveckling skiljer sig åt mellan
olika delar av länet. Befolkning och näringsliv koncentreras allt mer till de större tätorterna, och
till områden med starkare socioekonomiska förutsättningar. Eftersom behoven skiljer sig åt
mellan olika delar av länet måste också tillväxtpolitiken vara differentierad och ta hänsyn till de
specifika utmaningarna och möjligheterna som finns på varje plats. Med en avtagande befolkning
och krympande näringsliv försämras förutsättningarna för den kommersiella servicen. Här krävs
att den offentliga sektorn göra aktiva insatser för att en hållbar tillväxt ska vara möjlig.
Skälet till detta framgår av skillnaderna i förutsättningar för olika delar av Sverige. Dessa
skillnader illustreras väl i figur 1 som visar Tillväxtverkets tillgänglighetsindex:
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Figur 1. Indexerad tillgänglighet

Källa: Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, Tillväxtverket

Som ett förslag på arbetsmetod har organisationen Hela Sverige bearbetat Maslows
behovstrappa till en modell på samhällsnivå, se figur 2. Trappan pekar på vilka grundläggande
behov som måste vara tillgodosedda för att ett samhälle ska kunna självförverkligas.

Figur 2. Samhällets behovstrappa – en bearbetning av Maslows behovstrappa

Källa: Hela Sveriges landsbygdsprogram ”Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”

Delar av Kalmar län har goda förutsättningar och befinner sig på det översta trappsteget,
samhällets självförverkligande, där innovation, kreativitet och entreprenörskap kan blomstra.
Dessa delar finns främst där tillgängligheten är hög och de grundläggande behoven kan
tillgodoses.
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I andra delar av länet kämpar befolkning, kommuner och näringsliv för att tillgodose de mest
grundläggande behoven, t.ex. bredband, infrastruktur, dagligvaruhandel eller telefoni (steg 1).
När de grundläggande behoven inte är tillgodosedda handlar innovation och entreprenörskap
om att se till att dessa behov tillgodoses, och det är svårt att få tid över att självförverkliga
samhället. Därför är det viktigt att den nationella och internationella regionalpolitiken ger
förutsättningar för regionerna att fullt ut bedriva en differentierad tillväxtpolitik som är anpassad
efter platsernas specifika behov.
Näringsliv och konkurrenskraft
Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga profilområden inom bland annat energi,
vatten- och miljöteknik, besöksnäring, gröna näringar samt delar av tillverkningsindustrin.
Antalet sysselsatta ökar inom gröna näringar, livsmedelsindustri och besöksnäringen. Inom
industrin pågår en strukturomvandling där antalet sysselsatta minskar samtidigt som förädlingsvärdena ökar, vilket är en följd av att produktionen blir allt mer automatiserad. Figur 5 visar
fördelningen av sysselsättning mellan olika branscher i länet och riket.
Figur 5. Sysselsatta per bransch och kön i Sverige och Kalmar län 2016

Källa: SCB

Länets näringsliv består av ett stort antal små företag i många olika branscher och domineras av ett
fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. Figur 6 visar fördelningen av antalet anställda i länet
och i riket 2015. En näringsstruktur bestående av många små företag är både en styrka och en
svaghet för länet. Små företag står för en stor del av de nya arbetstillfällen som skapas, men också
för en stor del av de som försvinner.
Figur 6. Andel anställda efter företagsstorlek 2015

Källa: SCB
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Industrins dominans medför också en större konjunkturkänslighet eftersom industrin påverkas
mer av konjunkturen än tjänstesektorn. Den stora exponeringen mot industrin medförde att
finanskrisen 2009, som främst påverkade industrin, slog relativt hårt mot länet. I samband med
krisen föll BRP per invånare i länet med nästan 12 %, vilket kan jämföras med en nedgång på ca
5 % på riksnivå. Känsligheten är också större i länets mindre kommuner än i de större eftersom
många av de små kommunerna är mer beroende av ett fåtal stora arbetsgivare. Även om Kalmar
län har en hög produktivitet i en internationell jämförelse är produktiviteten låg i ett nationellt
perspektiv. Skillnaderna mellan svenska län har ökat sedan 1980-talet och drivs av att
storstadsregionerna har haft en starkare tillväxt än övriga landet under perioden.
Antalet anställda ökar inom tjänstesektorn, och främst inom företagstjänster som projektering,
samhällsplanering, revisions- och reklambyråer. I dessa branscher har antalet anställda ökat med
drygt 3 000 personer sedan 2007 och ökningarna har främst skett i Kalmar och Oskarshamns
tätorter. Det sker därmed en urbanisering av länets näringsliv.
Antalet anställda ökar också inom besöksnäringen, byggsektorn, företagsservice och
livsmedelsindustrin. Ökningarna i dessa branscher är koncentrerade till länets större kommuner
och till ett fåtal större företag per bransch. Besöksnäringen har en något större geografisk
spridning men är koncentrerad till Ölandskommunerna, Kalmar och Vimmerby kommun. Jämfört
med näringslivet i stort är företagen inom besöksnäringen mindre och har färre anställda.
Förädlingsvärdet per anställd i länet är högst inom högteknologisk verksamhet, exempelvis
energi, IT/telekom, FoU och Life Science. Även tillverkningsindustrin har höga förädlingsvärden
per anställd. Utmärkande för dessa branscher är att de har en hög kapitalintensitet och att
många vanliga yrken inom branscherna kräver en högre utbildning. Lägst förädlingsvärde per anställd i Kalmar län har företag inom besöksnäring, företagsservice och logistik. Utmärkande för
dessa branscher är att de är personalintensiva och att många av arbetstillfällena inte kräver
högre utbildning. Skillnaderna mellan olika branscher är stora: Det behövs exempelvis två till tre
anställda inom besöksnäringen för att generera samma förädlingsvärde som en anställd inom
industrin.
Omställning av näringslivet
Analysen visar ett stort behov av omställning av delar av näringslivet, främst i de inre delarna av
länet där industriarbeten försvunnit utan att andra typer av arbetstillfällen tillkommit. Länet
tycks ha klarat av tidigare omställningar i näringslivet bättre än idag.
Under 1890-talet omvandlas järnbruken till pappersbruk och verkstadsindustrier, vilket la
grunden för länets ekonomiska utveckling. Andelen sysselsatta inom industrin ökade stadigt i
Kalmar län fram till oljekriserna på 1970-talet. Länets industri kunde snabbt ställa om till nya
typer av produktion, utan förändrade krav på kompetens. Dagens omställning försvåras av att de
arbetstillfällen som tillkommer har andra kompetenskrav än de som försvinner, vilket medför
större behov av om- eller vidareutbildning.
Utbildning och kompetensförsörjning
Andelen eftergymnasialt utbildade bedöms komma att förbli lägre än riksgenomsnittet eftersom
länets gymnasieelever påbörjar högskolestudier i lägre utsträckning än i Sverige totalt sett.
Andelen av länets avgångselever från gymnasiet som inom 3 år påbörjat högskolestudier vid
något lärosäte i Sverige har dessutom sjunkit de senaste åren. Det finns tydliga samband mellan
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utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden och hälsa. Gymnasiebehörighet är därför en
viktig indikator på barns- och ungas förutsättningar att etablera sig i samhället och uppnå god
hälsa och välbefinnande. Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan ligger nationellt
strax under 90 procent. En något större andel flickor (90 %) uppnår gymnasiebehörighet jämfört
med pojkar (88 %). Variationen över tid är liten. I länet ligger flickorna i paritet med rikssnittet
medan andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet minskar något.
Det finns inomregionala skillnader i självskattad hälsa, vilka samvarierar med skillnader i
socioekonomi och levnadsvanor i olika delar av länet. Gymnasieutbildning har ett starkt samband
med såväl etablering på arbetsmarknaden och den egna försörjningen som med hälsa och
delaktighet i samhället. Behörigheten till gymnasiet minskar, särskilt bland pojkar. Samtidigt ökar
psykisk ohälsa, särskilt bland flickor och unga kvinnor. Även sjukskrivningar relaterade till psykisk
ohälsa och stress ökar. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar i länet beror på psykisk
ohälsa.
Arbetskraft i Kalmar län
Arbetskraften i Kalmar län består av drygt 111 500 personer. I länet som helhet förvärvsarbetar
ca 79 % av männen i åldern 20–64 år, medan motsvarande andel bland kvinnorna är 78 %.
Kalmar län har en något högre förvärvsfrekvens än riket, vilket är en styrka. Det finns dock stora
inomregionala skillnader och förvärvsfrekvensen varierar mellan ca 70–84 % mellan kommunerna. Bland utrikes födda är förvärvsfrekvensen betydligt lägre än bland inrikes födda och
lägre i länet än på riksnivå. Detta förklaras av att relativt många av de utrikesfödda i länet är
nyanlända, och att det tar tid för dessa att etablera sig på arbetsmarknaden.
Fysisk och digital infrastruktur
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik
region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi nyttjar våra naturgivna förutsättningar
väl. Den bidrar också till en bättre vardag och till större arbetsmarknadsregioner. Det senare är
extra viktigt i Kalmar län, som är förhållandevis stort och glest befolkat. Förbättrade
pendlingsmöjligheter kan minska länets sårbarhet för konjunktursvängningar och stärka
näringslivet. Ett större antal pendlingsbara arbetstillfällen och möjlighet att arbeta på distans gör
det lättare att hitta passande arbeten och påverkar också lönenivåer och möjligheterna till
matchning mellan arbete och utbildning. För bland annat distansarbete är bredband en
nödvändighet. Bredbandsstatistiken har lång eftersläpning, men det står klart att Kalmar län
ligger efter grannlänen när det gäller utbyggnaden.
Figur 18 visar tillgången till bredband i olika delar av
länet.
Figur 18. Tillgång till bredband
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2. Våra prioriteringar och dess inriktning, inklusive gränsöverskridande
samarbeten och samverkan med statliga myndigheter
Regionens prioriterade områden utgår från den regionala utvecklingsstrategins fyra prioriterade
områden och de tre övergripande perspektiven i denna. Prioriteringarna är på en övergripande
nivå för att ge en flexibilitet och möjlighet till snabb omställning vid behov. Det behövs flexibla
system för att snabbt kunna agera vid stora förändringar som påverkar den regionala
utvecklingen och göra snabba omställningar.
De viktigaste prioriteringar för Kalmar län är:

1. Stärkt konkurrenskraft
Ett dynamiskt näringsliv och konkurrenskraftiga företag är förutsättningar för en långsiktigt
hållbar tillväxt i regionen. Det regionala näringslivet är inne i en stor omställning där
globaliseringen och den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna. Framgångsfaktorer
handlar om att ta tillvara på idéer och innovationer, en väl fungerande och mindre segregerad
arbetsmarknad, en effektiv kompetensförsörjning och att näringslivet får tillgång till ny teknik
samt forskning och utveckling.
För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa bättre förutsättningar för fler nya och
växande företag och arbeta för ett ökat kunskapsinnehåll i produktionen och därmed att ökat
förädlingsvärde. Det finns ett stort behov av att bygga långsiktig kapacitet och stödstrukturer för
innovation och förnyelse för att underlätta omställningen i näringslivet. Det handlar bl a om att
stärka samverkan mellan näringslivet, akademin/FoU och samhället bl a genom att etablera
testbäddar. För tillkomsten av nya företag behövs insatser för att stimulera entreprenörskapet.
Stark samverkan finns inom länets innovationssystem men också med aktörer i grannlänen samt
på nationell och internationell nivå.
Länets naturgivna förutsättningar är utgångspunkten för en stor del av det näringsliv som idag
dominerar i länet. Besöksnäring, livsmedelsindustri, trä- och skogsindustri är de tydligaste
exemplen, men även åtskilliga framgångsrika tillverkande företag har sitt direkta ursprung ur de
gröna näringarna liksom företag med verksamhet inom hållbarhetsteknik och förnyelsebar
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energi. Dessa styrkeområden bidrar till en stark regional identitet och de flesta av dessa näringar
har haft en stark utveckling av omsättning, sysselsättning, förädlingsvärde och export. Fokus är
att utveckla nya kunskapsmiljöer tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor inom
länets styrkeområden; skog och trä, livsmedel samt besöksnäring. Ytterligare ett område som är
prioriterat är e-hälsa som vi ser kommer att kunna bli ett styrkeområde som regionen
tillsammans med universitetet satsar på att bygga ett kluster och kunskapsmiljö kring, eHealth
arena. Tillverkningsindustrin är fortsatt viktig för länet och här pågår ett arbete via den nationella
satsningen på Smart Industri.
För stärkt konkurrenskraft är det fortsättningsvis viktigt att stödja internationaliseringen i
näringslivet där export är en del men det handlar också om omvärldsbevakning, mångfald mm.
Här är satsningen på Regional exportsamverkan viktig och samverkan med och mellan Business
Sweden och ALMI. Denna skulle kunna utvecklas betydligt och ALMI skulle kunna ta en större roll
i att stödja företagens internationalisering då inte Business Sweden finns representerat i samtliga
län. Business Swedens målgrupp är dessutom företag med fler än 249 anställda. Regionens
särskilda satsningar på Småland/Blekinge/Hallands kontor i Bryssel samt Kalmar och Kronobergs
kontor i Kina är också ett sätt för regionen att stödja företagens internationalisering.
Vi behöver utveckla och nyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi. Det betyder att vi genom
samarbeten vill utvecklade affärsmodeller, produkter och tjänster genom att materiella resurser
används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller. Ökade krav på ett
effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling stimulerar nya affärsmöjligheter.

2. Hållbar samhällsplanering
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik
region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi kan nyttja våra naturgivna
förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre vardag och till större arbetsmarknadsregioner.
Framgångsfaktorer är bland annat ökad samverkan i den fysiska samhällsplaneringen för att
förbättra pendlingsmöjligheter, godstransporter samt bidra till förbättrad digital kommunikation
i hela länet liksom en miljö i balans. En av Kalmar läns största tillgångar är landsbygden där våra
styrkeområden i näringslivet har sin bas. Utan en väl fungerande landsbygd riskerar vi också att
tappa i konkurrenskraft i dessa näringar. I arbetet med hållbar samhällsplanering handlar det
därför mycket om att jobba med smarta lösningar för bl a service, tillgänglighet mm anpassade
till landsbygdens behov.
Det handlar om en välfungerande transportinfrastruktur, kommunikationer och mobilitet, med
bra täckning av järnväg, vägnät och flygförbindelser. Förbättrade pendlingsmöjligheter kan
minska länets sårbarhet för konjunktursvängningar och stärka näringslivet. Ett större antal
pendlingsbara arbetstillfällen gör det lättare att hitta passande arbeten och påverkar också
lönenivåer och möjligheterna till matchning mellan arbete och utbildning.
Vi vill åstadkomma en hållbar regionförstoring dvs större och mer robusta
arbetsmarknadsregioner. Här har järnvägsnätet en avgörande roll. De regionala banorna i Kalmar
län måste därför av staten vara prioriterade för att uppgraderas vad bl a gäller signalsystem men
även andra insatser i syfte att korta restiden. Viktigt är att dessa banor även fortsättningsvis är
direkt anslutna till stambanan i Linköping. Staten bör ta ansvar för att ett sammanhållet
järnvägssystem bibehålls.
Godstrafiken spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i länet och
välutvecklade logistik- och godstransportsystem är därför en förutsättning för länets utveckling.
Även flygförbindelsen med Stockholm är avgörande för näringslivets internationalisering och för
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regionens utveckling i stort. Detta eftersom det tills vidare inte är tidsmässigt möjligt att ersätta
flyget med andra färdsätt.
Samtidigt måste transportsystemets miljö- och klimatpåverkan minska för att vara långsiktigt
hållbart. De fossila bränslen som används i länet nyttjas till övervägande del till transporter.
Omställning till fossilbränslefria transporter är därför en av länets stora utmaningar och målet är
att Kalmar län år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Här fyller järnvägen en viktig funktion för
såväl persontransporter som transport av gods. S
Vi behöver lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt vid minskade utsläpp av fosfor, kväve
och farliga ämnen till våra vatten. Detta innebär ett aktivt arbete för att genomföra
åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt. Vi behöver också bidra till en minskad
belastning på Östersjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan på lokal,
regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet, exempelvis via Interreg som ett verktyg
för samverkan och finansiering.
En hållbar planering bidrar till att länets geografi, naturresurser, infrastruktur och miljöer nyttjas
på ett klokt sätt samt till att platser, mark och vatten utformas och gestaltas så att de främjar en
god livsmiljö. Detta leder i sin tur till bättre miljö och hälsa, ökat välbefinnande och trygghet samt
en god tillgänglighet i vardagen.

3. Kompetensförsörjning
Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för länets långsiktiga
utveckling. Tillgång till rätt kompetens är grundläggande för att länet ska utvecklas. Det handlar
dels om hur vi hanterar utmaningen med stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning,
dels hur vi ökar kunskapsinnehållet och därigenom konkurrenskraften inom näringslivet. Detta
förutsätter att hela utbildningskedjan fungerar, från det att fler elever avslutar gymnasieskolan
med godkända betyg till att förutsättningarna för det livslånga lärandet förbättras i hela länet
och hos alla grupper i samhället. För att klara omställningar och snabba förändringar på
arbetsmarknaden behövs möjligheter till ett livslångt lärande där individens kompetens
tillvaratas. Då handlar det såväl om att kunna tillhandahålla ett anpassningsbart och flexibelt
utbildningssystem som att det finns strukturer som kan tillhandahålla utbildning där individen
befinner sig, t ex lärcentra.
För tillväxt i regionen är effektiv kompetensförsörjning och att näringslivet får tillgång till ny
kompetens vitala faktorer. Även insatser för att stärka den sociala sammanhållningen ur olika
aspekter är viktig. Framgångsfaktorer är tillgång till arbetstillfällen och kompetensförsörjning,
liksom tillgänglig digital och fysisk miljö. Utbudet av utbildning ska stämma överens med
arbetsmarknadens behov, men även driva länets utveckling framåt. Behovet av
arbetskraftsinvandring är stort och människor med utländsk bakgrund kommer att vara
betydelsefulla för kompetensförsörjningen och för länets utveckling i stort.
Utbildning är en förutsättning för att få fler i arbete och att öka andelen som söker sig till högre
studier. Den har en stark påverkan på folkhälsan samt den sociala och ekonomiska tryggheten.
God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation är förutsättningar
för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt liv. Olika former av utanförskap är
riskfaktorer för människors hälsa. Därför är insatser för att stärka den sociala sammanhållningen
ur olika aspekter viktig. Framgångsfaktorer är tillgång till arbetstillfällen och
kompetensförsörjning, tillgänglig digital och fysisk miljö liksom sjukdomsförebyggande och
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hälsofrämjande insatser för en god hälsa. Det behövs både en högre utbildningsnivå i länet på
sikt och en bättre matchning på arbetsmarknaden mellan arbetsmarknadens behov av
arbetskraft och de utbildningar och kompetensutveckling som finns.
Utmaningen för Kalmar län handlar om bättre matchning mellan utbud och efterfrågan, ökade
möjligheter till omställning och ett livslångt lärande, liksom om ökad attraktivitet för
yrkesutbildningar. I länet finns idag brist på kompetens till bland annat yrken inom hälso- och
sjukvård samt IT- och teknik. Samverkan inom länet men också med våra grannlän är av stor vikt
liksom med den nationella nivån i form av Myndigheten för yrkeshögskola, Skolverket bland
annat.

4. Digital omställning
Den digitala ekonomin och digital omställningen är både en utmaning och en nödvändighet för
tillväxt och utveckling i regionen. Den digitala omställningen förändrar förutsättningar och
beteenden radikalt. Därför talar vi numera inte längre om att digitalisera befintliga företeelser,
utan den digitala omställningen påverkar alla områden i samhället. Vi behöver dra nytta av den
digitala omställningen för att vitalisera och stärka Kalmar län. Kalmar län har en växande åldrande
befolkning som skapar stora utmaningar när det kommer till ökad effektivitet i hälso-/sjukvård,
socialtjänst samt vård/omsorg för att möta en ökad efterfrågan hos denna grupp. Alla i länet ska
ha möjlighet att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya värden och motverka digitalt
utanförskap. Detta förutsätter en stark digital infrastruktur och kompetenshöjande aktiviteter.
Digital teknik är en stor möjliggörare för att nå över organisationsgränser och skapa enklare, bättre
och mer effektiv offentlig sektor. Det gör att satsningar på e-hälsa till stor del kan ses som
satsningar på jämlikhet, då förutsättningarna blir bättre för likvärdig vård och likvärdiga tjänster
oavsett geografi eller andra förutsättningar som exempelvis kön eller ålder. Inom Region Kalmar
län finns en vision att i länet skapa en arena för e-hälsoutveckling såväl nationellt som
internationellt.
IT-sektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna men är inte den enda effekten av
teknikutvecklingen. Traditionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställningen ger stora
möjligheter till effektivisering och utveckling av nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Också
offentliga aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärdera sina roller. Genom etjänster och effektivare processer kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stärkas.
Genom ökad insyn och större delaktighet kan tilliten till demokratin öka. I vårt internationella
arbete har vi de senaste åren arbetat med möjligheten inom Södra östersjöprogrammets ”people
to people” aktiviteter för att stärka kontakterna mellan medborgare i olika länder inom
programgeografin.
Näringslivet behöver digitaliseras för att behålla sin konkurrenskraft, oavsett bransch och
verksamhet. För att klara den demografiska utmaningen med allt fler äldre behöver också
samhälls- och vårdtjänster kunna erbjudas digitalt. Kalmar län är till största delen landsbygd där
avstånden behöver kunna överbryggas genom digitala lösningar och välfungerande
bredbandsuppkoppling. För att länet ska följa med i den digitala omställningen behöver moderna tekniska lösningar användas och nya innovationer utvecklas. Möjligheterna för digital
kommunikation i länet behöver förbättras för att nå målet att alla hushåll ska ha tillgång till en
hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.

Ändrade förutsättningar i det regionala utvecklingsuppdraget
Uppdraget har utökats till att även omfatta synpunkter på strukturella aspekter av det regionala
utvecklingsuppdraget vad gäller roller och ansvar för att tydliggöra och skapa mer kraft i den
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regionala utvecklingen. Det finns kopplingar mellan olika politikområden och behov av
samordning mellan dem, speciellt vad gäller arbetet med strukturfonderna,
kompetensförsörjningsuppdraget och inom landsbygdsutveckling.
Det finns numera regioner i samtliga län med ett lagstadgat ansvar för att ta fram en regional
utvecklingsstrategi i bred samverkan. Denna strategi bör vara utgångspunkt och styrande för det
samlade regionala utvecklingsarbetet som sker i länen, oaktat vilken aktör som äger det formella
ansvaret.
Vi stället oss även bakom de tre områden som SKL visar på och där det finns tydliga behov att
ändra förutsättningarna framåt:
-

Arbetet med strukturfonderna måste anpassas till den utveckling som har skett. Regionalfonden,
Socialfonden och de delar i Landsbygdsprogrammet som rör generell landsbygdsutveckling måste
tydligare samordnas och integreras med det regionala tillväxtarbetet för att stödja en
sammanhållen utveckling i regionerna.

-

Det regionala kompetensförsörjningsuppdraget behöver skrivas in i förordningen om regionalt
tillväxtarbete, för att skapa långsiktigt hållbara strukturer i länen. Regeringen behöver tydliggöra
relevanta myndigheters samverkansuppdrag inom området samt skapa en tydligare nationell
samordning mellan myndigheter och departement, i syfte att skapa en sammanhållen
kompetensförsörjningspolitik för Sverige.

-

Landsbygdsutveckling är idag en del av det regionala utvecklingsuppdraget, då detta avser hela
territoriet. Samtidigt återfinns de flesta verktyg för att göra insatser inom området hos statliga
myndigheter. Ansvaret bör integreras tydligare i det regionala utvecklingsuppdraget genom att
verktyg för utvecklingsinsatser samlas hos den regionala utvecklingsansvarige aktören. Detta
skapar förutsättningar för att bedriva en sammanhållen utvecklingspolitik som tar hänsyn till
både stad och land, utefter respektive plats specifika förutsättningar.

3. Kopplingen till Kommissionens förslag till EU:s förordningar för
sammanhållningspolitiken 2021-2017
Sammanhållningspolitiken och strukturfondsprogrammen är idag allt mer integrerade i det
regionala tillväxtarbetet och ett mycket viktigt verktyg för att genomföra insatser. Fonderna
behöver dock anpassas och tydligare samordnas med det regionala tillväxtarbetet för att stödja
en sammanhållen utveckling i regionerna och skapa synergier. Förutsättningarna ser dock olika
ut i olika regioner och vi efterfrågar därför en flexibilitet för att kunna anpassa programmen efter
våra olika behov, ex när det gäller den tematiska koncentrationen inom de olika fonderna. Vi ser
också regionerna som de naturligt ansvariga för programmeringsarbetet. I arbetet med att uppnå
fondsamverkan återstår en hel del arbete på den konkreta, projektnära nivån som vi anser är av
stor vikt att ta sig an i det kommande programmeringsarbetet. Kommissionens strävan att nå
ytterligare förenklingar för projektägare ser vi mycket positivt på och vill gärna koppla på
ytterligare ambitioner för att nå en enklare och mer fondöverskridande hantering av ex ansökan
och administration. Det är viktigt att sträva efter en större samordning av regelverk,
gemensamma utlysningar, ansökningsförfarande och återrapportering för att vi ska kunna
använda dessa verktyg för att uppnå regional tillväxt.
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Kommissionens förslag för programperioden 2021-2027 utgår från fem investeringsprioriteringar
där EU har bäst möjlighet att nå resultat. Följande fem mål ska styra EU:s investeringar under
perioden 2021–2027:
1. Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till
småföretagen
2. Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning,
förnybara energikällor och klimatarbete
3. Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät
4. Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och
stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och
sjukvård
5. Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar
stadsutveckling i hela EU.
Fördelningen av medel kommer även i fortsättningen att bygga främst på BNP per capita men
nya kriterier införs också för att bättre spegla verkligheten utifrån arbetslöshet,
ungdomsarbetslöshet, låg utbildningsnivå, klimatförändringar och mottagande och integrering av
migranter. Dessa kriterier stämmer väl överens med de utmaningar vår region står inför och de
prioriteringar vi valt att fokusera på. Från nuvarande programperiod tar vi med oss positiva
erfarenheter av möjligheten att inom Södra Östersjöprogrammet kunna motverka hinder över
land- och havsgränser gemensamt mellan 5 EU-länder och dessutom kunna fokusera på de
särskilda utmaningar som kustregioner i området har, ex vattenproblematiken, besöksnäringens
utveckling, gemensamma transportstråk mm. Vi har också mycket positiva erfarenheter från
arbetet inom Småland och Öarna och inom strukturfondspartnerskapet utifrån de gemensamma
utmaningar som vi identifierade i programarbetet 2013-2014. Dock saknas i nuvarande period
möjligheten att enkelt kunna anpassa programmen efter nya förutsättningar som exempelvis
flyktingkrisen 2015 innebär för många kommuner i våra regioner.

Vi har fokuserat på de 4 första målen för våra prioriteringar och gjort följande kopplingar:
Ett smartare EU
Bygga kunskapsmiljöer med samverkan mellan bland annat akademi och näringsliv med fokus på
vår regions styrkeområden med syfte att öka förädlingsvärdet hos vårt näringsliv, säkerställa
framtida kompetensförsörjning och öka inslagen av forskning och utveckling i näringslivet.
Här ser vi också behov av en ökad digitalisering och automatisering av näringslivet men också
inom andra sektorer i samhället och då inte minst inom hälso- och sjukvården. I Kommissionens
landrapport som presenterades 6 mars 2019 pekar man också på behovet av fortsatta
investeringar i FoU och fortsatt uppmuntra regionala tillväxtprocesser för att främja innovation,
näringslivets konkurrenskraft och nyttjade av ny teknik.
Kommissionen pekar vidare på, inte minst inom Småland och öarna, behovet av internationellt
och regionala samarbete för kunskapsutbyte, samordning av olika strategier och för att nå en
kritisk massa i specialiseringarna. Det finns fortsatt behov av att förbättra kontakterna mellan
forskare och näringslivet i vår region där vi ser ett fortsatt arbete för att universiteten ska vara
aktiva partners i projekten även fortsättningsvis. I kommande program ser vi behov av fler
testbäddar och labb verksamheter för att små och medelstora företag lättare kan ta till sig ny
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kunskap, forskning och innovationer. Inom denna investeringsprioritet pekar Kommissionens
också på behovet av att skapa nya företag, skapa tillväxt i uppstartsföretag samt ta fram nya
affärsmodeller.
Ett grönare, koldioxidfritt EU
Vår ambition om en fossilfri region 2030 finns tydligt formulerad sedan tidigare programperioder
och insatserna finns fortsatt kvar på vår agenda. Att vi ett gemensamt arbete i regionen stäva
efter en fossilfri region och minskad klimatpåverkan ligger väl i linje med ambitionen inom EU
och här återstår arbete innan vi når i mål. De senaste årens vattenbrist i flera kommuner i vårt
län har lett fram till ett ökat fokus på vatten på flera sätt. Inte minst med koppling till den
växande besöksnäringen som en viktig del av vårt näringsliv och utifrån vårt geografiska läge vid
Östersjön. En ökad medvetenhet kring behovet av att tänka hållbarhet för att möta framtidens
samhällsutmaningar har skapat fokus kring bioekonomi från flera håll. Bioekonomin består av de
delar av ekonomin som använder förnybara biologiska resurser som skog, grödor, fisk, djur och
mikroorganismer för att producera mat, material och energi. I vår region finns goda
förutsättningar sett till tillgången på dessa biologiska resurser.
Ett mer sammankopplat EU
Infrastrukturen är en oerhört viktig fråga för länets utveckling, både i form av vägar, järnvägar
men inte minst den digitala infrastrukturen med en bredbandsutbyggnad som omfattar hela
länet. Kalmar län är ett utpräglat landsbygdslän där människor är beroende av att ha tillgång till
uppkoppling för att leva och arbeta. Allt mer av samhällets tjänster erbjuds digitalt men kräver
också en stabil uppkoppling. Vi är också beroende av ny teknik för att kunna klara en åldrande
befolkning med ett ökat tillsyns- och vårdbehov, kunna erbjuda kompetensutveckling och
utbildning på andra platser i länet än centralorterna osv.
Ett mer socialt EU
Inom detta fokusområde ryms en av de viktigaste utmaningarna i vår region liksom i många
andra regioner i Europa, kompetensförsörjningen. Vi står inför utmaningen att locka ny
arbetskraft till flera branscher med stora rekryteringsbehov, såsom tillverkningsindustrin,
vårdsektorn och läraryrket för att nämna några. Allt färre ungdomar söker sig till
yrkesprogrammen på gymnasiet, attraktiviteten är låg inom dessa branscher och stora
förändringar är på gång inom yrkena kopplat till ny teknik och ett förändrat samhälle i stort. De
senaste årens stora immigration har skapat behov av nya metoder för inkludering och nya
samverkansformer för att få olika aktörer att skapa ett bättre system för att integrera nyanlända
i vårt svenska samhälle och skapa en effektiv process för att komma i sysselsättning. I
Kommissionens landrapport lyfts behovet av förbättrade förutsättningar för en flexible övergång
mellan utbildning och arbete samt bättre kapacitet hos yrkesutbildningar att tillgodose
arbetsgivarnas behov. Man pekar också på det fortsatta arbetet att främja inkludering och ökad
anställningsbarhet hos utsatta grupper

4. Beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till hållbar utveckling (social,
miljömässig och ekonomisk)
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Målet för det regionala tillväxtarbetet är att skapa hållbar utveckling, att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för ekologins gränser och med en stark
ekonomi som medel. Detta arbete genomförs genom aktiv och långsiktig samverkan mellan olika
aktörer i och utanför länet, på lokal, regional, mellanregional och internationell nivå. Agenda
2030 utgör ramen för den regionala utvecklingsstrategin och de prioriterade utvecklingsområden
vi enats om. De globala målen täcker in sociala, miljömässiga och ekonomiska
hållbarhetsdimensioner och ska genomföras på regional och lokal nivå. En del av detta arbete
handlar också om att öka invånarnas kunskap om hållbar utveckling.
Social hållbarhet
Den sociala hållbarhetsdimensionen utgår från alla människors lika värde och handlar om frågor
som rör mänsklig utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder eller
andra förutsättningar. Arbetsliv, utbildning, hälsa och inkomster, kreativitet och delaktighet är ex
på frågor som vi inkluderar i området. Att delta i arbetslivet ger inkomster, större möjlighet att
påverka sin livssituation samt en viktig identitet för länsinvånarna. En ekonomisk tillväxt som
leder till utslagning och utanförskap är inte hållbar. Välmående, kreativa och företagsamma
invånare är en förutsättning för all form av utveckling. Genom stärkt delaktighet inom alla
grupper av befolkningen skapas en grund för att behålla invånare i länet men också attrahera
nya.
Miljömässig hållbarhet
Miljö- och klimatfrågorna är globala och har stora konsekvenser både idag och i framtiden. För att
lösa dagens miljöproblem och förebygga morgondagens måste vi börja lokalt med att hushålla med
naturens begränsade resurser. Hållbar tillväxt på miljöområdet handlar bland annat om hur vi
nyttjar och återvinner våra naturresurser, använder miljö-och hälsoskadliga ämnen och om länets
bebyggelse och transportsystem. Det handlar också om hur vi skyddar ekosystem för att ge
förutsättningar för en god livsmiljö för alla levande varelser, och för att dessa ska kunna leverera
de ekosystemtjänster som krävs för att upprätthålla eller förbättra människans välmående.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk utveckling är vårt medel för att uppnå livskvalitet för invånarna i länet och en fortsatt
god utveckling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är produktivitetsutveckling inom
näringslivet och offentlig sektor samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande.
Digitalisering som verktyg kan användas för ett effektivt resursutnyttjande. Att värdet av det som
produceras ökar är viktigt, bland annat för att möjliggöra högre inkomster för länets befolkning,
men också för att skapa resurser till hälso- och sjukvård, barnomsorg, utbildning och pensioner.
Den ekonomiska utvecklingen får dock inte ske på bekostnad av miljön, människors välfärd eller
den sociala sammanhållningen. En förutsättning för en fortsatt ekonomisk utveckling i länet är
satsningar på bland annat utbildning, infrastruktur och kommunikationer. Detta för att säkra länets kompetensförsörjning och för att knyta samman boende, arbete, utbildning och fritid och
skapa god tillgänglighet till exempelvis vård, omsorg, utbildning och kultur.
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BESLUT
Datum

2019-03-08
Regionala utvecklingsnämnden

§ 56

Ärendenummer RUN 2019/371

Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det
framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionstyrelsen att godkänna
föreslagna prioriteringar samt ger förvaltningen i uppdrag att stämma av
Kalmar läns prioriteringar med övriga län inom Småland/Blekinge/Halland.
Presidiet för i uppdrag att lämna över det bearbetade förslaget till
regionstyrelsen.
Bakgrund
Camilla Håkansson och Sofia Moestedt redogör för ärendet. Den 1
november 2018 beslutade regeringen att erbjuda landsting med regionalt
utvecklingsuppdrag att senast den 30 april 2019 inkomma med en
redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet i respektive län.
Analysen av samhällsutmaningar har utgått från det underlag som togs fram
2017/2018 i samband med arbetet med den regionala utvecklingsstrategin –
”Klimat att växa i”. Till denna analys har adderats underlag från OECD
rapporten från 2018 samt de strukturbilder som arbetats fram tillsammans
med länets kommuner.
Analysen har även utgått från RUSens 4 prioriterade områden och de tre
övergripande perspektiven för att hålla prioriteringarna breda och
övergripande för att kunna skapa flexibilitet och möjlighet till snabb
omställning vid behov som uppstår ex lågkonjunktur.
Den regionala utvecklingsstrategin förankrades brett med kommuner,
näringslivet, statliga myndigheter mfl liksom arbetet med både OECD
revideringen och strukturbilderna som är genomförda i samverkan med
berörda i länet.
Föreslagna prioriteringar i Kalmar län
- Stärkt konkurrenskraft
Kunskapsmiljöer, styrkeområden
Ökat förädlingsvärde inom näringslivet

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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Datum

2019-03-08

Region Kalmar län

-

Hållbar samhällsplanering
Digital och fysisk infrastruktur
Minskad klimatpåverkan

-

Kompetensförsörjning
Utbildning på olika nivåer, tillgänglighet i länet
Matchning på arbetsmarknaden
Social inkludering

-

Digital omställning
Näringslivets digitalisering
Samhällstjänster
E-hälsa

Koppling till föreslagna mål för sammanhållningspolitiken 20212027
Följande 4 mål föreslås utmaningar kopplas till:
1. Smartare Europa (kunskapsmiljöer, styrkeområden, ökat förädlingsvärde,
kompetensförsörjning, näringslivets digitalisering)
2. Grönare koldioxidfritt Europa (Minskad klimatpåverkan, fossilfri region,
vatten, bioekonomi)
3. ”Connected Europe” (digital och fysisk infrastruktur, näringslivets
digitalisering, samhällstjänster, e-hälsa)
4. ”Social Europe” (utbildning, matchning på arbetsmarknaden, social
inkludering)
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Sida
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-14

RS 2019/273

Regionstab Kansli
Till regionstyrelsen

Årsberättelse för Regionsamverkan Sydsverige 2018
samt val av ledamot till årsmöte
Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner årsberättelse 2018 för Regionsamverkan
Sydsverige.
2. Regionstyrelsen bemyndigar ersättaren Harald Hjalmarsson att
underteckna årsberättelsen 2018 i ledamoten Ulf Nilssons ställe.
3. Regionstyrelsen utser NN till Region Kalmar läns ledamot, med YY som
ersättare, vid årsmötet för 2019.
Bakgrund
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 28 februari 2019
årsberättelse för 2018. Revision av årsberättelsen har genomförts utan
anmärkningar.
Regionsamverkan Sydsverige har även meddelat att årsmöte kommer att
genomföras senast den 31 maj 2019 per capsulam, när alla medlemmar
meddelat sina representanter. Regionstyrelsen föreslås utse NN till ledamot
vid årsmötet, med YY som ersättare.
Eftersom Ulf Nilsson, Regionförbundet Kalmar läns ledamot i styrelsen, på
grund av förhinder inte kan underteckna årsberättelsen, föreslås att hans
ersättare Harald Hjalmarsson bemyndigas att underteckna den i hans ställe.

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Johan Jarl
regionsekreterare

Bilaga
Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige.

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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Regionstyrelsen
BESLUTSFÖRSLAG
Gunne Arnesson Lövgren
Strateg
044-309 31 33
gunne.arnesson.lovgren@skane.se

Datum
Dnr

2019-03-06
XXXXXXX

1 (2)

Regionstyrelsen

Regionsamverkan Sydsverige – årsberättelse 2018
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges
årsberättelse för 2018.
Sammanfattning

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 28 februari 2019
årsberättelsen för 2018. Revision har genomförts utan anmärkningar och
årsmötet planeras genomföras senast 31 maj per capsulam med från varje
region utsedda ledamöter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-03-06
2. Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den
korta tid samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser inom
infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknadsfrågor och
kompetensförsörjning.
Årsberättelsen för 2018 är godkänd av styrelsens ledamöter, dock saknas en
underskrift på grund av sjukdom.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Årsberättelsen medför inte några ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning

Ingen juridisk bedömning har bedömts nödvändig i detta ärende.
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Datum

2019-03-06

2 (2)

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Regelbunden återkoppling av arbetet i Regionsamverkan Sydsverige ges
bland annat till styrelsens arbetsutskott.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör

Region Skåne
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Årsberättelse 2018

för
Regionsamverkan Sydsverige
organisationsnummer 802471-7442

verksamhetsåret
2018-01-01--2018-12-31

www.regionsamverkan.se
1 (9)
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Föreningens medlemmar har under 2018 varit Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Kommunförbundet
Skåne samt Region Skåne.
Styrelsen har haft sex möten under året den 31/1, 22/3, 17-18/5, 20/8, 27/9 samt 19/10. Majmötet var
internat på Stufvenäs Herrgård utanför Kalmar, mötet den 20/8 var ett telefonmöte och mötet den 19/10 var i
anslutning till representantskapets möte i Jönköping i övrigt har styrelsemötena ägt rum i Kristianstad.
Ledamöterna i styrelsen är
Henrik Fritzon (S), Region Skåne, ordförande
Kent Mårtensson (S), Kommunförbundet Skåne
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Mats Eriksson (M), Region Halland, fram till 1/4
Mikaela Waltersson (M), Region Halland, från 1/4
Per Stané Persson (S), Region Halland
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Carina Ödebrink (S), Region Jönköpings län, fram till 15/10
Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län, från 15/10
Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län, vice ordförande under 2018
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län
Anna Fransson (S), Region Kronoberg
Suzanne Frank (M), Region Kronoberg
Ersättare i styrelsen är
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
Christer Wallin (M), Kommunförbundet Skåne
Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge
Lennart Förberg (M), Region Blekinge
Stefan Bengtsson (C), Region Halland, fram till 1/8
Helene Andersson (C), Region Halland, från 1/8
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Christer Johnsson (C), Landstinget i Kalmar län
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Representantskapet har haft två möten, den 12/4 och den 19/10. Temat för vårmötet som hölls på Tylösand
utanför Halmstad var kultur med bland andra Staffan Forssell generaldirektör för Kulturrådet, Ulf Dernevik
politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiministern och Åsa Söderberg konstnärlig ledare och VD för Skånes
Dansteater samt beslutades om Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för kultur. Vid höstens möte i
Jönköping informerades om Sydsveriges superbussar och laddhybrider. Kjell Nilsson, direktör på Nordregio gav
en sammanfattning av rapporten ”State of the nordic Region 2018” med fokus på demografi, ekonomi,
arbetskraft och utbildning. Ledamöterna i representantskapet har under 2018 varit
Henrik Fritzon (S), Region Skåne, ordförande
Mätta Ivarsson (MP), Region Skåne
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
Pontus Lindberg (M), Region Skåne
Carina Wutzler (M), Region Skåne
Lars-Ingvar Ljungman (M), Region Skåne
Carina Zachau (M), Region Skåne
Birte Sandberg (C), Region Skåne
Patrik Holmberg (C), Region Skåne
Gilbert Tribo (L), Region Skåne
Cristina Glad (L), Region Skåne
Birgitta Södertun (KD), Region Skåne
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Per Einarsson (KD), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne
Joakim Sandell (S), Region Skåne
Maria Nyman Stjärnskog (S), Region Skåne
Stefan Svalö (S), Region Skåne
Leif Göthed (S), Region Skåne
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne
Maria Ward (S), Region Skåne
Thord Kristiansson (V) Region Skåne
Anders Åkesson (MP), Region Skåne
Dolores Öhman (MP), Region Skåne
Patrik Jönsson (SD), Region Skåne
Magnus Olsson (SD), Region Skåne
Marlen Ottesen (SD), Region Skåne
Lars Nyström (SD), Region Skåne
Kent Mårtensson (S), Kommunförbundet Skåne
Märta Stenevi (MP), Kommunförbundet Skåne
Christer Wallin (M), Kommunförbundet Skåne
Michael Rosenberg (SD), Kommunförbundet Skåne
Helene Björklund (S), Landstinget Blekinge
Christel Friskopp (S), Landstinget Blekinge
Lars Karlsson (C), Landstinget Blekinge
Nils Ingmar Thorell (L), Landstinget Blekinge
Patrik Hansson (S), Region Blekinge
Tommy Larsson (V), Region Blekinge
Magnus Gärdebring (M), Region Blekinge
Christopher Larsson (SD), Region Blekinge
Mats Eriksson (M), Region Halland fram till 1/4
Mikaela Waltersson (M), Region Halland från 1/4
Stefan Bengtsson (C), Region Halland fram till 1/8
Helene Andersson (C), Region Halland från 1/8
Tommy Rydfeldt (L), Region Halland
Elisabeth Falkhaven (MP), Region Halland
Ella Kardemark (KD), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Therese Stoltz (S), Region Halland
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Carina Ödebrink (S), Region Jönköpings län, fram till 15/10
Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län, från 15/10
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Samuel Godrén (SD), Region Jönköpings län
Annica Nordqvist (MP), Region Jönköpings län
Mikael Ekvall (V), Region Jönköpings län
Lena Segerberg (S), Landstinget i Kalmar län
Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län
Linda Fleetwood (V), Landstinget i Kalmar län
Malin Sjölander (M), Landstinget i Kalmar län
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län
Ann-Marie Fagerström (S), Regionförbundet i Kalmar län
Leif Larsson (C), Regionförbundet i Kalmar län
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Anna Fransson (S), Region Kronoberg
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Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Emelie Öberg (S), Region Kronoberg
Suzanne Frank (M), Region Kronoberg
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Fanny Battistutta (V), Region Kronoberg
Håkan Engdahl (SD), Region Kronoberg
Ledningsgruppen har haft sju möten under året (9/1, 24/2, 8/3, 25/4, 14/5, 4/9 och 8/11) med följande
deltagare
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, ordförande
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Jörgen Preuss, Region Halland
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne, sekreterare
Regionsamverkan Sydsverige har under året uppmärksammats i OECDs uppföljning av den Territorial Review
som gjordes 2012 för Småland och Blekinge, i den uppföljande rapporten som kom i oktober 2018 konstateras
att samarbetet mellan regionerna när det gäller infrastruktur blivit märkbart bättre vilket gett Sydsverige en
bättre förhandlingsposition gentemot nationell nivå.
Förutom att påverka beslut på nationell nivå är syftet med Regionsamverkan Sydsverige att utveckla
samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna. Målsättningen är att skapa en stabil grund för ökad
tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Det som är gränsöverskridande
och det som görs bättre tillsammans är vägledande för all verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner och är aldrig
överordnat respektive huvudmans beslutsfattande.
Under året har styrelsen beslutat ändra stadgarna från 2019. Bland annat kommer det framöver enbart vara
regioner som är medlemmar, det kommer inte finnas något representantskap, utskotten för
infrastrukturplanering och kollektivtrafik slås ihop till ett utskott och utskottet för hälso- och sjukvård som inte
haft någon verksamhet utgår.
Fem utskott och arbetsgrupper har funnits under 2018 för att analysera förutsättningarna samt föreslå
insatser för utvecklat samarbete mellan de ingående organisationerna. Fokus har under 2016-2017 framförallt
handlat om framtagande av gemensamma planer och positionspapper inom områdena
- regional utveckling
- infrastrukturplanering
- kollektivtrafik
- kultur
- hälso- och sjukvård med inriktning på folkhälsa.
Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har beredningsgrupper inom arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Region Kronoberg är ordförande och Region Skåne
har haft sammankallanderollen under 2018. Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har träffats
regelbundet liksom arbetsgruppen som även haft telefonmöten.
Under 2016-2018 har Regionsamverkan Sydsverige fört dialog med arbetsmarknadsutredningen,
departementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till regionalt
anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om arbetsgivares möjlighet
att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat samt nationell påverkan inte minst
på nationella utredningar.
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Samtalen ledde i maj 2018 fram till att en övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan
Sydsverige och Arbetsförmedlingen skrevs under med syftet att främja strategisk samverkan.
Överenskommelsen är ett startskott på en samverkan mellan regionerna och Arbetsförmedlingen kring den
regionala arbetsmarknadens särskilda behov, utbud och efterfrågan på utbildningsinsatser samt samverkan
kring omställning. Hösten 2018 beslutades om ett positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom
områdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Det finns fyra prioriteringar för den nationella
politiken för kompetensförsörjning som Regionsamverkan Sydsverige vill se genomförda:
• stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
• en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering
• ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
• en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal
Målet med bredbandsarbetet handlar om att öka förutsättningarna för att kunna nyttja digitaliseringens
möjligheter och leverans av samhällstjänster. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang
med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Inom ramen för
Regionsamverkan Sydsveriges samordnas och koordineras insatserna i Sydsverige så att de nationella målen
nås (till exempel 98% av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit /s år 2025). I Sydsverige
har 60-70% tillgång till fiber.
Arbetsgruppens ambition och målsättning handlar om att alla ska få ett erbjudande, att de som får ett
erbjudande tackar ja, att efteranslutning erbjuds om så behövs, samt om att alla ska bli digitalt aktiva. De
utmaningar som finns handlar främst om efterfrågan, att öka förståelsen och kunskapen om vikten av att alla
är med, om finansiering samt om att fånga marknadens intresse, rikta strålkastarljuset mot södra Sverige. En
av utmaningarna men samtidigt en av de bärande förutsättningarna för att lyckas är samverkan, detta är en
komplex marknad med många aktörer som måste samspela för att nå måluppfyllelse.
Under 2018 har arbetsgruppen för bredband inom Regionsamverkan Sydsverige bjudit in och fört dialog med
marknadens aktörer, näringsdepartement, Post- och Telestyrelsen i syfte att nå de nationella
bredbandsmålen för att öka möjligheterna för tillväxt och utveckling, nyttjande av de digitaliseringens
möjligheter och för att skapa möjligheter till synergieffekter inom övriga områden inom Regionsamverkan
Sydsveriges samverkan. Vidare pågår en generell kompetensutveckling samt arbetet med den sydsvenska
digitala arenan som söker attrahera kapital och att få fram nya etableringar och affärer i syfte att skapa
arbetstillfällen och ett hållbart samhälle.
En viktig utgångspunkt för arbetsgruppen och utskottet för infrastrukturplanering är de nationellt
samordnade arbeten som pågår kring inriktningen för infrastrukturpolitiken och kommande långsiktiga planer.
När det gäller objekten i den nationella planen för transportinfrastrukturen 2018-2029 som beslutades av
regeringen i juni 2018, har Regionsamverkan Sydsveriges påverkansarbete resulterat i att 28 av våra 34
prioriterade objekt kommit med vilket får ses som en mycket god utdelning för Sydsverige. Utskottet och
arbetsgruppen har skrivit debattartikel samt deltagit i och hållit anförande i olika konferenser vilket bidragit till
ett bra resultat.
Arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur har involverats i framtagandet av positionspapper för
kollektivtrafik. Vidare har ett arbete påbörjats med kunskapsunderlag för godstransporter och godshantering
samt genomförande av en sydsvensk kapacitetsanalys.
En utvärdering av Regionsamverkan Sydsveriges arbete med den nationella planen har genomförts. Detta för
att ta med sig erfarenheter till nästa planeringsomgång, som förväntas börja i maj 2019 med att regeringen ger
Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033.
Region Blekinge har haft ordföranderollen i infrastrukturutskottet och Region Skåne har varit
sammankallande i arbetsgruppen. Infrastrukturutskottet har haft 4 sammanträden under 2018.
Arbetsgruppen har haft möten och avstämningar löpande utifrån behov.
Kollektivtrafikutskottet och dess arbetsgrupp har under 2018 arbetat med sydtaxan, framtidens
betallösningar samt positionspapper för kollektivtrafiken i Sydsverige. En gemensam princip för gränsavdrag
har beslutats som innebär 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett, styrelsen har uttalat en långsiktig
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ambition att gå längre. När det gäller synkronisering av nya biljett- och betallösningar mellan Skåne –
Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg så har gemensamma tester påbörjats för samverkan
mellan de båda biljettsystemen vilket fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Utskottet och
arbetsgruppen för kollektivtrafik har vidare tillsammans med arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur
samt med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna utvecklat arbetet med positionspapperet för den
sydsvenska kollektivtrafiken. Det finns tre perspektiv och gemensamma ställningstaganden kring
utvecklingen av den gränsöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige – det handlar om att kollektivtrafiken
ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor, ska knyta samman tillväxtmotorer
och regionala kärnor och stärka deras samspel med sitt omland samt att kollektivtrafiken ska erbjuda
restider som är kortare än med bil i de starka stråken.
Regionförbundet i Kalmar län har ordföranderollen i kollektivtrafikutskottet och Region Kronoberg är
sammankallande i arbetsgruppen. Kollektivtrafikutskottet har under året haft 4 möten.
Utskottet och arbetsgruppen för kultur arbetar med dialog inför remissförfarande, samarbete inom
professionell dans som lett till att invånarna i Södra Sverige får ta del av fler dansproduktioner tack vare
turnésamverkan, gemensam utveckling vad avser de kulturdrivna näringarna med inriktning mot
kommunerna, gemensamt uppdrag till bild och form-området som har lett till handlingsplan med
gemensamma insatser för synliggörande nationellt och internationellt av den professionella bild- och
formkonsten i Sydsverige. Utskottet har också formulerat ett gemensamt uppdrag till Biblioteksområdet som
samverkar kring metodutveckling inom litteratur- och läsfrämjande och som tillsammans med utskottet
arrangerade en gemensam konferens angående den nya nationella biblioteksstrategin samt också berett ett
gemensamt svar till förslaget ”Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi”.
Utskottet har också gemensam förberedelse inför politiska överläggningar med kulturdepartementet och
arbetsgruppen träffar gemensamt kulturrådets GD med personal en gång om året samt genomför gemensam
kompetensutveckling. I början av året beslutade representantskapet om positionspapperet för kultur och i
anslutning till det var generaldirektören för Kulturrådet samt en politiskt sakkunnig hos kultur- och
demokratiministern inbjuden för dialog. I Almedalen genomfördes ett seminarium under rubriken ”Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige” med presentation av positionspapperet samt dialog kring
utredningen om konstnärers villkor.
Region Halland har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Blekinge är sammankallande i
arbetsgruppen. Arbetsgruppen för kultur har haft 5 möten varav ett tvådagars och kulturutskottet har haft 4
möten.
Utskottet och arbetsgruppen för hälso- och sjukvård med ett uppdrag huvudsakligen inriktat på folkhälsa har
haft svårt att finna sina former för arbetet och bad 2017 styrelsen om en paus i arbetet. Hälso- och
sjukvårdsutskottet liksom arbetsgruppen har inte haft några möten under 2018. Styrelsen har under året
diskuterat hur arbetet skulle kunna återupptas och Region Halland fick i september styrelsens uppdrag att
återkomma med ett förslag till upplägg.
Under 2018 prioriterades följande insatser:
A. Försöksverksamhet med genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning
En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen med syftet
att främja strategisk samverkan skrevs under i maj 2018. Hösten 2018 beslutades om ett positionspapper för
att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Nästa steg
handlar om avtal och strategier för påverkan och genomförande av det som uttalas i positionspapperet.
B. Beslutspåverkan infrastruktur inför beslut om nationell plan för 2018-2029
I det sydsvenska samarbetet som föregick Regionsamverkan Sydsverige genomfördes 2015 en systemanalys
som kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017 konkretiserades
detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till Trafikverket och deras arbete med förslag till nationell
plan för infrastrukturplanering 2018-2029. När regeringen i maj 2018 fattade beslut kom 28 av Sydsveriges
34 prioriterade objekt med i den nationella planen för transportsystemet.
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C. Insatser för samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
Gemensamma tester har påbörjats för samverkan mellan biljettsystemen Skåne – Blekinge och Halland –
Kalmar – Jönköping – Kronoberg. Testerna fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Tester kommer
även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ vilka följer den nationella standarden. Samtliga
sydsvenska regionerna medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för framtagande av
specifikationer för en så kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i de båda biljettsystemen.
D. Verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, överbrygga
administrativa gränser och samverka
En dialog förs med den statliga nivån avseende utveckling av kultursamverkansmodellen, möjliga
gemensamma skrivningar tas fram till förhandlingsframställan och dialog sker inför remissförfarande i frågor
som rör den gemensamma geografin. I anslutning till den nationella biblioteksstrategin har kulturutskottet
och arbetsgruppen tydligt fört fram åsikten att man vill samarbeta i den geografi som Regionsamverkan
Sydsverige har vilket man fått gehör för. Man arrangerade även en gemensam dag i Hässleholm i oktober
kring remissen av den nationella biblioteksstrategin som handlar om hur biblioteken ska organiseras
framöver. Inom flera områden har de administrativa gränserna överbryggats och samverkan mellan
regionerna utvecklats, exempelvis genom gemensam kompetensutveckling, synliggörande av den
professionella bild- och formkonsten i södra Sverige nationellt och internationellt samt att invånarna i södra
Sverige får ta del av fler dansproduktioner tack vare turnésamverkan.
E. Kommunikation kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad
Regionsamverkan Sydsveriges arbete inom infrastrukturplanering är det område som det varit mest och
tydligast kommunikation kring Sydsverige. Regionerna i Sydsverige har uppträtt tillsammans vid
remissmöten och fört fram gemensamma budskap i skrivningar och vid konferenser. Samarbetet har
mottagits väl och i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 konstaterades
följande: ”I Sydsverige förs en gemensam och aktiv diskussion kring samhällsutveckling avseende
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige där Skåne,
Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. Transportsystemet i södra Sverige är
integrerat och de många stråken fyller i normalfallet flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför
en god och kontinuerlig dialog med regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala
kollektivtrafikmyndigheter. Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt
prioriterade stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Vidare tecknas breda överenskommelser om
samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala aktörer kring samhällsutveckling och
infrastruktur, där fortsatt inriktning och ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är
högt i flera stråk och avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär
utmaningar. Samverkan och diskussioner kring nyttofördelning är viktiga verktyg för att uppnå god
markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt
bättre förutsättningar för gång och cykel.”
I mars publicerades en debattartikel i Kvällsposten om behovet av förstärkt infrastruktur i Sydsverige som ett
inspel inför beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.
Regionsamverkan Sydsverige undertecknade i maj en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring
kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor som ett startskott på en ökad, förbättrad och strukturerad
samverkan mellan regionerna i Sydsverige och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen handlar om den
regionala arbetsmarknadens särskilda behov, utbud av och efterfrågan på utbildningsinsatser samt
samverkan kring omställning.
I september skickade Regionsamverkan Sydsverige in ett gemensamt remissvar på Indelningskommitténs
slutbetänkande ”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå”.
Regionsamverkan Sydsverige arrangerade i juli ett seminarium i Öresundshuset i Almedalen under rubriken
”Ett enat Sydsverige skapare ett starkt Kultursverige”.
OECD uppmärksammade i oktober infrastruktursamarbetet i sin uppföljande rapport på Territorial Review
för Småland Blekinge från 2012 att samarbetet mellan regionerna utvecklats vilket gett Sydsverige en bättre
förhandlingsposition gentemot den nationella nivån.
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F. Prioritering av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad
En dialog förs med de större marknadsaktörerna kring bredbandsutbyggnad. Även en generell
kompetensutveckling pågår.
Övrig information
De ingående organisationernas egna resurser i form av lokaler och personal har använts i största möjliga mån
och för 2018 finns ett ekonomiskt överskott på 1 195 803 kronor vilket framför allt beror på att kostnaderna
för sekretariatet varit mindre än budgeterat. Överskottet överförs till 2019.

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Summa rörelseintäkter

2018-01-01 – 2018-12-31 2017-01-01 – 2017-12-31 2016-01-01 – 2016-12-31
0
0
0
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000

Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Årets resultat

-0
-413 923
- 1 190 274
-1 604 197
1 195 803
1 195 803
1 195 803
1 195 803

-0
-379 602
-1 786 066
-2 165 668
634 332
634 332
634 332
634 332

-325
-300 039
-1 392 375
-1 692 739
1 107 261
1 107 261
1 107 261
1 107 261

Balansräkning

2018-01-01 – 2018-12-31 2017-01-01 – 2017-12-31 2016-01-01 – 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
3 205 101
2 320 524
1 711 788
Summa omsättningstillgångar
3 205 101
2 320 524
1 711 788
SUMMA TILLGÅNGAR
3 205 101
2 320 524
1 711 788
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

1 756 048
1 195 803
2 948 851
2 948 851

1 121 716
634 332
1 756 048
1 756 048

14 456
1 107 261
1 121 717
1 121 717

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 000
231 250
256 250
3 205 101

134 000
430 476
564 476
2 320 524

35 000
555 071
590 071
1 711 788

inga
inga

inga
inga

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
inga
Ansvarsförbindelser
inga
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Carina Ödebrink
Arnesson Löfgren Gunne
Re: underskrift årsberättelsen Regionsamverkan Sydsverige
den 1 mars 2019 21:55:40

Hej Gunne
Ursäkta min senfärdighet men självklart godkänner jag årsberättelsen!
Mvh
Carina Ödebrink
Skickat från min iPhone
> 1 mars 2019 kl. 11:57 skrev Arnesson Löfgren Gunne <Gunne.ArnessonLofgren@skane.se>:
>
> Hej Carina!
> Bifogat finns den undertecknade årsberättelsen. Har du möjlighet att maila mig att du godkänner den så skulle
det vara bra.
> Med vänliga hälsningar
> Gunne Arnesson Lövgren
>
> Från: Arnesson Löfgren Gunne
> Skickat: den 26 februari 2019 11:50
> Till: 'carina.odebrink@riksdagen.se' <carina.odebrink@riksdagen.se>
> Ämne: underskrift årsberättelsen Regionsamverkan Sydsverige
>
> Hej Carina!
> På Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte på torsdag 28/2 kommer vi att skriva under årsberättelsen. Har
du möjlighet att maila mig att du godkänner den så använder vi det som din underskrift.
>
> Bifogat finns årsberättelsen som är utskickat i handlingarna till mötet på torsdag (som du för övrigt kan ta del
av här<http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2019/02/styrelsemöte-28-februari-2019Regionsamverkan-Sydsverige.pdf>) och mail från revisorerna som meddelar att de inte har något att anmärka
på.
>
> Med vänliga hälsningar
> Gunne Arnesson Lövgren
> Regionsamverkan Sydsverige
> c/o Region Skåne, 291 89 Kristianstad
> 044-309 31 33, 0768-87 07 27
> gunne.arnesson.lovgren@skane.se<mailto:gunne.arnesson.lovgren@skane.se>
> www.regionsamverkan.se<http://www.regionsamverkan.se>
>
>
>
> <årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige (underskriven 28 januari 2019).pdf>
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BESLUT
Datum

Klicka här för att ange
datum.

§

Diarienummer RS 2019/353

Inrättande av Tillväxtforum
Beslut
Regionstyrelsen inrättar Tillväxtforum med syfte att stärka samarbete med
näringslivet och främja den regionala utvecklingen i länet, med start hösten
2019.
Bakgrund
Näringslivet är en viktig samarbetspartner i arbetet med regional utveckling.
Då många av insatserna syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft är
det viktigt att på olika sätt involvera representanter för näringslivet. Hur
samverkan ska se ut bör anpassas efter behov och frågans karaktär. En
framgångsfaktor är att företagen känner det meningsfullt att avsätta tid för
samverkan. Det kan därför finnas behov av flera forum för samverkan
mellan Region Kalmar län och näringslivet.
Efter dialog med näringslivets organisationer representerade på regional
nivå, LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna samt Sydsvenska
Handelskammaren, ser regionen ett värde i att mötas i ett gemensamt forum
ett par gånger per år initialt. Även Länsstyrelsen är en viktig deltagare i ett
tillväxtforum. Syftet med forumet ska vara att stämma av aktuella strategiska
frågor och agera gemensamt i frågor. Det kan vara frågor om infrastruktur
eller att skapa en gemensam kunskapsplattform om viktiga frågor för
näringslivets utveckling.
I Tillväxtforum ska näringslivsorganisationerna företrädas av ansvarig
tjänsteperson och representanter för deras styrelser. Länsstyrelsen ska
företrädas av landshövdingen. Region Kalmar län företräds av presidierna
för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden samt regiondirektör
och regional utvecklingsdirektör. Ambitionen är att starta arbetet under
hösten 2019.
Handlingar
Handlingar
Protokollsutdrag till: Skriv mottagarens namn
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-04-01

RS 2019/353

Regional utvecklingsförvaltning

Regionstyrelsen

Inrättande av Tillväxtforum
Förslag till beslut
Regionstyrelsen inrättar Tillväxtforum med syfte att stärka samarbete med
näringslivet och främja den regionala utvecklingen i länet, med start hösten
2019.
Bakgrund
Näringslivet är en viktig samarbetspartner i arbetet med regional utveckling.
Då många av insatserna syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft är
det viktigt att på olika sätt involvera representanter för näringslivet. Hur
samverkan ska se ut bör anpassas efter behov och frågans karaktär. En
framgångsfaktor är att företagen känner det meningsfullt att avsätta tid för
samverkan. Det kan därför finnas behov av flera forum för samverkan
mellan Region Kalmar län och näringslivet.
Efter dialog med näringslivets organisationer representerade på regional
nivå, LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna samt Sydsvenska
Handelskammaren, ser regionen ett värde i att mötas i ett gemensamt forum
ett par gånger per år initialt. Även Länsstyrelsen är en viktig deltagare i ett
tillväxtforum. Syftet med forumet ska vara att stämma av aktuella strategiska
frågor och agera gemensamt i frågor. Det kan vara frågor om infrastruktur
eller att skapa en gemensam kunskapsplattform om viktiga frågor för
näringslivets utveckling.
I Tillväxtforum ska näringslivsorganisationerna företrädas av ansvarig
tjänsteperson och representanter för deras styrelser. Länsstyrelsen ska
företrädas av landshövdingen. Region Kalmar län företräds av presidierna
för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden samt regiondirektör
och regional utvecklingsdirektör. Ambitionen är att starta arbetet under
hösten 2019.

Helena Nilsson
regional utvecklingsdirektör
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Datum

Ärendenummer

2019-03-25

RS 2019/354

Regionstab lärande och förnyelse

Regionstyrelsen

Samarbetsavtal inom e-hälsa mellan Region Kalmar län
och Linnéuniversitetet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtalet inom e-hälsa mellan Region
Kalmar län och Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Både Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ser stora fördelar med ökad
samverkan inom en rad områden och möjligheter till utveckling av ett
nytänkande. Av särskilt intresse är framtida utveckling inom E-hälsoområdet
där Region Kalmar län, som anses ligga långt fram, och Linnéuniversitet har
E-hälsoinstitutet samt nu även satsar på en strategisk plattform E-hälsa.
Avsikten med denna överenskommelse är att stärka båda parters
gemensamma utvecklingskraft inom E-hälsa.
Syftet med samarbetet är att stärka e-hälsoområdet i Kalmar län samt att få
ytterligare kraft i länets digitala utveckling. Linnéuniversitet kan inom detta
område bidra med kunskapsutveckling för Region Kalmar läns medarbetare
samt vara en kritiskt granskande part vid utvecklingen inom det digitala
området.
Av samarbetsavtalet följer bland annat att Region Kalmar län utger 500 000
kronor per år under åren 2019-2021 till E-hälsoinstitutet och strategisk
plattform E-hälsa inom Linnéuniversitet. För detta åtar sig Linnéuniversitet
att utföra två forskningsbaserade utvärderingar per år, med tillvaratagande av
kompetens inom hälsoinformatik, hälsovetenskap, farmaci, vårdvetenskap,
datavetenskap och design. De ska även erbjuda medarbetarna i Region
Kalmar län kompetenshöjande workshops inom E-hälsa motsvarande åtta
heldagar per år.
Kostnaden för avtalet finansieras inom befintlig ram.

Magnus Persson
utvecklingsdirektör
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Samarbetsavtal e-hälsa
mellan
Region Kalmar län
och
Linnéuniversitetet
Bakgrund
Både Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ser stora fördelar med ökad samverkan inom en rad
områden och möjligheter till utveckling av ett nytänkande, vilket är till gagn för båda parter. Av
särskilt intresse är framtida utveckling inom E-hälsoområdet där Region Kalmar län, som anses ligga
långt fram, och Linnéuniversitet har E-hälsoinstitutet samt nu även satsar på en strategisk plattform
E-hälsa. Avsikten med denna överenskommelse är att stärka båda parters gemensamma
utvecklingskraft inom E-hälsa.
En god hälsa kräver långsiktiga insatser genom samverkan med olika aktörer. Sedan tidigare har
Region Kalmar län och Linnéuniversitetet goda samarbetsområden exempelvis inom fortbildning och
vidareutbildning (bland annat ST-läkarkurs och fortbildning av sjuksköterskor).
Denna överenskommelse är avgränsad till det direkta samarbetet mellan Linnéuniversitetet och
Region Kalmar län. Utöver detta samarbete förutsätts att andra samarbeten (till exempel FORSS)
med andra lärosäten och regioner fortgår och att dessa gagnas genom denna överenskommelse.

Utvecklat samarbete
Kalmar län har en stark profilering mot E-hälsa genom Linnéuniversitetets plattform för E-hälsa, Ehälsoinstitutet, E-hälsomyndigheten samt Region Kalmar län.
Parterna är överens om att utveckla det pågående samarbetet ytterligare genom att skapa ett Ehälsokluster Kalmar län som inkluderar inkubatorsverksamhet, testbäddar samt kunskapsmiljöer på
Linnéuniversitetet.
Regionen har för sin del behov av en akademisk utbildning, forskning och utvärderingsstöd på nära
håll för att förbättra kvaliteten i vården. Linnéuniversitetet kan tillgodose dessa behov genom
adekvata utbildningar, forskarmiljöer samt genom att bistå vid utvärderingar. Linnéuniversitetet har
för sin del behov av praktikplatser för sina studenter och kliniska miljöer för forskning, vilket regionen
kan erbjuda och tillgodose.

E- hälsoinstitut/strategisk plattform E-hälsa
E-hälsoinstitutet är organiserat under Linneuniversitet och kopplat till strategisk plattform E-hälsa
inom Linnéuniversitetet. Parterna är överens om att fortsätta satsningen kring ett E-hälsoinstitut
samt strategisk plattform E-hälsa.
Syftet med samarbetet är att stärka E-hälsoområdet i Kalmar län samt att få ytterligare kraft i länets
digitala utveckling. Linnéuniversitet kan inom detta område bidra med kunskapsutveckling för Region
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Kalmar läns medarbetare samt vara en kritiskt granskande part vid utvecklingen inom det digitala
området.

Parternas åtaganden
Region Kalmar län
Region Kalmar län åtar sig att:
 Verka för ett E-hälsokluster.
 Möjliggöra delad tjänstgöring mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet, bland annat
genom finansiering av doktorandtjänster inom hälsovetenskap för anställda inom Region
Kalmar län.
Linneuniversitetet
Linneuniversitetet åtar sig att:
 Möjliggöra delad tjänstgöring mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.
 Verka för ett E-hälsokluster.
 Utföra arbeten för bildandet av E-hälsokluster enligt särskilt avtal om utvecklingsmedel.
Utvecklingsmedel och villkor
Parterna är vidare överens om att samverka inom området e-hälsa genom att
 Region Kalmar län utger 500 tkr per år under åren 2019-2021 till E-hälsoinstitutet och
strategisk plattform E-hälsa inom Linnéuniversitet mot att Linnéuniversitet utför två
forskningsbaserade utvärderingar per år, med tillvaratagande av kompetens inom
hälsoinformatik, hälsovetenskap, farmaci, vårdvetenskap, datavetenskap och design, samt
att erbjuda medarbetarna i Region Kalmar län kompetenshöjande workshops inom E-hälsa
motsvarande 8 heldagar per år.
 Region Kalmar län tillför utvecklingsmedel för bildandet av E-hälsokluster inom ramen för
projektet eHealth arena som följer särskild projektplan.
Avsikten med dessa medel är att de ska växlas upp med strukturfondsmedel från EU:s regionala fond.

Fakturering för tjänster inom samarbetsavtalet
Parterna är överens om att i de fall parterna ska fakturera varandra för tjänster ska enbart ersättning
för direkta lönekostnader tas ut, inte ersättning för overheadkostnader.

Uppföljning av överenskommelsen
Överenskommelsen följs upp vid de regelbundna samverkansmöten som sker mellan ledningen för
Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Avtalstid
Denna överenskommelse gäller för åren 2019-2021.

Kalmar
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Datum

Ärendenummer

2019-04-01

RS 2019/96

Regionstab Kansli

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelser för Kalmar länstrafik samt
Bildnings- och kulturförvaltningen 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen har för den tidigare bildnings- och
kulturförvaltningen upprättat verksamhetsberättelse för 2018. Även Kalmar
länstrafik har upprättat verksamhetsberättelse för 2018.
Folkhögskolestyrelsen respektive Regionala utvecklingsnämnden har
behandlat verksamhetsberättelse 2018 för Bildnings- och
kulturförvaltningen. Kollektivtrafiknämnden har behandlat
verksamhetsberättelse 2018 för Kalmar länstrafik. Nämnderna har
överlämnat verksamhetsberättelserna till regionstyrelsen för kännedom.

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Ulrika Cederholm
regionsekreterare

Bilagor
1. Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden den 7 mars 2019
2. Verksamhetsberättelse Kalmar länstrafik 2018
3. Protokollsutdrag Folkhögskolestyrelsen den 8 mars 2019
4. Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 8 mars 2019
5. Verksamhetsberättelse Bildnings- och kulturförvaltningen 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

245

BESLUT
Datum

2019-03-07
Kollektivtrafiknämnden

§ 29

Ärendenummer KTN 2019/35

Kalmar länstrafik AB:s verksamhetsberättelse för 2018
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen om Kalmar länstrafiks
verksamhetsberättelse 2018 till protokollet och överlämnar till
regionstyrelsen.
Bakgrund
Kalmar länstrafik har tagit fram verksamhetsberättelse för 2018.
Vision och värdegrund för Kalmar länstrafik är att kollektivtrafiken ska
erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett
attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela
resan, från dörr till dörr. Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade
kollektivtrafik. För att uppnå detta har Kalmar länstrafik ett antal mål som
redovisas i verksamhetsberättelsen.
Redogörelse sker för olika mål som landstinget hade 2018, med inriktning på
Kalmar länstrafiks verksamhet. Målen innefattade Nöjda invånare med hög
livskvalitet, God hälsa hos invånarna, En attraktiv, utvecklande och
hälsofrämjande arbetsplats samt God ekonomisk hushållning.
Flera stora utmaningar finns för förvaltningen de närmaste åren, vilket
redovisas i ett framtidsavsnitt i verksamhetsberättelsen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2019
2. Verksamhetsberättelse 2018, Kalmar länstrafik
--Föredragande
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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1 Medborgare och kund - Nöjda invånare med hög livskvalitet
(landstingets mål)
Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till
delaktighet och medverkan med utgångspunkt från var och ens behov.

1.1 Vision och värdegrund för Kalmar Länstrafik
Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett
attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr till
dörr. Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.
Förvaltningens mål:

1.2 Resandet med kollektivtrafiken ska öka
Kollektivtrafiken ska ge alla invånare i Kalmar län goda förutsättningar att resa. Som ett led i
detta ska Kalmar Länstrafik prioritera basfunktioner inom nedanstående fokusområden.
Kommentar
Grundläggande för att kunderna ska attraheras av kollektivtrafiken är att vi gör det enkelt, enkelt
att hitta restider, enkelt att köpa biljett m.m. Detta ser vi som våra basfunktioner och det är
avgörande för om vi ska lyckas eller ej.
ResenärsinformationArbete med att säkerställa och förbättra resenärsinformationen såväl
ombord som vid hållplats pågår kontinuerligt. Yttre skyltning i fordonen fungerar bra. Under
sommaren beslutades att göra ett omtag för trafikinformationen ombord genom implementering
av ny teknik lösning i skärmarna. I Kalmar stadstrafik fortsätter utbyggnaden av
realtidsmonitorer i busskurerna. Flera parallellt pågående projekt syftar till att modernisera
reseplaneraren för webbplatsen och mobilappar, med lansering 2019.
Biljett- och betalsystemDet nya biljett- och betalsystemprojektet BoB fortsätter i samarbete med
fyra län i södra Sverige. Flera upphandlingar är genomförda och leverantörer arbetar nu enligt
kravspecifikationerna. De olika delarna (kundapp, kundportal Mina Sidor, biljettautomater,
ombordutrustning) kommer att implementeras under 2019. Utöver BoB-projektet arbetar KLT
även med en egen mobilapp för enkelbiljetter, arbetsnamn GoOn. Avtalet med nuvarande
biljettautomat Quickomat är uppsagt och avslutas vid utgången 2019.
BokningssystemArbete pågår med Reseplanerare, såväl lokal och regional. Reseplaneraren är ett
väsentligt första steg vid köp av biljetter. Reseplaneraren anpassas både för webbplats och app.
Samarbeten med kommersiella aktörer, som t ex SJ, finns. Översyn och rättelse av
resesökningarna i Samtrafikens Resplus/Resrobot har genomförts vilket åskådliggjort fler
resmöjligheter för främst Kustpilen-trafiken.
PålitlighetPunktlighet och driftsäkerhet är avgörande för ett fortsatt högt förtroende för
kollektivtrafiken. Sommarens problem med tågtrafiken (främst Kustpilen) står ofta att finna i
infrastrukturen, t ex spår- och signalfel. Tidigare problem med fordonstillgång har minskat
betydligt. Resandeutvecklingen är fortsatt mycket bra. Detta får dock konsekvenser för
punktligheten i busstrafiken under s.k. peaktider samtidigt som behov av förstärkningsturer
ökar. På sikt finns en vilja att stimulera ett resande som är mer utspritt över dygnet.
BytespunkterArbetet med projektet "Den uppskattade hållplatsen" fortsätter. Det har visats sig
finnas ett behov av att göra ett omtag av klassificeringen av hållplats-typerna, vilket också
gjordes under hösten 2018. Busstationen vid Kalmar Central kommer att moderniseras med start
Kalmar Länstrafik, Verksamhetsberättelse 2018
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i oktober-november, med bl.a. nya digitala realtidstavlor, nya och färre hållplatslägen, nya
vindskydd/busskurer och modernare trafikantinformation. Diskussioner pågår i syfte att redovisa
förekomsten av pendlarparkeringar såväl i Reseplanerare och i mobilapp för kunderna.
Mått
Utfall
Målvärde
Årlig resandeökning
6,1%
3%
Ett ökat resande med kollektivtrafiken innebär en sänkt miljöpåverkan och ett effektivare
resursutnyttjande.
Kommentar
Resandet mäts månadsvis i KLT:s biljettsystem. Utfallet för 2018 visar en resandeökning på
6,1 % gentemot 2017. Det som framförallt drivit upp resandesiffrorna är seniorkortet som
infördes på prov från januari 2018 och sommarlovskorten till skolungdomar från klass 6 till
2:a året på gymnasiet.
Kollektivtrafikens marknadsandel för resor i Kalmar län.
12 %
16 %
En högre marknadsandel för kollektivtrafiken visar på en fungerande kollektivtrafik.
Kommentar
Kollektivtrafikens marknadsandel under 2018 är sammanlagt 12 %, vilket är en marginall
tillbakagång jämfört f g år (13 %). Det kan konstateras att de bilburna resornas (som förare
eller bilpassagerare) andel av den totala persontransportvolymen ökar i motsvarande grad (+1
%) under 2018. Trots att kollektivtrafiken i antalet resor ökar (+9,6 %) så ökar antalet bilresor
än mer, därav mindre andel kollektivtrafik. Resandeökningen förklaras till stora delar av
tillkomsten av seniorperiod och sommarlovskort, där främst den sistnämnda gruppen har ett
litet bilutnyttjande. Vissa kommuner har en lägre andel bilresor, bl a vissa
stadstrafikskommuner, där ett större kollektivtrafikutbud skapar ett större intresse. Fortsatta
aktiviteter i syfte att bearbeta bilister är således angelägna, samtidgt som det är viktigt att
bygga ut och stärka den kollektiva infrastrukturen.
Förvaltningens mål:

1.3 Nöjdheten hos allmänhet och kunder ska öka
För att få nöjda kunder ska Kalmar Länstrafik prioritera basfunktioner inom nedanstående
fokusområden.
Kommentar
Nöjdheten har ökat steg för steg alltsedan sensommaren 2017. Naturligtvis har den nya
trafikstarten i augusti 2017 varit ett självklart startskott för en positiv utveckling. Trenden är
liknande för såväl invånarnas nöjdhet, som kundernas och senaste KLT-resans. Mest positivt har
kundernas nöjdhet utvecklat sig. Det ackumulerade värdet för 2018 ligger nära målvärdet på
65 %. Man måste dra slutsatsen att kundernas nöjdhet är ett kvitto på ett återvunnet förtroende
för KLT. Det som erbjuds ombord, vid hållplats, informationen före, under och efter resan ligger
mera i fas med kundernas behov och uppfattning. Även invånarnas nöjdhet utvecklas positivt,
dock i annan takt. Mot bakgrund av att nästan 3 av 4 länsinvånare åker kollektivt sällan eller inte
alls, så är det ett bevis på en starkare image för KLT och kollektivtrafiken generellt.
Mått
Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik (Kolbar)
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Mått
Utfall
Målvärde
Allmänheten nöjdhet med Kalmar länstrafik – är ett mått på hur Kalmar länstrafiks varumärke
upplevs, vad ”folk” tycker om Kalmar länstrafik, och speglar i hög utsträckning den aktuella
mediabilden.
Kommentar
Invånarnas nöjdhet med KLT och kollektivtrafiken ökar successivt, ackumulerat för 2018 till
52 %. Motsvarande nöjdhetsvärde 2017 var 46 %. Trenden har varit positiv alltsedan den nya
trafiken rullade igång i augusti 2017. Trafiken, tillsammans med ny inriktning i
marknadskommunikationen 2018 med bl a mer frekvent exponering i främst digitala medier,
har gjort att nöjdheten fortsätter att stiga. Nöjdheten det senaste året har ökat i alla
åldersgrupper. Mest nöjda med KLT är 15-25 år respektive 65-85 år. Det är också de
grupperna som har omfattats av förmånliga rese- och månadskort genom politiska beslut
(Seniorperiod samt Sommarlovskort). Den största positiva förändringen i nöjdheten återfinns
hos kvinnor, främst gruppen 15-19 år samt 20-25 år. Bland männen är den mest positiva
förändringen i gruppen 65-85 år. Den enda konstaterade minskningen av nöjdhet finns hos
gruppen män 15-19 år.
Kundens nöjdhet med KLT (Kolbar)
66 %
65 %
Kundens nöjdhet är ett mått på vad de som reser med KLT minst en gång per månad tycker
om kollektivtrafiken.
Kommentar
Kundens/resenärens nöjdhet har ökat markant under 2018 och är nu 66 %, vilket är i nivå med
det målvärde som är uppsatt. Motsvarande värde 2017 var 50 %. Starten av det nya
trafikavtalet i augusti 2017 har naturligtvis varit en bra injektion för resenärerna och den
positiva utvecklingen har fortsatt hela 2018. Söks utvecklingen ut för perioden septemberdecember, dvs exklusive effekterna av en ny trafik och nya bussar, är förbättringen likväl
mycket stark (+11%). Det är en tydlig signal om ett återvunnet förtroende.
Resandeutvecklingen i stadstrafiken i Kalmar och i vissa regionsstråk är mycket stark.
Förekomsten av ungdomarnas sommarlovskort har bidragit till flera hundra tusen nya resor,
många korta och högst spontana resor. Enklare och mer frekventa resor i kombination med
nya tekniska funktioner ombord eller i trafikmiljön har lockat ett större intresse och en ökad
kundlojalitet. Lojalitetsmåtten, det s k NPS-värdet, har gått från -18 till +5, dvs vi har fler
ambassadörer än kritiker.
Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar
84 %
95 %
länstrafik
Här är kundernas uppfattning om Kalmar länstrafik som företag eller om kollektivtrafiken
som begrepp och företeelse.
Kommentar
Nöjdheten med den senaste gjorda KLT-resan ökar starkt. Under 2018 är värdet 84 %.
Motsvarande värde för 2017 var 74 %. Nya bussar, enklare, mer frekvent trafik upplevs som
positivt. Antalet mobila biljetter ökar för varje månad, i november och december sprängdes 20
000-nivån för antalet köp i mobikappen, vilket genererar sjusiffriga intäktsbelopp. Resan
uppfattas som enklare att ta till sig, utföra och betala. Vår förmåga att möta behovet av enkla,
gör-det-själv-lösningar avgör vårt sätt att paketera och presentera kollektivtrafiken som ett
relevant alternativ. Siffrorna visar en tydlig positiv trend.
Andel resenärer som är nöjda med senaste färdtjänstresan
93,67
90 %
%
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Mått
Utfall
Målvärde
Måttet avser sammanfattande nöjdhet med både beställningen och resan för senaste
färdtjänstresan.
Kommentar
Nöjdhetsvärdena för en färdtjänstresa är stabilt höga, i regel mellan 92-95% varje månad.
Totalvärdet för 2018 slutar på 93,7% nöjda färdtjänstresenärer. Det kan alltså konstateras att
de som genomför en färdtjänstresa i Kalmar län är mycket nöjda, allt från beställning,
kundbemötande och den utförda resan med transportören.
Andel resenärer som är nöjda med senaste sjukresan
91,8 %
90 %
Måttet avser sammanfattande nöjdhet med både beställningen och resan för senaste sjukresan.
Kommentar
Nöjdheten med sjukresorna fortsätter att vara hög, i regel mellan 90-93 % varje månad.
Totalvärdet för 2018 slutar på 91,8%. Detta vittnar om en hög nivå i utförandet i alla led,
såsom kundtjänst, beställning, trafikplanering och själva transporten.
Andel nöjda med handläggningstid
86 %
90 %
Kundens upplevda nöjdhet med handläggningstid för beslut om färdtjänst respektive
riksfärdtjänst
Kommentar
Vad gäller nöjdheten med handläggningstider för färdtjänst/riksfärdtjänst baseras nu aktuellt
resultat på tiden jan-okt. Vi lyckas inte till fullo komma upp till satt målvärde på 90% utan har
att redovisa 85%. Vi har under aktuell redovisningsperiod (generellt) klarat en
handläggningstid understigande 3 veckor (skälig handläggningstid) vad gäller färdtjänst och 2
veckor för riksfärdtjänst. Handläggningstiden har ökat något under sista kvartalet 2018
beroende på nyrekrytering av två tjänster med placering Kalmar (2 av 3).
Andel nöjda med bemötandet i myndighetsutövning
90 %
90 %
Kundens upplevda nöjdhet med bemötanden vid handläggning för beslut om färdtjänst
respektive riksfärdtjänst
Kommentar
Nöjdheten med bemötandet vad gäller myndighetsutövning färdtjänst/riksfärdtjänst baseras på
tiden jan-okt 2018. Vi lyckas inte uppnå målvärdet på 95% utan har här att redovisa 91%. Vad
som sedan tidigare är klargjort är att bemötandet styrs av resultatet d.v.s. det till kunden
delgivna beslutet, ett avslag/delavslag medför allt som oftast ett sämre resultat vad gäller
nöjdheten av bemötandet i myndighetsutövningen.
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2 Verksamhet och process - God hälsa hos invånarna (landstingets
mål)
Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en processorienterad, högkvalitativ, säker och tillgänglig
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.
Förvaltningens mål:

2.1 En kollektivtrafik för alla
En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och utvecklar regionen genom att
möjliggöra pendling till arbete och studier samt stimulera service- och fritidsresor. Kalmar
Länstrafik ska prioritera basfunktioner inom nedanstående fokusområden.
Kommentar
Grundläggande för att kunderna ska attraheras av kollektivtrafiken är att vi gör det enkelt, enkelt
att hitta restider, enkelt att köpa biljett m.m. Detta ser vi som våra basfunktioner och det är
avgörande för om vi ska lyckas eller ej.
En samlad bild efter 2018 är att invånarna, kunderna är nöjdare med vår kollektivtrafik. Fler
åker i trafiken, men stor del av det ökade resandet ligger inom grupperna skolelever och seniorer
med rabatterade biljettprodukter. Vår trafik attraherar men ger inte den ekonomiska följsamhet
som är önskvärt för att vi ska leva upp till de ekonomiska målen.
Mått
Utfall
Målvärde
Andel av ombord- och frontpersonal som genomgår
20 %
20 %
bemötandeutbildningar per år
I syfte att kontinuerligt utbilda förarna i kundbemötande samt KLT:s värdegrund anordnas
utbildningsdagar.
Kommentar
Antalet förare/tågpersonal som har genomgått bemötandeutbildningen under åren 2014-2018
överstiger nu 1000 st. Utbildning/träning sker normalt vår och höst. Under vårens utbildning
2018 genomgick 215 förare (linjetrafik, serviceresor) en bemötandetränings-dag. Det är
huvudsakligen nytillkomna förare dels med anledning av utökat utbud p g a trafikstarten
augusti 2017, dels ersättning för pensionsavgångar.
Utbildningsmodellen under 2014-2016 har utvärderats i en intern KLT-rapport (daterad 30 jan
2017) och resultaten är mycket goda. Nöjdheten med förarna ökar successivt och Kalmar län
är 2018 topp-3 i Sverige avseende kundnöjdhet med förare.
Andel av befolkningen som reser med kollektivtrafik minst en
27,4 %
40 %
gång per månad
Nyckeltalet visar andel av befolkningen 15-75 år i Kalmar län som åker med kollektivtrafiken
minst en gång per månad.
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Andelen av länsinvånarna som regelbundet reser med kollektivtrafik varierar månatligen
omkring 30 %. Det ackumulerade värdet för 2018 är 27 %. Andelen sällan-resenärer är 43 %.
Andelen icke-resenärer är 30 %. Fördelningen mellan de tre grupperna ovan har varit tämligen
oförändrad över tid. Trots ett ökat resandeantal för KLT har inte andelen
kollektivtrafikresenärer ökat bland befolkningen. Detta kan delvis förklaras av att samma
resenärer gör fler resor än tidigare. Detta bekräftar i så fall det faktum att det under 2018 har
köpts fler månadskort och färre enkelbiljetter (såväl med eller utan Reskassa). Dessutom är
framgångarna med sommarlovskorten i hög grad fokuserade på kundgrupper som inte
medverkar i kvalitetsmätningen, dvs under 15 år. Det kan också konstateras att bilen är
fortsatt stark i länet, liksom att ca 20 % av de intervjuade är så kallade "växlare". Växlaren är
vanligare bland yngre resenärer/studenter/kvinnor. Växlaren väljer transportsätt från dag till
dag och maximal flexibilitet är en viktig faktor, liksom upplevd tillförlitlighet. Andelen
invånare som reser kollektivt minst en gång per månad är högre i vissa kommuner, bl a
Kalmar, Mörbylånga och Torsås. KLT fortsätter att försöka påverka resebeteendet främst i
gruppen sällanresenärer. Detta görs genom ett långsiktigt varumärkesarbete, en anpassning av
trafikutbudet efter efterfrågan, prioritering av enkelhet samt själv-service-tjänster.
Handläggningstiden ska uppfylla kraven för skälighet
Ja
Ja
Beslut om rätten till färdtjänst/riksfärdtjänst ska vara grundade på rådande nationell praxis
jämte lokalt taget regelverk. Handläggningstiden ska vara i enlighet med förvaltningslagens
bestämmelser, skälig.
Kommentar
Likt tidigare erhåller våra kunder en skälig handläggningstid i enlighet med
förvaltningslagens bestämmelser. Vi har idag en handläggningstid understigande 21 dagar för
färdtjänst och riksfärdtjänst, gäller då de ärenden där vi äger processen internt d.v.s. inte är
beroende av en extern profession t.ex. utlåtanden i någon form. Akuta ärenden (bedöms av
gruppen handläggare) handläggs inom 1-3 dagar. Vi har under tertial 3 (2018) tappat två
medarbetare med nyrekrytering som följd. Arbetet är nu slutfört men kommer under
begränsad tid verka negativt på handläggningstiderna, allt bedöms vara återställt under tertial
1 2019.
Andelen tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken
100 %
100 %
Kommentar
Målet uppfyllts i och med att alla fordon i de nya trafikavtalen är tillgänglighetsanpassade.
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad
45 %
50 %
Självfinansieringsgraden mäts som intäkter/kostnader
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Utfallet för självfinansieringsgraden för alla verksamhet hos Kalmar Länstrafik har de senaste
åren legat runt 42-43 % men har det senaste året stigit till 45 %. Arbetet med att höja
självfinansieringsgraden är beroende av långsiktiga åtgärder inom trafikutveckling och
trafikstyrning, biljett- och betalsystem kombinerat med aktiv marknadsföring för att locka fler
resenärer till kollektivtrafiken. Det nya trafikavtalet för buss från augusti 2017, tillsammans
med utveckling av stödsystem för trafikplaneringen, kommer att ge bättre förutsättningar för
uppföljning av trafikkostnaderna vilket i sin tur kan ge en höjd självfinansieringsgrad.
Samtliga kommuner i länet är från hösten 2018 anslutna till Trafikavtalet från 2017 för sin
skolskjutstrafik vilket påverkar självfinansieringsgraden positivt då skolskjutstrafiken helt
finansieras av kommunala medel.
Antalet resor i Servicetrafiken har ökat under 2018 jämfört med tidigare år vilket också
påverkar möjligheten att uppnå en högre självfinansieringsgrad. För denna trafik är
självfinansieringen lägre än övrig trafik (knappt 20%).
Busstrafiken ska hålla tidtabellen med maximalt 3 minuters
77 %
80 %
avvikelse
Punktligheten för busstrafiken mäts vid start- och sluthållplats samt vid s.k. reglerhållplatser
under väg.
Kommentar
Punktligheten i stadstrafiken i Kalmar fortsätter att öka och når målvärdet i genomsnitt under
året. Även övrig busstrafik har en förbättrad punktlighet, men har i större grad påverkats av
trafikstörningar vid vägarbeten runt om i länet.
Tågtrafiken ska ha maximalt 5 minuters försening vid
92 %
95 %
tidtabellens slutstation
Under 2018 ska det samlade medelvärdet för tågtrafikens punktlighet uppgå till 95%. Det som
mäts är antal tåg som ankommer till slutstation rättid upp till + 5 min. Normalt mått inom
branschen för InterRegional trafik, uppgifter följs upp och rapporteras varje månad genom
Trafikverket.
Kommentar
Vi har en mycket bra punktlighet på 4 av våra 6 bandelar där vi uppnår målet för punktlighet.
Punktlighet under året:
Emmaboda-Karlskrona (Krösatågen) 98%
Emmaboda-Kalmar (Krösatågen) 97%
Linköping-Västervik (Kustpilen) 95%
Linköping-Kalmar (Kustpilen) 83%
Berga-Oskarshamn (Kustpilen) 99%
Alvesta-Kalmar (Öresundståg) 89%
På sträckan Linköping-Kalmar beror förseningar på infrastrukturfel som gör att tågen inte kan
köra i full fart och ett försenat tåg medför att det i sin tur försenar mötande tåg.
På Öresundstågen är det främst förseningar från utlandet och långa banarbetsområden på
Södra Stambanan som genererar förseningarna.
Aktiviteter
Trafik-, pris- och taxeanalys
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Aktiviteter
Resandeantalet ökar år efter år liksom intäkterna. Dessvärre är ökningstakten för intäkterna
för låg för att klara trafik- och resandeutvecklingen fullt ut. I kombination med en del politiskt
initierade utredningsuppdrag samt krav på 50% självfinansieringsgrad, inleddes en pris- och
taxeutredning under 2013. Utredningen har två syften: prisdifferentiering i syfte att sprida ut
peak-resorna och få fler s.k. sällanresenärer att åka mer frekvent.
Delar av de svar som analysen har givit kommer att prövas under kommande period, ett
sådant exempel är Seniorperiod, vilket kan ses som en typ av differentiering av biljettpriset
under dagen.
Kommentar
Prisutredningen 2013-2015 resulterade i fyra specifika uppdrag: Införa seniorkort 65+ för
resor under lågtrafik, införa enklare köpmodell för mobilbiljetter, differentiering av taxan i
hög- och lågtrafik och differentierad skolstart. Det första uppdraget infördes 1 jan 2018. Den
enklare betal- och köpmodellen för mobilbiljetter är i princip klar att lanseras under 2019. De
sistnämnda uppdragen är inte utredda ännu.
Seniorperiod i kollektivtrafiken
Under delar av dagen finns ledig kapacitet i dagens den allmänna kollektivtrafiken. För att få
fler att använda kollektivtrafiken när det finns ledig kapacitet införs Seniorperiod, en
biljettprodukt med giltighet för personer 65+. ”Senior-kortet” gäller mellan kl. 09.00 - 15.00
och mellan 18.00 - 00.00. Kortet införs på prov under två år och ska utvärderas under hösten
2019. Utvärderingen kommer att ligga till grund för ett eventuellt permanent införande.
Kommentar
Seniorkortet infördes som planerat från årsskiftet. Utfallet är över förväntan ca 3000 kort per
månad säljs, på vilka kunderna gör ca 25 000 resor. En övervägande del av dessa resor
genomförs i Kalmar, ca 60 %. Vi ser dock att delar av kundgruppen var tidigare kunder som
flyttat över sitt biljettköp till ett billigare alternativ. Under året har vi haft en mycket bra
utveckling av kortförsäljning och av resor per kortköpare.
Kortet infördes på prov under två år och skulle utvärderas under hösten 2019. Men redan
under sommaren 2018 fastställdes att kortet som på kort tid blivit väldigt populärt ska
permanentas från årsskiftet 2019.
De uppskattade bytespunkterna
Med bytespunkt menas platser i trafiknätet där byte av färdsätt och/eller färdmedel kan ske.
Begreppet bytespunkt inkluderar därmed fler funktioner än begreppet hållplats. Säkra
anslutningar för gångtrafikanter och cyklister liksom parkeringsmöjligheter för bilister är
exempel på funktioner som en bytespunkt kan ha. För att kunna underhålla och utveckla de
drygt 2000 bytespunkter som finns i länet kommer en klassificering och inventering
(delmängd) av länets bytespunkter genomföras under 2018. Det digitala verktyget StolpPlats
kommer att utvecklas och ges en strategisk funktion till stöd för planering och dialog med
väghållarna (kommuner/Trafikverket). Avsikten är att tillsammans med väghållaren skapa en
gemensam målbild för hur bytespunkterna ska kunna utvecklas för att möta olika målgruppers
behov. Särskilt viktigt är det att beakta behoven hos barn, äldre och personer med
funktionsnedsättningar. De faktiska förbättringarna av bytespunkterna kommer att utföras i
den takt som ekonomin tillåter.
Kommentar
Delprojekt avslutade. Utredning gjord av Ramböll som var det ursprungliga uppdraget.
Arbetet kommer att fortsätta 2019 med utveckling av digitala system, StolpPlats och därefter
löpande inventering.
Kalmar Länstrafik, Verksamhetsberättelse 2018

10(23)

256

Aktiviteter
Framtida biljett- och betallösningar
Med digitalisering av alltfler tjänster efterfrågar kunden oftare ”sömlöst” resande i
kollektivtrafiken. Den gemensamma utvecklingen, som bygger på Samtrafikens öppna
standard, syftar till att kunden ska kunna köpa biljetter som kan användas vid resor i olika län
och över länsgräns. Genom att bygga på en gemensam, öppen standard finns också möjlighet
för andra trafikorganisatörer/kommersiella trafikföretag att skapa egna anpassningar till
samma system.
Skånetrafiken har sedan 2014 arbetat med att ta fram ett system som skall ersätta dagens
biljettmaskinssystem ”CUBIC”. Trafikorganisatörerna Kalmar Länstrafik, Jönköpings
Länstrafik, Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg ( som tillsammans utgör
Samarbetsgruppen) har utifrån detta beslutat sig för att gemensamt driva ett projekt för
”Framtida biljett- och betallösningar” med Samtrafikens standard som bas. Blekinge
Länstrafik deltar som observatör i det gemensamma arbetet. Överordnat allt annat, är att det
skall vara kompatibelt med Skånetrafikens, Blekingetrafikens, Västtrafiks och
Östgötatrafikens biljettsystem för att inte försämra för kunder som reser över länsgränserna.
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Aktiviteter
Kommentar
Projektet framtida biljett och betallösningar (BoB) består av tre faser där samtliga faser
bygger på utveckling och anpassning till den BoB-standard som Samtrafiken tagit fram och
förankrat i branschen. Projektet Lynx bedrivs inom Samverkansgruppen där även Kronoberg,
Jönköping och Halland ingår. När biljetter kan köpas i försäljningskanaler som följer
standarden ska biljettköp för kollektivt resande över länsgränser bli enklare och man kommer
att kunna köpa varandras lokala biljetter i samtliga system med de parter man samverkar. Fas
1 ett består av anpassning av nuvarande app (Mobitime) till BoB-standarden samt utveckling
av den mjukvara där priser, produkter och mobil biljett skapas och valideras (tester pågår).
Fas 2 består av en upphandling av optiska läsare för validering av mobila biljetter och
pappersbiljetter men sannolikt även biljetter med annan bärare i framtiden. Upphandlingen är
klar och har genomförts i samverkan med Västtrafik och hårdvaran börjar levereras under
hösten 2018.
Fas 3 innebär ett komplett nytt biljettsystem. Kravinsamling för framtida biljett- och
betalsystem har genomförts i övergripande funktioner som senare ska utvecklas i en agil
process tillsammans med leverantörer. Upphandlingarna för Kundapp, biljettautomater
(TVM) och Kundportal (CRM) har nu avslutats och leverantörerna har påbörjat utveckling av
systemen. Därtill pågår nu ytterligare en upphandling av försäljningssystem ombord på våra
fordon men utrustningen ska även kunna användas vid försäljning på fast försäljningsställen t
ex kundcenter och ombud.
Fas 3 måste, med minst samma funktionalitet som idag, vara i full drift vid årsskiftet
2019/2020 i övriga tre samarbetslän. Driftstarten i Kalmar län kan planeras till ett senare
datum som ännu inte är fastställt. Men projektet har många olika beroenden till övriga system
där framtida systemarkitektur nu utreds av KLT. Även utredningar som Sydtaxan 2.0 och
strategier kring framtida försäljningskanaler håller på att utarbetas för att ange inriktning och
krav på system.
Samverkan pågår löpande med Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken, vilka
samverkar kring det biljett- och betalsystem som Skånetrafiken utvecklar.
Den huvudsakliga försäljningskanalen kommer inom något år (vad vi tror idag) att vara via
appar i mobilen men även id-/konto-baserat resande är lösningar som utreds och som tros
kunna förenkla köp av biljett i framtiden. Parallellt med projektet ovan pågår även utveckling
och tester av en app (GoOn) som med GIS-positionering känner av om resenären färdas i
kollektivtrafiken. Med hjälp av denna teknik ska ett köp av enkelbiljett kunna bli mycket
enkelt. Införandet av framtida biljett- och betalsystem kommer också att kräva anpassningar
till befintliga och lokala system på Kalmar Länstrafik. Omfattning och prioritering utreds för
närvarande.
Upphandling av serviceresor och närtrafik
En ny upphandling av serviceresor och närtrafik inleds under 2018 med beräknad trafikstart i
januari 2020. Ny avtalsstruktur och krav på fossilfria bränslen kommer ställas på
trafikföretagen.
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Aktiviteter
Kommentar
Upphandlingen riktar sig till både taxi- och bussbranschen. Upphandlingsprocessen har under
våren och sommar präglats av samråd och kravinsamling för att hitta en bra affärsmodell. I
början av sommaren har ansökningsinbjudan (steg 1) avslutats och förfrågningsunderlag (steg
2) kommer att delges de som kvalificerat sig. Under hösten 2018 kommer inkomna anbud att
utvärderas och eventuellt förhandlas. Nya trafikavtal beräknas bli klara i december 2018
vilket ger trafikföretagen ett år på sig att förbereda uppstart av trafik till den 1 januari 2020.
Målsättning är att vi efter upphandlingen ska uppnå fossilfri trafik och en bättre tillgänglighet
av fordon och förare. Krav på fossilfria drivmedel i kombination med specialfordon och
bristande tillgång på förare är utmaningar som gör upphandlingen komplex.
Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken
Landsting och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige planerar att tillsammans
upphandla nya tågfordon som ersättning för befintlig flotta, samt planera för utökning av
trafiken inom Krösatåg och Kustpilentrafiken enligt fastställda Strategiplaner.
Bakgrunden är att inom mindre än 10 år har 70% av dagens tågflotta uppnått sin tekniska
livslängd. Gällande målsättningar hos landsting och regioner är att kollektivtrafiken ska vara
fossilfri 2020-2025. Därutöver krävs att tåg som ska trafikera Linköping C eller delar av
sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 är anpassade till signalsystemet
ERTMS. En ombyggnad av befintliga fordon till denna standard, samtidigt som den tekniska
livslängd i princip är uppnådd, är inte ekonomiskt försvarbar.
Kommentar
Efter sommaren har projektet för tåginköp tagit fart. Transitio som kommer att leda arbetete
har tillsammans med länen bemannat en organisation för arbetet. Från oss kommer förutom
deltagare i styrgrupp genom Karl-Johan, deltagare även att finnas i finansieringsgrupp och
fordonsgrupp.
18/02 Utreda förutsättningarna för patienter i norra länet att resa till länssjukhuset,
diarienummer 180022
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Aktiviteter
Kommentar
Det körs sedan tidigare fasta turer dagligen till och från länssjukhuset med resenärer som har
behov av transporterna. Det som bör göras bättre är samplanering av resor och vårdinsatser.
Dagens möjlighet att resa för vård/behandling vid länssjukhuset sker genom fasta turer, under
förutsättning att allmänna kollektivtrafiken inte kan nyttjas. För att resa med specialfordon
krävs medicinska skäl.
De fasta turerna genomförs med handikappanpassadefordon eller andra fordon om behov
föreligger. Fordonskapaciteten styrs av efterfrågan. Från och till den norra delen av länet
ligger under vardagar åtta fasta turer planerade enligt grundplanen. Om inget behov föreligger
för resa exempelvis från Västervik, så startar turen från den nordligaste punkten (exempelvis
Figeholm).
Enligt ovan beskrivna struktur hanteras även resor till/från sjukhuset i Oskarshamn. Det är
samma fordon som hantera resor till Oskarshamn och Kalmar. På samma sätt som linjetrafik
är uppbyggt i busstrafiken där kunden väljer målort, gör här patienten gällande Kalmar och
Oskarshamn.
En möjlighet att skapa effektivare samordning kan ske genom start av samverkan mellan
Kalmar Länstrafiks servicereseenhet och hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet för
onkologi. Onkologen är den största länsgemensamma behandlingsenheten med patienter från
hela länet som har behov av resor antingen med specialfordon eller med allmänna
kommunikationer.
Detta samarbetsforum kommer omgående att startas upp. De fördelar som upptäcks genom
samarbetet kan därefter överföras på andra enheter.
Förvaltningens mål:

2.2 Fossilbränslefritt och energieffektivt
Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020.
Kommentar
Kalmar länstrafik har en fastställd plan "Färdplan 2020" för hur länets kollektiva transporter ska
kunna bli fossilbränslefria till år 2020. Alla kollektiva vägtransporter ska enligt planen vara
fossilbränslefria till år 2020. Stångådals- och Tjustbanan är inte elektrifierade, vilket i en
tidigare utredning från KLT rekommenderats för att nå miljömålet. Trafiken på dessa banor
kommer därför inte att kunna nå målet om fossilfrihet till år 2020.
KLT närmar sig planenligtmålet för vägtransporterna.
Mått
Utfall
Målvärde
Mängden koldioxidutsläpp i kollektivtrafiken ska minska med
30 %
30 %
30% per år fram till 2020
Kommentar
Arbetet för att nå fossilfrihet bedrivs planenligt (Färdplan 2020) och innebär en bedömd
minskning av utsläppen från vägtrafiken med 30 % per år fram till år 2020.
Sammanställningen av 2018 års siffror visar att vi närmar oss målet planenligt.
Aktiviteter
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Aktiviteter
Färdplan 2020
Kalmar län har ett regionalt mål att kollektivtrafiken ska vara helt fossilbränslefri år 2020.
KLT har därför upprättat en ”Färdplan2020” som beskriver de aktiviteter som ska genomföras
fram till år 2020 för att nå fossilfrihet. Samtliga tåg, bussar och servicefordon ska registreras i
miljö- och verksamhetsuppföljningssystemet FRIDA som ger värden för bl.a.
koldioxidutsläpp och energianvändning. En ny version av FRIDA tas i bruk våren 2018 och
en utbildning kring rapportering och användning av FRIDA ska hållas för trafikföretagen.
Kommentar
Under de första tertialen 2018 har allt data överförts från miljödatabasen Frida till en ny
uppdaterad version kallad "Frida 2.0". En utbildning har också hållits i Frida 2.0 för berörda
entreprenörer.
Årsredovisningen av "Färdplan 2020" visar att utsläppen av koldioxid sjunker snabbt och
planenligt sedan det nya bussavtalet trätt i kraft (aug 2017). Den pågående upphandlingen av
serviceresor som sjösätts den 1 januari 2020 gör att alla vägtransporter då kommer att vara
omställda till fossilbränslefri drift. Tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan, som drivs med
diesel, återstår då att ställa om.
Upphandling av serviceresor och närtrafik
En ny upphandling av serviceresor och närtrafik inleds under 2018 med beräknad trafikstart i
januari 2020. Ny avtalsstruktur och krav på fossilfria bränslen kommer ställas på
trafikföretagen.
Kommentar
Upphandlingen riktar sig till både taxi- och bussbranschen. Upphandlingsprocessen har under
våren och sommar präglats av samråd och kravinsamling för att hitta en bra affärsmodell. I
början av sommaren har ansökningsinbjudan (steg 1) avslutats och förfrågningsunderlag (steg
2) kommer att delges de som kvalificerat sig. Under hösten 2018 kommer inkomna anbud att
utvärderas och eventuellt förhandlas. Nya trafikavtal beräknas bli klara i december 2018
vilket ger trafikföretagen ett år på sig att förbereda uppstart av trafik till den 1 januari 2020.
Målsättning är att vi efter upphandlingen ska uppnå fossilfri trafik och en bättre tillgänglighet
av fordon och förare. Krav på fossilfria drivmedel i kombination med specialfordon och
bristande tillgång på förare är utmaningar som gör upphandlingen komplex.
Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken
Landsting och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige planerar att tillsammans
upphandla nya tågfordon som ersättning för befintlig flotta, samt planera för utökning av
trafiken inom Krösatåg och Kustpilentrafiken enligt fastställda Strategiplaner.
Bakgrunden är att inom mindre än 10 år har 70% av dagens tågflotta uppnått sin tekniska
livslängd. Gällande målsättningar hos landsting och regioner är att kollektivtrafiken ska vara
fossilfri 2020-2025. Därutöver krävs att tåg som ska trafikera Linköping C eller delar av
sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 är anpassade till signalsystemet
ERTMS. En ombyggnad av befintliga fordon till denna standard, samtidigt som den tekniska
livslängd i princip är uppnådd, är inte ekonomiskt försvarbar.
Kommentar
Efter sommaren har projektet för tåginköp tagit fart. Transitio som kommer att leda arbetete
har tillsammans med länen bemannat en organisation för arbetet. Från oss kommer förutom
deltagare i styrgrupp genom Karl-Johan, deltagare även att finnas i finansieringsgrupp och
fordonsgrupp.
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3 Medarbetare - En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande
arbetsplats (landstingets mål)
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och
delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade
medarbetare.
Förvaltningens mål:

3.1 KLT är en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats
KLT:s personal- och kompetensförsörjning har fokus på att attrahera, utveckla och behålla
medarbetare, samt säkerställa att medarbetarna har rätt kompetensen för dagens och framtidens
krav.
Kommentar
Resultatet från medarbetarenkäten 2017 var i vissa delar ett uppvaknande. Mycket var av godo
men gav ändå en klarhet över önskade åtgärder från våra medarbetare. Basenheterna arbetar
vidare utifrån det till dem tillhörande resultatet och även fokusera på förvaltningens
gemensamma prioriteringar såsom ledning, tystnadskultur och förbättringar vad gäller arbeta
över gränserna (samarbete inom förvaltningen).
KLT:s hälsoinspiratörer agerar med kontinuitet, friskvården jämte gemensamma aktiviteter
ses/upplevs som positiva och uppmuntras av förvaltningen. Vad som nu finns på agendan är
framtagandet av en mer utarbetad struktur med dess aktiviteter, en plan och en styrning mot en
friskare medarbetargrupp. För att belysa ledningens vilja kommer hälsoinspiratörernas
verksamhet framkomma i budget för verksamhetsår 2019 och framåt.
Som en del av vårt attraktivitetsarbete har vi under en längre tid planerat för tillgången av ett
kontor i Oskarshamn. Detta är nu klart och verksamheten är igång. Detta innebär att vi nu kan
erbjuda placering i Högsby, Kalmar och Oskarshamn. Trots att vi inte kommer erbjuda en fri
rörlighet för våra medarbetare kommer utökningen att på sikt öka möjligheten att få vara
verksam på bostadsorten som helhet eller till delar (akut uppkomna situationer alternativt
utbildningsdagar på orten).
Vad som måste bearbetas/utvecklas vidare är en något minskad personalomsättning (inom vissa
områden). En viss personalomsättning är av godo men idag redovisade siffror på ca 10 %
bedöms för högt, speciellt vid huvudkontoret i Högsby där intresset vid återbesättning är lägre
än i Kalmar och Oskarshamn. Vi har därtill att hitta struktur vad gäller utveckling och möjlighet
att gå vidare i sin profession inom KLT alternativt landstinget. Det finns väl utarbetad strategi
för utveckling på ordinarie tjänst men om medarbetaren önskar/har för avsikt att byta befattning
har de allt som oftast tvingats söka extern arbetsgivare.
Mått
Utfall
Målvärde
Sjukfrånvaron inom landstingets alla verksamheter
4,77 %
4,2 %
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron.
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Vi har under hela verksamhetsår 2018 varit aktiva vad gäller vårt mål om en minskad
sjukfrånvaro. Detta har skett via kontinuerliga kontakter med vår företagshälsovård och där
via vårt gemensamma projekt kring erbjudande av hälsosamtal.
Vi har så även varit aktiva i vår dialog med försäkringkassans representanter samt därtill i vår
kontakt med medarbetarna under själva sjukdomsperioden.
Vårt arbete med den interna arbetsmiljön har varit fortsatt och inneburit en mängd olika
förbättringar.
Sjukfrånvaron har minskat i takt med vårt arbete och redovisas för verksamhetsår 2018 till
4,77% totalt, detta med en fördelning på 3,10% understigande 60 dagar och 1,66%
överstigande 60 dagar. I timmar redovisat är resultatet 9193 sjukfrånvarotimmar, detta en
minskning med 340 timmar mot verksamhetsår 2017.
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över
75
att arbeta i Landstinget i Kalmar län
(indexvärde)
Stolthetstalet mäts i samband med landstingets gemensamma medarbetarenkät.
Kommentar
Arbetet med årets interna medarbetarenkät gick dessvärre om intet. Vår interna bedömning
var att vi skulle kunna frigöra tid för att administrera enkäten men tappa möjligheten för
bearbetning med eventuella förändringar som följd. Vi har nu att avvakta nästa centrala
mättillfälle hösten 2019.
Andel medarbetare med årligt uppdaterade utvecklingsplaner
100 %
100 %
Kommentar
Alla medarbetare vid KLT har en upparbetad utvecklingsplan som har att samplaneras till tid
och uppdrag med befintlig Landstingsplan (årlig revidering).
Inflytande och påverkansmöjlighet (medarbetare)
4,2
Skattning av inflytande och påverkansmöjlighet från förvaltningens medarbetare i KLT:s
medarbetarenkät.
KLT arbetar aktivt med att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande, detta är och ska ses
som en nödvändighet för förvaltningen. Från medarbetarenkäter (centrala och interna) har det
kommit fram en önskan om en ökad delaktighet. Fr.o.m. 2016 finns inom förvaltningen en
Medarbetargrupp, sammansatt av medarbetare från förvaltningens basenheter. Gruppen
arbetar självständigt med de frågor som anses/bedöms prioriterade. Gruppen har en ordinarie
plats i förvaltningens basenhetsråd samt därtill del i ledningens återkommande
informationsträffar.
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Kalmar Länstrafik arbetar likt tidigare med att aktivt öka våra medarbetares delaktighet och
inflytande, detta är och ska för oss vara både självklart och nödvändigt. I medarbetarenkäter
(centrala och interna) har en önskan om en ökad delaktighet redovisats. Fr.o.m. 2016 finns
inom KLT en Medarbetargrupp sammansatt av medarbetare från samtliga basenheter.
Gruppen ska arbeta självständigt med de frågor som anses/bedöms prioriterade. Gruppen har
en ordinarie plats i förvaltningens basenhetsråd samt är därtill del i förvaltningens
återkommande informationsträffar. Arbetet med att ytterligare öka engagemanget från våra
medarbetare har varit och är i fokus nu och i framtiden. I ett försök att erhålla en ökad
fokusering har till medarbetargruppen anslutits en styrgrupp med representanter från KLT
ledningsgrupp, därtill ett obligatoriskt deltagande av representation från förvaltningens 1:a
linjens chefer vad gäller kontinuerliga träffar.
1.) Antal tävlingar 2.) Antal deltagare
10
4
Aktiviteten följs upp genom registrering av antal genomförda tävlingar och antal deltagare.
Kommentar
Mindre resurser inom gruppen engagerade hälsoinspiratörer, vilket påverkat arbetet.
Antal uttagna friskvårdsbidrag
55
55
Varje enhet tar ut egna siffror från Heroma.
Antal uttagna friskvårdsbidrag mäts på årsbasis av centrala HR.
Kommentar
Som förvaltning arbetar vi aktivt med att öka uttaget av friskvårdsbidrag via av oss anordnade
gemensamma aktiviteter, information m.m. Årets resultat återhämtade sig under
verksamhetsårets andra hälft och redovisas till 50% med en fördelningen kvinnor 59,38% och
män 36,96%.
Aktiviteter
Återkommande interna tävlingar med hälsofokus med hjälp av hälsoinspiratörerna
Hälsofrämjande aktiviteter genomförda
Kommentar
Vi har satt en plan för höstens aktiviteter. Däremot har antalet engagerade hälsoinspiratörer
minskat vilket kan påverka resultatet negativt på grund av brist på tid.
Insatser för att ökad andel medarbetare ska använda friskvårdsbidraget
Fler medarbetare använder friskvårdsbidraget
Kommentar
I samband med sista inlämningsdag av 2018 års friskvårdsbidrag planerar hälsoinspiratörerna
att belöna dem som nyttjar sitt friskvårdsbidrag.
Varumärkesresan
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Aktiviteter
Varumärkesresan startade september 2013 och är både ett internt och externt arbete.
Internt har en inventering gjorts VAD KLT måste bli bättre på, såväl internt medarbetare som
mot trafikföretagen. En rad aktiviteter har identifierats och avbockning sker successivt. Till
hjälp finns bl a en aktivitetsvägg. Behovet av åtgärder har dessutom bekräftats i de
medarbetarenkäter som är gjorda under tiden.
Varumärkesresans externa del startade i april 2014 och har i grunden ett fokus på visuella
medier, främst TV, eftersom det är ett mycket starkt varumärkesmedie. Den senaste tiden har
även de digitala kanalerna börjat nyttjas med mycket gott resultat. Till:sammans har många
bottnar och syftet är att långsiktigt skapa en starkare image och trovärdighet mot resenärer och
allmänhet. Det är viktigt att vara uthållig och konsekvent. Genom att repetera basbudskapet
och att fördelarna med kollektivt resande ska vi successivt bygga en bättre känsla och en
samhörighet med resenärer/allmänhet. Starkt signalvärde viktigt.
En del i den interna varumärkesresan är bemötandeutbildningar för ombordpersonal och
frontpersonal.
Kommentar
Kalmar Länstrafik
Varumärkesresan i sin externa form har oftast fokuserat på de positiva värdena ombord.
Under 2017 riktades budskapen mer till bilister. En ny strategi lades fram för 2018 vilken
bygger på att varumärkesarbetet med "Till:sammans" sammanflätas tätare och mer naturligt
med årets ordinarie aktiviteter. Alla nyheter och kampanjer förmedlas av en specifik karaktär,
föraren Bosse. Genom att personifiera KLT:s värdeord öppet, engagerad, kunnig till en figur,
kan budskapen framföras med både humor och allvar. Under 2018 har omdömena om
karaktären varit övervägande positiva. Både äldre och yngre åldersgrupper uttalar sig väl över
karaktären och på det sätt nyheterna förmedlas. Filmerna som produceras har en bas av
"storytelling" och det finns alltid en så kallad oväntad tvist i budskapet. Ett mediabolag mäter
löpande uppmärksamhetsvärdena och kan konstatera att väldigt många vill se filmen färdigt. I
ett landskap med väldigt många snabba medieformer är detta ovanligt. Och en klar styrka för
vårt budskap.
Fortsatt fokus på visuella och digitala media. Det har visat sig att behovet av ett mer
diversifierat mediaval är ytterst viktigt. Grupperna bevakar och befinner sig på olika
plattformar och i olika mediaformer. Karaktären Bosse måste finnas på rätt ställe och
förmedla budskapet på olika sätt.
Internt bevakas aktivitetslistan från 2014 genom avslut alternativt återaktivering. En del av
aktiviteterna kan inrymmas i det pågående arbetet med nya biljett- och betalformer. En gång
varje år samlas samtliga medarbetare till en s.k. Till:sammans-Gala, en kväll att påminnas om
projektet, om värdegrunderna och att inspireras.
Analys och planering av kompetensbehov

Kalmar Länstrafik, Verksamhetsberättelse 2018

19(23)

265

Aktiviteter
•Nuvarande och framtida bemanningsstruktur
Hänvisning till kommande Verksamhetsberättelser med dess aktiviteter under 2018. Inget vid
dags datum att förändra vad gällande bemanningsstrukturen.
•Nuvarande och framtida kompetensbehov samt eventuellt kompetensgap och/eller behov av
kompetensväxling
Under de senaste verksamhetsåren har KLT arbetat efter utifrån en
personalförsörjningsstrategi områden såsom vårdande av arbetsgivarvarumärke,
placeringsorter för kontor, attraktiva arbetsplatser, rätt förutsättningar och lärande, ökad
drivkraft och engagemang bland medarbetarna med goda resultat och arbetet fortsätter med
aktiviteter under 2018.
Kompetensväxling är en del av strategin vad gäller att säkra framtidens kompetens.
•Yrkesroller och utveckling av dessa
Grund vad gäller utbildning för trafikassistenter och trafikledare ska klargöras under 2018
med inriktning på logistik.
Grund vad gäller utbildning för trafikplanerare ska klargöras under 2018 med inriktning på
samhällsplanering.
I samarbete med SFF (Svensk Färdtjänstförening) och Malmö högskola kommer en
högskoleutbildning anordnas inom handläggning/administration för handläggare särskild
kollektivtrafik. Utbildningsstart skedde under 2017 och kommer att slutföras under 2018.
•Nyckelfunktioner
Idag har KLT ett nyckelpersonsberoende som är för högt. Under 2018 kommer strategier
utarbetas vad gäller implementering av lösning på individnivå.
•Åtgärder och aktiviteter i form av kompetenshöjande insatser och rekrytering för att möta
framtida kompetensbehov
Nyetablering av kontor i länet under 2018 kommer att ge fördelar vid rekrytering.
Kommentar
Vi har likt tidigare inom KLT ett nyckelpersonsberoende (specifika befattningar inom vårt
sakområde) som för oss är och blir negativt med tiden. Orsaken är att befattningarna med dess
innehåll som för oss är centrala kräver en stor erfarenhet d.v.s. är inte till fullo beroende på en
idag befintlig utbildning. Erfarenheter som krävs varierar mellan de olika befattningarna.
Under tertial 3 2018 och helår 2019 har vi att utarbeta strategi för vår strategiska
personalförsörjning. Vi kommer att arbeta efter modellen ARUBA (attrahera, rekrytera,
utveckla, behålla och avveckla) och har nu att för varje del finna strategi.
Vi har under tertial 2 och 3 haft en något för hög personalomsättning inom vissa av våra
verksamheter, vi har nu via modell ovan redovisad finna strategie för att minska
personalomsättningen till en mer för vår verksamhet godtagbar omfattning.
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (landstingets mål)
Landstinget ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som landstinget
bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås
med lägsta möjliga resursinsats.

4.1 Ekonomiskt resultat
Under 2018 har trafikkostnaderna ökat markant vilket kommer ställa höga krav på arbetet med
planering av trafik. Under året görs kontinuerligt mätningar för att kunna anpassa trafikutbudet
utifrån resandet i länet. Det finns en viss tröghet i möjligheten att göra anpassningar i den
linjelagda trafiken under aktuellt trafikår för att resenärerna i kollektivtrafiken ska kunna lita på
systemet. Större justeringar behöver kommuniceras i god tid med bl.a. Trafikverket. Inför 2019
kan en större översyn behöva genomföras för att anpassa trafikutbudet om kostnadsutvecklingen
inte mattas av.
Samtliga kommuner i länet är från hösten 2018 anslutna till Trafikavtalet från 2017 för sin
skolskjutstrafik. Detta innebär samordningsfördelar i trafiken och en möjlighet att erbjuda
länsinvånarna ett större trafikutbud i de kommuner som valt att öppna skolskjutstrafiken för
allmänheten.
Regeringens beslut omstatsbidrag för Sommarlovskort innebar en möjlighet för ungdomar resa
med kollektivtrafik utan kostnad i hela länet under sommarlovet. Beräkningar visar att de resor
som gjordes med produkten skulle genererat motsvarande statsbidraget (8,3 mkr) i intäkter.
Seniorkorten som lanserades på prov i början av 2018 visar upp en positiv resandeutveckling.
En beräkning av de intäkter detta resande skulle gett vid köp av andra biljettprodukter motsvarar
mer än 7 mkr.

4.2 Investeringar
Utvecklingen av framtida biljett- och betalsystem pågår med flera län som aktiva intressenter.
Under året har flera upphandlingar genomförts avseende hård- och mjukvara där ersättningarna
behandlas som pågående investeringsprojekt i syfte att aktiveras när delar av projektet är klart
att lanseras mot kund under hösten 2019.

4.3 Intern kontroll
Arbetet med intern kontroll visar att det i flera fall är en fördel med en liten förvaltning och
korta beslutsvägar. De landstingsgemensamma kontrollpunkterna för löneprocesserna och
leverantörsreskontra visar att det finns behov av att uppmärksamma punkterna men att resultaten
av kontrollerna ofta kan förutses och är enkla att korrigera.
De förvaltningsspecifika kontrollerna för entreprenörsavtal och försäljning görs generellt
månadsvis i samband med utbetalning och avstämning av in- och utbetalningar och följer de
processer som byggts upp för att säkerställa att de kommersiella villkoren, i främst
entreprenörsavtalen, fullföljs. Utöver detta har inga specifika kontroller genomförts.
Förvaltningens mål:

4.4 Kalmar Länstrafik ska ha en god ekonomisk hushållning
Kalmar Länstrafik 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.
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Det långsiktiga ekonomiska målet för kollektivtrafiken är att uppnå en självfinansieringsgrad om
50%. För att uppnå detta krävs att resandet ökar och taxorna räknas upp med index enligt
kostnadsutvecklingen. Ett genomsnittligt mått på resandeutvecklingen är en ökning med 3% per
år och för kostnadsutvecklingen 2,5% över tiden.
Självfinansieringsgraden varierar stort mellan trafikslagen inom förvaltningen. Allmän
kollektivtrafik med tåg, buss samt närtrafik uppvisar en självfinansieringsgrad på närmare 50 %
medan serviceresor som utförs åt kunder i färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa (inklusive
myndighetsutövning) har en självfinansieringsgrad på runt 20 %.
Kommentar
En god ekonomisk hushållning är väsentlig för Kalmar Länstrafik. Detta för att, inom befintlig
ram, möjliggöra justeringar i trafikutbud och trafikstrukturer samt fortsätta utveckla tekniska
system för styrning av trafik samt biljett- och betalmöjligheter.
Kostnadsutvecklingen för förvaltningen baseras i stort på indexjusteringar i trafikavtalen. Under
2018 har index stigit mer än förväntat och ökningen har fortsatt in i första halvåret 2019. Det är
främst indextalen för bränsle som ger stigande kostnader. Inför 2019 kan en större översyn
behöva genomföras för att anpassa trafikutbudet om kostnadsutvecklingen inte mattas av.
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5 Framtidsavsnitt
Flera stora utmaningar finns för förvaltningen de närmaste åren. Främst avser detta de
grundläggande funktionerna så som kostnadsutvecklingen och biljettintäkterna.
Inledningsvis ser vi stor utmaning i det grundläggande trafikutbudets kostnadsutveckling där
varje procent utöver beräknad normalnivå innebär ca 5-8 mkr i ökade kostnader. Avtalen är
skrivna på lång tid varvid stor stabilitet ändå finns, innevarande avtal för den allmänna
kollektivtrafiken gäller fram till 2027.
När det gäller Servicetrafiken som upphandlas nu och driftsätts från 1 jan 2020 ser priserna ut
att öka. Det är ett sammanfattande beroende till de krav som lagts fast i uppgörelsen.
Taxibranschen som tidigare till del legat i gråzonen gällande arbetsmarknadsavtal m.m. ställs
här inför tydliga krav vad vi som upphandlare/uppdragsgivare kräver. Till detta ska också läggas
kraven på fossilfriheten med huvudinriktning på BioGas oavsett fordonets storlek eller funktion.
Två stora projekt som genomförs är nytt biljett- och betalsystem samt inköp av nya regionala
tågfordon. Båda projekten är mycket stora, båda projekten innefattar behov av stora tekniska
kunskaper. Detta innebär behov av omfattande projektbudgetar inför leverans av nya produkter.
För att uppnå rätt produkt krävs rätt kravställning på detaljnivå. I leveransfas ligger redan under
året ett nytt biljett- och betalsystem. Stor del av underlag är framtagen, men det är ändå kvar att
genomföra ett omfattande implementerings- och utvecklingsarbete. Detta arbete ska göras
mellan fyra parter inkl att det ska vara kompatibelt med den nationella standarden från
Samtrafiken (BoB-standarden).
Upphandling och inköp av nya regionala tågfordon som kan ersätta fordonen i Kustpilentrafiken
och i Krösatrafiken måste genomföra. Detta måste ske parallellt med att infrastrukturen
säkerställs för Stångådals- och Tjustbanan. Ett uppdrag har även upptagits i Regionplanen, att
utreda pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. Utredning bör göra snarast så att en bedömning av
vilket krav på fordonsbehov som kan uppstå vid införande av sådan trafik.
Infrastrukturbehovet är överhängande för Stångådals- och Tjustbanan. Det är flera
grundläggande åtgärder som måste till i närtiden, då ligger nytt signalsystem självklart överst på
listan. Utöver det så har vi de säkerhetsmässiga trafikdelarna med stängning av obevakade
järnvägsövergångar och trädsäkring för att undvika olyckor och brister i regulariteten mot
kunderna. På sikt kommer hygienkrav på elektrifiering av banorna samt standardhöjning för
minskad restid.
Nästa steg i utvecklingen för vår andra järnvägsbana Kust till Kustbanan är behovet av
dubbelspår. Dubbelspår är ett grundkrav för att kunna utveckla olika strukturer i trafikuppläggen
(snabba tåg och långsamma tåg med generös uppehållsbild).
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1 Medborgare och kund - Nöjda invånare med hög livskvalitet
(landstingets mål)
Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till
delaktighet och medverkan med utgångspunkt från var och ens behov.
Förvaltningens mål:

1.1 Nöjda kursdeltagare
Deltagarna ska vara nöjda med sina studier och känna sig väl bemötta, så att de rekommenderar
andra att studera på folkhögskola.
Kommentar
Resultatet kring nöjda kursdeltagare bygger på en enkät som genomförs varje termin. Det
samlade resultatet är gott. Det finns variationer mellan skolorna. Samtidigt finns ett bra
erfarenhetsutbyte där man lär av varandras styrkor. Resultatet analyseras och ligger till grund för
justeringar i kursupplägg och kursplaner.
Mått
Utfall
Målvärde
Studerande på folkhögskolorna som upplever att de blivit
96 %
100 %
bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av personalen
Mäter deltagarnas upplevelse av bemötande.
Kommentar
Högt resultat och små skillnader mellan skolorna. Resultatet för hösten är 2 procent lägre än
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Studerande på folkhögskola som anser att de blivit bemötta
94 %
90 %
med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av sina studiekamrater
Förmågan till samarbete med andra studerande är viktig i folkhögskolans idé och arbetssätt.
Det förutsätter kunskap om olika förutsättningar och funktionssätt för ett bra gemensamt
arbete.
Kommentar
Högt resultat och små skillnader mellan skolorna. Resultatet för hösten är 1 procent lägre än
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Andelen deltagare som upplever att de har möjlighet att
86 %
90 %
påverka sina studier
Mäter deltagarnas upplevelse av möjligheten att påverka studierna.
Kommentar
Skillnader mellan skolorna, 80-94 procent. Endast en av skolorna når målet på 90 %. Männen
är över lag något mer positiva än kvinnorna.
Andelen deltagare som tycker att de nått sina mål
86 %
90 %
De studerandes värdering av i vilken grad de nått uppsatta mål.
Kommentar
Resultatet är likvärdigt med vårens och höstens mätning, men når inte målvärdet. Det är fler
kvinnor som når sina mål.
Andelen deltagare som upplever att de får det stöd de behöver
91 %
90 %
för att nå sina mål
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Mått
Utfall
Målvärde
Mäter deltagarnas upplevelse av skolans stödinsatser för att nå deltagarens mål.
Kommentar
Ligger över målvärdet vid båda enkäterna. Resultatet för hösten ligger 2 procent lägre än
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på
91,5 %
95 %
folkhögskola
Måttet är en sammanslagning av flera mått och ger svar på elevernas totala upplevelse av
helhetsintrycket
Kommentar
Arbetet på folkhögskolorna siktar på att varje enskild deltagare ska uppleva att de är nöjda
med utbildningen. Resultatet vid slutet av läsåret 2017/2018 var 92 %, vilket är en förbättring
med 2 % jämfört med förra läsåret. Förbättringen ligger i att fler når sina studiemål och även
upplever att de får rätt stöd för att nå målen. Vid höstens enkät var resultatet 91 %.
De studerande är mycket nöjda med bemötandet och här finns inga märkbara skillnader
mellan kvinnor och män. Männen ser sammantaget större möjligheter att påverka sina studier.
Andelen som når sina studiemål har ökade vid sammanställning av läsåret 2017/2018. Det är
fler kvinnor som anser att de nått sitt studiemål; 91 % jämfört med 80,5 % av männen. Den
tendensen är tydlig även vid höstens mätning. Både kvinnor och män är nöjda med det stöd de
ges för att nå sina studier.
Insatser har riktats till både personal och studerande för att stärka ett gott bemötande.
Fortbildningsinsatser har prioriterats för att fler lärare ska utbildas i folkbildningens idé och
pedagogik och stärka kompetensen när det gäller specialpedagogik och svenska som
andraspråk.
Aktiviteter
Aktualisera bemötandefrågor personal
Kontinuerlig fortbildning och samtal kring bemötandefrågor gällande personalen.
Kommentar
Bemötandefrågor aktualiseras vid personalsamlingar och planeringsdagar. Deltagarenkät med
frågor om bemötande genomförs vid varje terminsslut.
Aktualisera bemötandefrågor deltagare
Kontinuerlig fortbildning och samtal kring bemötandefrågor gällande deltagare.
Kommentar
Varje skola har sin modell för att bidra till att de studerande reflekterar över sitt bemötande
och bemöter alla med respekt. Det kräver kunskap om våra olika förutsättningar och
funktionssätt samtidigt som det krävs stöd för att olikheter ska fungera tillsammans. Det finns
goda rutiner för arbetet med bemötandefrågor.
Deltagarinflytande
Kontinuerligt genomförande och uppföljning av studeranderättslig standard, kursråd och
deltagarråd.
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Aktiviteter
Kommentar
Det finns rutiner för kursråd och deltagarråd på skolorna. Det studeranderättsliga arbetet är
strukturerat och beskrivet i en studeranderättslig standard. Vid varje terminsslut ställs frågor
kring deltagarinflytande i enkät.
Kontinuerlig uppföljning av studiemål
Den individuella studieplanen är genomförd ur deltagarens perspektiv och följs upp
tillsammans med mentor regelbundet under läsåret.
Kommentar
Det individuella stödet i studieplaneringen är ett ständigt pågående arbete. Behovet av att
individualisera har blivit större på grund av att fler studerande är ovana att studera och har
behov av särskilt stöd. Rutinerna för specialpedagogiskt stöd har förbättrats.
Specialpedagogiska insatser
Genomförande av hälsosamtal som underlag för specialpedagogiskt stöd. Särskild redovisning
till Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Kommentar
Det specialpedagogiska arbetet har prioriterats genom fortbildning för att stärka kompetensen.
Genomförande enkäter
Deltagarenkäter genomförs i december och maj varje läsår. Enkäten konstrueras i det
landstingsgemensamma verktyget esMaker och sammanställs i detsamma. Resultaten
redovisas för deltagare, personal och styrelse och används bland annat för att sätta nya
verksamhetsmål samt kursutveckling.
Kommentar
Deltagarenkäter har genomförts i maj och december. Enkäten i maj gav en samlad bild av
läsåret 2017/2018. Resultatet presenterades för deltagare, personal och styrelsen och var
viktiga underlag för att förfina verksamhetsmål och utveckla kurserna. Deltagarenkäten i
december genomförs för att i god tid se om det krävs omprioriteringar för att fler ska ha
möjlighet att nå sina studiemål.
Förvaltningens mål:

1.2 Öka ungas delaktighet inom kulturområdet
Unga är prioriterad målgrupp för regionen och länets kommuner. Ungas uppväxt, delaktighet i
samhällslivet och framtidsmöjligheter har hög prioritet och omfattar hela samhället, framförallt
skola fritid och kultur.
Kommentar
Under året har flera viktiga insatser gjorts för att stärka ungas delaktighet inom kulturområdet.
Inte minst gäller det att samplanera och göra en starkare struktur för kultur i skolan. Dialogen
med de regionala kulturverksamheterna har varit tydlig när det gäller att nå barn i hela länet. Det
går ännu inte att avläsa några kvantitativa resultat av insatserna. Ett skäl till lägre besöksantal är
att Byteatern saknat permanent spellokal under ombyggnationen.
En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Detta är ett viktigt underlag för
framtida planering. Rapporten visar:
Samtliga tolv kommuner hade en politiskt förankrad kultur i skolan-plan/garanti 2017, i tio
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kommuner var den antagen och under arbete i två kommuner.
Samtliga tolv kommuner erhöll Skapande skola-medel från Statens kulturråd under 2017.
Samtliga tolv kommuner har haft skolor som utnyttjat KLT-avtalet för fria kulturresor under
både läsåret 2016/17 och 2017/18, men i mycket varierande grad.
I tre kommuner har barn och unga haft möjlighet att påverka planeringen av kultur i skolan
under 2017 och i resterande kommuner har barn och unga haft den möjligheten i vissa fall.
I fem kommuner har barn och unga varit delaktiga i utvärderingen av kulturverksamheten
medan i resterande kommuner har barn och unga haft den möjligheten i vissa fall.
Elva av tolv kommuner hade under 2017 en särskild samordnare för kultur i skolan.
Tio av tolv kommuner har deltagit vid regionala utbudsdagar eller liknande.
Sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan en av kommunerna
arrangerade färre än en aktivitet per elev.
Genomsnittet i länet för barn och unga 3-15 år är 1,89 kulturprogram per år i förskola/skola.
Teater är det kulturområde som flest elever (3-15 år) i Kalmar län upplevde/deltog i under 2017.
Därefter kommer Film, Musik, Litteratur, Dans, Kulturarv, Bild/form och Hemslöjd i fallande
skala.
Mått
Utfall
Målvärde
Antal besök av barn och unga (0-18 år) inom regionalt
66 728
100 000
kulturutbud
Antal besök av unga (0-18 år) hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern
och Länsmusiken. Målet motsvarar fyra besök per år och barn.
Kommentar
Statistiken avser 2017 och visar besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum,
Byteatern och Kalmar läns museum. Resultatet är en minskning jämfört med 2016. En viktig
orsak är att Byteatern tagit emot färre besökare eftersom de saknar spellokal. Målet är högt
satt och får ses på lång sikt.
Antal besök per barn och unga, 0-18 år, inom regionalt
1,89
2
kulturutbud.
Mätning av barn och ungas möte med regional kultur, med målet att alla ska delta i minst 2
aktiviteter oavsett ålder och kommun.
Kommentar
Sex av länets kommuner nådde målvärdet med 2 aktiviteter per elev. En kommun hade färre
än en kulturaktivitet per barn. Resultatet med 1,89 kulturprogram är ett genomsnittligt värde
för länet och gäller barn och unga, 3-15 år.
Aktiviteter
Enkät Skola och Kultur
Enkät till regionala kulturverksamheter och grundskolor i länet angående samverkan skola
och kultur.
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Aktiviteter
Kommentar
Enkäten är sammanställd och ingår i Kultur- och fritidsmedelsrapporten som antagits av
Kulturnämnden.
Kulturresor
Uppföljning av avtalet mellan KLT och kommunerna när det gäller skolornas transporter till
regionala kulturverksamheter.
Kommentar
KLT tecknade hösten 2017 en överenskommelse med kommunerna när det gäller kulturresor.
Överenskommelsen bygger på möjligheten att nyttja ledig kapacitet i regional kollektivtrafik.
Det finns också ett erbjudande när det gäller anslutningen till regionala kollektivtrafiken.
Resorna bokas av skolorna vilket underlättat administrationen för kulturverksamheterna.
Nyttjandet av kulturresor ligger fortsatt på en låg nivå.
Medverka till kommunala skolkulturplaner.
Ge stöd till kommunerna i arbetet med skolkulturplaner med utgångspunkt från Relevant.
Kommentar
Ett utvecklingsarbete är inlett för att samordna de kommunala planerna för kulturen i skolan
med kulturverksamheternas utbud. Ett kulturbygge har genomförts som upptakt av arbetet
med att ta fram en samordnad struktur.

1.3 Kulturen ska bygga på en demokratisk grund
Förvaltningens mål:

1.4 Kultur till alla i hela länet
Kommentar
De regionala kulturverksamheternas ansvar för att bidra till kultur i hela länet har betonats i de
nya överenskommelserna och föregåtts av dialoger med respektive verksamhet. Vid
kommundialogen betonades särskilt kommunernas ansvar för den regionala kulturens
förutsättningar när det gäller stöd till arrangörsföreningar och kultur i skolan och omsorgen.
Kulturresor med KLT har inte varit ett reellt alternativ för skolor som vill besöka
kulturverksamheter, med undantag för de skolor som har möjlighet att använda tåg eller ligger
utefter pendlingsstråk. Även för vuxen publik finns stora begränsningar när det gäller
möjligheten att åka kollektivt till kulturarrangemang.
Under året presenterades en rapport över användningen av kultur- och fritidsmedel i
kommunerna 2017. Viktigt att notera är:
- Kulturmedlen i kommunerna ökade från 2015 till 2017 med 8 procent och utgjorde 2017
knappt 311 miljoner kronor totalt. Fyra kommuner minskade anslagen för kultur, medan åtta
kommuner ökade anslagen.
- Den högsta utgiftsposten för kulturmedel utgjorde biblioteken med 121,6 miljoner
kronor, vilket är en minskning sedan 2015 med 2 procent. Av länets sammanlagda
kulturmedel utgjorde biblioteksverksamheten 39,1 procent. Fem kommuner minskade
biblioteksanslagen medan de resterande sju kommunerna ökade.
- Det näst högsta kulturanslaget för kulturmedel utgjorde musik- och kulturskolorna med
60,4 miljoner kronor, vilket är en ökning sedan 2015 med nära 11 procent. Av länets
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sammanlagda kulturmedel utgjorde musik- och kulturskolan 19,4 procent. Elva kommuner
ökade kostnaderna för musik- och kulturskolan, endast en minskade.
- Bidragen till studieförbunden har fortsatt att minska och utgör nu endast 2,5 procent av
de totala kulturkostnaderna jämfört med riksgenomsnittet som är 4 procent. Länets
kommuner ger nu 7,9 miljoner kronor i bidrag till studieförbunden, jämfört med 9,2 miljoner
kronor 2009.
Regionsamverkan Sydsverige har enats om ett positionspapper med gemensamma prioriteringar
för att öka utbudet och tillgängligheten till kultur. Ett viktigt mål är att underlätta för invånarna
att uppleva och delta i kultur i hela Sydsverige.
Länet har tillförts extra resurser i satsning på biblioteksverksamhet. Regionala medel har
prioriterats för att möjliggöra så att alla kommuner har aktuella biblioteksplaner. Dessutom har
kommunerna fått extra stöd för att stärka sina möjligheter att söka nationella projektmedel och
satsa på kompetensutveckling genom Stärkta bibliotek. Regionbiblioteket och Regionförbundet
stod värdar för en nationell bibliotekskonferens där "Från ord till handling- på väg mot en
nationell biblioteksstrategi" presenterades. Det följdes sedan upp av en dialogdag kring strategin
inom Regionsamverkan Sydsverige.
Mått
Utfall
Målvärde
Antal besök inom regionalt kulturutbud
234 215
300 000
Antal besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern och Länsmusiken.
Målet innebär att antalet besökare ökar med drygt 20 procent jämfört med 2015.
Kommentar
Redovisat resultat gäller verksamheten 2017 och är en förbättring jämfört med 2016. Målet är
högt satt. Förutsättningarna påverkas bland annat av Byteaterns ändrade förutsättningar i
samband med ombyggnation. I statistiken ingår Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum,
Byteatern och Länsmusiken.
Aktiviteter
Kulturplan
Arbetet med processen pågår med målet att en ny plan ska antas av landstingsfullmäktige
våren 2018. Arbetsprocessen innebär uppföljning av nuvarande plan tillsammans med
kulturverksamheter, föreningar och kommuner.
Kommentar
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 antogs av landstingsfullmäktige i maj.
Implementeringen har påbörjats, bland annat genom att nya överenskommelser har tecknats
med de regionala verksamheterna och en kommundialog har genomförts. Beslutet föregicks
av en rad dialoger och fördjupningsmöten i samverkan med kulturverksamheter, kommuner,
länsstyrelsen och civilsamhället. Under våren hade intresserade möjlighet att lämna remissvar
och synpunkter.
Teckna överenskommelser för att möjliggöra kultur till alla i hela länet.
Med utgångspunkt från ny kulturplan tecknas överenskommelse med regionala aktörer med
tydligt fokus på kultur till alla i hela länet.
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Aktiviteter
Kommentar
Överenskommelser har tecknats med regionala kulturverksamheter och antagits av
kulturnämnden i december 2018.
Stärka de lokala arrangörerna.
Lokala arrangörer är en förutsättning för att regional kultur ska kunna verka i hela länet.
Region och kommuner samverkar för att ge stöd till studieförbund och arrangörsföreningar.
Kommentar
Kulturplanen lyfter kommunernas ansvar att stödja arrangörsföreningar. Det är en
förutsättning för att nå ut med kultur i hela länet. Frågan betonades särskilt vid kommundialog
i november.
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2 Verksamhet och process - God hälsa hos invånarna (landstingets
mål)
Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en processorienterad, högkvalitativ, säker och tillgänglig
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.
Förvaltningens mål:

2.1 Öka bildnings- och utbildningsnivån i länet
Utbildning har en tydlig påverkan på hälsan och den sociala och ekonomiska tryggheten.
Folkhögskolorna ska erbjuda både allmänna och särskilda kurser för att motivera till studier och
bidra till att höja utbildningsnivån.
Kommentar
Länets invånare har en jämförelsevis kort teoretisk utbildningsnivå. För folkhögskolorna har det
därför varit viktigt att göra insatser som motiverar fler att studera, så att bildnings- och
utbildningsnivån höjs. Behovet av allmänna kurser är fortsatt stort eftersom många länsbor är
beroende av behörighet för högre studier. Därför har antalet platser till allmänna kurser
prioriterats. Fler än tidigare studerar på grundskolenivå. Samtidigt är det fler än tidigare som har
universitetsutbildning och som studerar svenska och samhällsorientering. Andelen allmänna,
behörighetsgivande kurser var på vårterminen 40 % och 39 % under hösten. Under de två
senaste läsåren har vi sett en ökning av manliga studerande på allmän kurs. En orsak till detta
kan vara att fler rekryteras från etableringskurserna där det är en kraftig övervik av manliga
deltagare. Sett till hela studerandegruppen är kvinnorna fortfarande i majoritet. Andelen
deltagare med svenska som andraspråk har också ökat. Under vårterminen var det 49 % på
allmän kurs som hade svenska som andraspråk och av dessa hade 37 % särskilt stöd på grund av
brister i svenska språket. På hösten ökade antalet som får extrastöd till 42 %. På allmän kurs har
42 % särskilt stöd kopplat till någon funktionsnedsättning. Det är främst andelen med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har ökat. Den ökade psykiska ohälsan är tydlig
och behovet av kurativt stöd är relativt stort.
Folkhögskolorna har tillsammans en stor bredd när det gäller estetiska utbildningar som
förberedelse för högre studier. Antalet ansökningar till musikutbildningar har minskat vilket har
inneburit förändringar i kursplaner och kursutbud.
Skolorna visar en bredd av aktiviteter kopplat till målområdena demokrati, kultur och
samhällsengagemang.
I samverkan med arbetsförmedlingen har etableringskurser för nyanlända genomförts på alla
skolorna. Kurserna pågår i sex månader och innehåller studier i svenska och
samhällsorientering.
Folkhögskolornas yrkesutbildningar och YH-utbildningar leder i mycket hög grad till arbete. Av
de som slutade våren 2017 var 92 % i arbete efter sex månader
Mått
Utfall
Målvärde
Allmänna kurser på folkhögskolorna med möjlighet att få
39 %
30 %
behörighet till högskolan
Erbjuda ett brett utbud av allmänna kurser, för att bidra till att fler får behörighet till högre
studier.
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Behovet av allmänna, behörighetsgivande kurser är stort och för första gången når alla
skolorna målvärdet. Det samlade resultatet ligger betydligt över målvärdet.
Andel deltagare på allmän kurs som har svenska som
42 %
25 %
andraspråk.
Riktade insatser till nyanlända och nya svenskar för att motivera fler att studera.
Kommentar
Skolorna har genom bland annat etableringskurser och studiemotiverande folkhögskolekurser
gjort särskilda insatser för att nå deltagare som saknar svensk utbildning. Flera av deltagarna
på framför allt etableringskurser vill fortsätta studera på folkhögskola. På de allmänna
kurserna våren 2018 hade 49 % av deltagarna på allmänna kurser svenska som andraspråk. Av
dess hade 37 % ett särskilt stöd på grund av brister i svenska språket. När det nya läsåret
startade hade behovet av extra stöd ökat till 42 % av de studerande. Det möjliggörs genom
särskilda nationella medel riktade till dessa stödinsatser
Andel studerande som uppnår allmän behörighet på
62 %
75 %
folkhögskolornas allmänna kurser
Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till
tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper
motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen. Dessa är Svenska 1, 2
och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, b eller c,
Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 samt Historia 1a1. En deltagare
som studerar gymnasiegemensamma ämnen på folkhögskolans allmänna kurs och får godkänt
i dessa får ett intyg som gäller vid ansökan till högskola/universitet.
Kommentar
Totalt har 45 deltagare nått grundläggande behörighet för studier vid högskolan. Dessutom
har 42 deltagare nått behörighet till yrkeshögskolan.
Jobb efter avslutad yrkesutbildning
92 %
90 %
Andel studerande vid yrkesutbildningarna som har arbete inom 6 mån.
Kommentar
Sex månader efter avslutad yrkesutbildning görs en uppföljning av hur stor andel som är i
sysselsättning och om arbetet ligger inom utbildningens område. Av de som slutade våren
2017 var 92 % i arbete vid mätningen i januari 2018. För medicinska sekreterare och
behandlingspedagoger var resultatet 100 %.
Aktiviteter
Insamling, rapportering och analys SCB-rapporter
Insamling av data kring deltagares utbildningsbakgrund, ålder, kön, funktionssätt och språk.
Kommentar
Insamling sker av data när det gäller deltagares utbildningsbakgrund, ålder, kön, funktionssätt
och språk. Det är en viktig grund för planeringen av framtida kursutbud, arbetssätt och
stödfunktioner. Andelen studerande med svenska som andraspråk har ökat genom
etableringskurser där fler går vidare till studier på allmän kurs.
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Aktiviteter
Genomförande allmän och särskild kurs, yrkes- och uppdragsutbildningar.
Allmänna och särskilda kurser samt yrkesutbildningar för definierade målgrupper.
Uppdragsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Kommentar
Kurserna med folkbildningsanslag har genomförs med den bredd som planerades. En YHutbildning kring Tv-produktion drivs på Gamleby folkhögskola. Utbildningen för
behandlingspedagoger drivs även fortsatt som ordinarie folkhögskolekurser. Bland
uppdragsutbildningarna finns etableringskurser för nyanlända som genomförts av alla
skolorna, utbildning för lärarassistenter som genomförts i Gamleby och på Högalid samt
utbildning i svenska för vårdpersonal på Vimmerby och Högalid.
Ökad samverkan för att stärka den regionala rollen.
Stärka samverkan med kommuner, arbetsförmedlingen, regionala kulturverksamheter och
andra utbildningsanordnare.
Kommentar
Skolorna har genomfört en stor andel, 39 %, allmänna behörighetsgivande kurser för att bidra
till att öka bildnings- och utbildningsnivån i länet. Samverkan med kulturutbildningar och
regionala kulturverksamheter har stärkts. Samverkan med arbetsförmedlingen har breddats till
att också innefatta utbildningar i bristyrken.
Stärka och utveckla demokratin.
Folkhögskolorna ska vara ett föredöme i demokratiskt arbetssätt och ge de studerande
kunskap om rättigheter och skyldighet.
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Aktiviteter
Kommentar
Exempel på aktiviteter för att stärka och utveckla demokratin:
Gamleby
- Temadag inför valet. Inleddes med inspirationsföreläsningar kring "Vad är ideologi och
varför finns olika politiska partier?" samt "Demokrati, värd att vårda genom att gå och rösta".
Samtliga riksdagspartier var inbjudna för att berätta om sin politik. Det organiserades i mindre
grupper för att ge utrymme för dialog.
- Stärkt deltagarinflytande. Studeranderådet skrev nya stadgar för att stärka sitt arbete. Genom
diskussioner runt värdet av deltagarinflytande, vikten av att våga prata och påverka samt att
öva mötesteknik gav studeranderådet en ryggrad som utvecklat arbetet under 2018.
Högalid
Demokrati ingår som tema i kurser på både grundskole- och gymnasienivå inom ramen för
allmän kurs. Framför allt inom samhällsorienterade block på grundskolenivå och inom
Samhällskunskap 1a, Religion 1 och Historia 1a på gymnasienivå. Skolan har också arbetat
aktivt under 2018 med att få igång ett bättre fungerande deltagarråd vilket nu är fallet. Som
ytterligare resultat av detta arbete märks nu ökad dialog mellan deltagare, personal och
skolledning. Även matrådet har fått större kraft i slutet av 2018. Deltagarenkäterna visar att
skolan arbetar på ett demokratiskt sätt och att temat uppfattas ingå i flertalet kurser, både på
allmän kurs och profilkurs.
- Skolan erbjöd alla deltagare att gå på föreställningen "Några av oss", som var en del av
Riksteaterns långsiktiga satsning Demokratins gränser.
- Folkhögskolan var en del av mässan Queens of Kalmar, som var en del av festivalen för att
lyfta kvinnors utsatthet och ojämlika villkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft
och goda exempel.
- 1e vice talman Ewa Thlén Finné besökte kursen Svenska för vårdutbildade.
- Skolresa till Berlin med besök i koncentrationslägret Sachsenhausen.
- Alla pedagoger får boken "Handbok för demokrater" som är ett resultat av författaren Heidi
Frieds uppmaning att göra något för att skydda demokratin, #vimåsteprata.
- Simskola för vuxna.
Vimmerby
- Inför valet anordnade teatergruppen Komedianten en temadag: "Din röst räknas".
- Insatser för att stärka kursrådet, så att det blir en naturlig väg för deltagarna att påverka
skolan och öka intresset för demokrati.
- Ansökt om demokratiprojekt som en förlängning av arbetet med Demokratiakademin.
Öland
- Demokrativecka inför valet där man lyfte frågor kring makt, rättvisa, genus, migration och
hållbarhet. Som underlag användes bland annat RÖST, åtta filmer som underlag för
diskussion om vilken roll var och en kan spela för demokratin.
- Allmän kurs har haft temaarbete kring demokrati.

Samhällsengagemang
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Aktiviteter
Stärka kunskapen om hur samhället fungerar och hur de studerande kan påverka sin
livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
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Aktiviteter
Kommentar
Insatser för att stärka kunskapen om hur samhället fungerar och hur de studerande kan
påverka sin livssituation och delta i samhällsutveckling:
Gamleby
Skolan arbetar konkret med hållbar utveckling som ett led i samhällsengagemang och
demokratiarbete. Under året genomfördes ett antal återkommande aktiviteter som kretsade
runt begreppet hållbarhet. Begreppet är mångfacetterat och inbjuder därför till både praktiskt
miljöarbete och föreläsningar där både ett samhällsvetenskapligt och ekologiskt perspektiv
kan anläggas. Skolan genomförde 2018 bl a en klädbytardag, work-shops, test av vegetarisk
eller vegansk mat, föreläsningar och diskussioner.
Skolan har under 2018 bl a genomfört två kurser i odling, ordnat offentliga föreläsningar inom
t ex hållbarhet och startat en ny textilkurs; Remake, Reuse, Recycle. Ett antal föreläsningar
runt återvinning, matsvinn, och hållbar konsumtion har skett på dagtid i skolans aula. De har
riktats till deltagarna men har också varit öppna för allmänheten.
Skolan genomför etableringskurser i samverkan med Arbetsförmedlingen som även bekostar
utbildningsplatser på bl a lärarassistentkursen. Genom samverkan med AF har rekryteringen
breddats i främst två avseenden. Dels har andelen deltagare med utländsk bakgrund ökat, dels
har andelen svenskar långt från arbetsmarknaden ökat.
Bortom tidsbegränsade projekt och riktade insatser finns ett dagligt arbete i och utanför
klassrummen för att förverkliga idéer och ideal om demokrati, hållbarhet och engagemang.
Det är ett enträget arbete, där all personal bidrar.
Högalid
Även under 2018 har verksamheten genomfört dagar med fokus på olika typer av
funktionsvariationer och allas lika värde. Detta jobb görs främst av skolans baskurs, med
specifika temadagar såväl som insamling till Musikhjälpen med mera. Skolan arbetar också
dagligen med integrationsfrågor i både litet och stort format då deltagare med
funktionsvariationer, deltagare som är utrikes födda och deltagare som står utanför den
stereotypa könsnormen ska få ett likvärdigt och bra bemötande. Under året har också SPSM:s
fortbildningspaket för skolpersonal bidragit till att personalen jobbat vidare med att skapa en
studiemiljö och situation som ännu bättre passar målgrupper.
Vimmerby
Skolan hade aktiviteter kring Internationella kvinnodagen 8 mars. Det anordnades även en
”tjejkväll” där personal och deltagare samlades och hittade på olika aktiviteter tillsammans.
Sång, musik, mat. Det gjordes även en utställning med temat #metoo där man anonymt kunde
lämna in berättelser som användes i utställningen den 8 mars.
En utbildningsdag för personalen handlade om Agenda 2030 då fokus låg på
hållbarhetsfrågor.
Skolan samarbetar med St. Lucas-stiftelsen som håller föreläsningar på folkhögskolan. Bl.a
har det handlat om psykisk ohälsa, ätstörningar och den lilla gruppens betydelse.
Yrkesutbildningarna hade en gemensam temadag där fokus låg på att lära sig mer om de lagar
som styr det social verksamhet.
Öland
Under höstterminen hade skolan ett tydligt fokus på klimat och hållbarhetsfrågorna. Kursen
Aktion för hållbar utveckling och allmän kurs med fördjupning har starkt bidragit till detta
fokus. Ett möte för pedagogerna förlades till Stortorget i Kalmar för att få en bild av
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Aktiviteter
manifestationen Fridays For Future i Gretas fotspår. Det var lärarna samt ett tiotal deltagare
som var där, samt initiativtagare till manifestationen från Folk och Frö. Målet för deltagarna i
manifestationen var att påverka de lokala beslutsfattarna i Kalmar kommun.
Förvaltningens mål:

2.2 Bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet.
Studerande på folkhögskola ska, oavsett utbildning, möta kultur och själv utveckla sin förmåga
till kreativitet.
Kommentar
Alla deltagare får möta olika typer av kultur, oavsett vilken utbildning de går. Det finns också
stora möjligheter att själv utöva kultur i olika former och utveckla ett kulturellt intresse.
Däremot är det en nedåtgående trend i antalet ansökningar på flera av de estetiska
utbildningarna. Det gäller till exempel flera inriktningar inom musik samt textil.
Aktiviteter
Kultur för alla
Alla studerande ska ha möjlighet att delta i kulturaktiviteter och att utveckla sin skapande
förmåga.
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Aktiviteter
Kommentar
Exempel på kulturaktiviteter:
Gamleby
Det sker många kulturaktiviteter på skolan och det är främst de estetiska kurserna som står för
utbudet av kulturella upplevelser.
- Gestaltande fotografi har fotoutställningar i och utanför skolan. En av utställningarna som
visades i samhället kallades Käft.
- Folkmusikutbildningen arrangerar musikkvällar med dans för deltagare och allmänhet.
Utbildningen har också utbyte med Lunnevads folkhögskola.
- De textila utbildningarna arrangerar många aktiviteter kopplat till hållbarhet. På Sy-lan som
genomfördes en lördag fick deltagarna hjälp att ändra medhavda kläder för återbruk.
- GTV, Tv-produktionsutbildningen visade utvalda dramaproduktioner på Gamleby
filmfestival.
- En seniorkurs med skapande inriktning startade hösten 2018.
Högalid
Under 2018 har kursdeltagare och personal erbjudits teatrar, konserter, musikfestival med
mera både med skolan som anordnare såväl som externa anordnare. Olika former av kultur
ingår också som teman/block/innehåll i flertalet kurser på skolan, inte bara de kurser som
specifikt handlar om musik som kulturform. Deltagarenkäter visar att kultur uppfattas ingå i
alla kurser och att deltagarna fått möta olika former av kultur under sin studietid. Även
biobesök används av flera kurser som kvällsaktiviteter i början av termin eller läsår för att
skapa gruppsammanhållning. Olika typer av idrottsarrangemang förekommer kontinuerligt
under året där deltagare och personal är med som både utövare och/eller åskådare.
- Alla skolans deltagare såg Föregångerskan av Regionteatern Blekinge/ Kronoberg.
Föreställningen handlar om hundraårsjubileet för den kvinnliga rösträtten och kampen för
mänskliga rättigheter fortsätter.
- Deltagare fick möjlighet att se föreställningen Limits med Cirkus Cirkör.
- Songlines(Länsmusiken) gav konsert på Högalidsfestivalen och samarbetade med Högalids
musikkurser i en konsert på Kalmar slott.
- Deltagare och personal läste internationell poesi på internationella poesidagen.
- Föreläsning av Héctor Barajas för deltagare i kurser som läser svenska som andraspråk.
- Skolans deltagare såg föreställning skapad av Ölands musikteaterskola.
- Läsårets uppstartsvecka avslutade med en konsert med tretton musiker från sex länder och
tre kontinenter.
- Skolans deltagare i Sång & komp på scen medverkade i Star for Life in Concert, som är en
storslagen konsert där ungdomar från Sverige sjunger tillsammans med artisterna Triple &
Touch, Thandiwe Mbobo och sydafrikanska ungdomar i kören Star Choir South Africa.
Skolans övriga deltagare samt personal fick delta till rabatterat pris.
- Deltagarna erbjöds möjligheten att gå på föreställningen Några av oss. En del av
Riksteaterns långsiktiga satsning Demokratins gränser.
- Konsert på skolan med Solo Dja Kabaco från Burkina Faso. Konserten inleddes med Helena
Tinnert, FN-föreningen Kalmar/Öland, som pratade om Agenda 2030.
- Skolans deltagare erbjöds, kostnadsfritt, via NBV och Riksteatern att se föreställningen När
vi träffade varandra. Föreställningen spelas på svenska som huvudspråk, i delar arabiska.
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Aktiviteter
- Uppstartat samarbete med kommunens allaktivitetshus Smedjan som även innefattar ett
bibliotek. Studiebesök samt utlåning av lokaler mellan verksamheterna, skolans deltagare kan
välja att fika i skolans matsal eller på Smedjan.
- I bitr rektors tjänst ingår att verka inom region med sång som hälsofrämjande aktivitet.
Under året har det bildats en kör på Strömgatan och följande verksamheter har haft sång som
inslag vid konferens: staben, chefsdagar, första linjens chefer, barn- och ungdomskliniken.
Även rektorer på folkhögskolor som träffas på temat ”hållbara rektorer” har letts i körsång
samt deltagarna på årets konferens för kuratorer och andra deltagarnära personalgrupper på
folkhögskolor från hela Sverige.
- I ateljén får deltagarna möjlighet att skapa konstverk som visas i våra lokaler.
- Ca 100 konserter per år genomförs av deltagare på Högalids folkhögskola
Vimmerby
- Hela skolan var i Kalmar på Leonardo da Vinci-utställningen.
- Seniorkursen besökte Liljevalchs vårsalong.
- En teatergrupp från Sundsgårdens folkhögskola spelade en föreställning om näthat. Det var
även en efterföljande workshop.
- Allmän kurs har vi vid flera tillfällen under året haft vad skolan kallat för #TillfälligtAvbrott
där skolan ordnat många olika aktiviteter, allt från friskvård till sång/musik och filmskapande.
Där har deltagarna kunnat prova på nya saker.
Öland
Skolan har estetisk profil och stora delar av skolans verksamhet jobbar merparten av tiden
med kultur. Det manifesteras lite extra vid utställningar, föreställningar och filmvisningar, på
skolan, på Kalmar konstmuseum, på Himmelsberga, på Kalmar teater, under konstnatten mm.
Tre av deltagarna på förra årets skrivarskola har givit ut böcker eller är på gång att ges ut på
några av det stora förlagen som Bonniers, Natur och Kultur samt Nordstedts. Det har varit
flera konserter och teaterföreställningar på skolan. Dels med gästande folkhögskoledeltagare
från andra folkhögskolor men också med professionella musiker och teaterensembler som
Ölands dramatiska teater, delar av Camerata Nordica, Vänner samt en jazz-trio med Olof
Lövmo.
Samverkan med kulturaktörer och kulturutbildningar.
Stärka samverkan med regionala kulturverksamheter och utbildningar.
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Aktiviteter
Kommentar
Skolorna samverkar med regionala kulturverksamheter, fria aktörer, arrangörsföreningar och
kulturutbildningar:
- Ölands folkhögskola har stärkt samverkan med Capellagården i en trädgårdsutbildning samt
i den inkubatorsverksamhet för yrkesverksamma kulturarbetare som är förlagd till
Capellagården.
- Rektorerna har träffat projektledaren för länets satsning på litteratur som konstform och lagt
planer för samarbete. Litteratursatsningen har sin bas i Vimmerby kommun.
- Riksteatern ger deltagare rabatt på föreställningar.
- Scenkonst Kalmar ger rabatt till grupper från skolor.
- Byteatern bjuder in deltagare som provpublik.
- Länsmusiken bjuder deltagare på musikkurser på fri entré till vissa konserter.
- Högalids musikkurser har haft konsert på Kalmar slott i samverkan med Songlines.
- Kammarmusikföreningen i Kalmar lämnar fribiljetter till musikstuderande vid varje konsert.
- Vimmerby folkhögskola har samverkat med Vimmerby konstförening kring bland annat
Seniorkursens utställning.
- Vimmerby Musikkår medverkar på skolavslutningarna.
Förvaltningens mål:

2.3 Att öka kursdeltagarnas medvetenhet och kunskap om hälsa och
ohälsa
Folkhögskolorna ska bidra med sin kunskap om kultur som en ingång till kreativt skapande,
lärande, glädje och hälsa.
Kommentar
Folkhögskolorna har hög kompetens när det gäller hälsoarbete och målet är att det ska komma
alla deltagare till del. En viktig insats är hälsosamtalen som är ett underlag i planeringen av stöd
till varje enskild deltagare.
Alla deltagare på folkhögskola ges möjlighet att möta kultur och själva vara medskapare. Det
erbjuds särskilda kurser på kulturområdet som förberedelse för högre studier. Genom
sommarkurser och öppna arrangemang har skolorna nått en bred grupp av medborgare med
kulturella aktiviteter.
Målen kring ekologiska livsmedel och minskning av mängden matavfall har inte uppnåtts. Det
finns goda exempel kring båda områdena, men skillnaden mellan skolorna är stora. Miljöombud
har utsetts som deltagit i landstingets utbildning.
Mått
Utfall
Verksamhet på folkhögskolorna som kan relateras till hälsa
40 %
och kultur
Minst 40 % av den totala verksamheten ska relateras till hälsa och kultur.
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Andelen kurser med hälsa-profil ligger i samma nivå som tidigare. Alla deltagare erbjuds
hälsa-aktiviteter och hälsosamtal för att planera för ett aktivt och hälsosamt levnadssätt.
Andelen ekologiska livsmedel
38,7 %
46 %
Lägga upp långsiktiga mål för ökad andelen ekologiska livsmedel och förbättra
uppföljningsarbetet kring måluppfyllelse.
Kommentar
Stora skillnader mellan skolorna där resultaten i senaste mätningen ligger mellan 29,5 och
46.7 procent. Endast en av skolorna når målvärdet.
Mängden matavfall
142 kg
100 kg
Minskning av mängden avfall som slängs i matsalarna.
Kommentar
Mängden matavfall är jämförbart med 2017. Skillnaden är stor mellan skolorna; 7,6 - 50 kg.
Ett fortsatt utvecklingsområde. Andelen studerande har ökat och därför är mätningarna inte
helt jämförbara.
Aktiviteter
Arbete för att minska mängden matavfall
Vägning varje dag under fastställda mätperioder. Det som vägs är matavfallet från matsalarna.
Redovisas i kg. Mål sätts upp för procentuell förbättring. Kommunicera resultatet med
personal och studerande för att öka medvetenheten.
Kommentar
Mängden matavfall mäts varje dag under fastställda mätperioder. Det som vägs är avfallet
från matsalarna.
Gamleby folkhögskola har under lång tid jobbat medvetet för att minska matavfallet. De
åskådliggör och kommunicerar sina resultat med både personal och deltagare. Det har
inneburit att mängden avfall har minskat drastiskt.
Genomföra hälsosamtal allmänna kurser
Genomföra ett hälsosamtal med alla heltidsstuderande på allmän kurs.
Kommentar
Hälsosamtal genomförs med de studerande på allmän kurs. Samtalen bidrar till högre kvalitet
på individuella studieplaner och ger bättre förutsättningar att göra en individuell anpassning
av undervisningen. Bidrar till ökad fysisk aktivitet.
Öka andelen ekologiska livsmedel
Förbättra inköpsrutiner samt redovisa och analysera statistik.
Kommentar
Skolorna har arbetat tillsammans för att förbättra beställningsrutiner och öka andelen
ekologiska livsmedel. Utfallet är ojämnt och det är endast Ölands folkhögskola som når
målvärdet.
Hälsa & Kultur.
Alla studerande ska ha möjlighet att delta i aktiviteter med inriktning på hälsa och kultur.
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Aktiviteter
Kommentar
Alla deltagare erbjuds att delta i kulturaktiviteter och ges möjlighet att utveckla sin egen
skapande förmåga.
Förvaltningens mål:

2.4 Stärka kursutbudet kring integration
Insatser som stärker måluppfyllelsen i relation till handlingsplanen för integration.
Kommentar
Etableringskurser i samarbete med arbetsförmedlingen har genomförts på alla skolorna. Fler av
deltagarna på etableringskurser går vidare till allmänna kurser, vilket innebär ett ökat behov av
studier på grundskolenivå och en ökad andel studerande med svenska som andraspråk.
Ölands folkhögskola har avslutat kurserna inom projektet Företagsam framtid. Kurserna har
riktat sig till nyanlända med intresse att starta företag. Kurserna har drivits med projektmedel
från Europeiska Socialfonden och erfarenheterna sprids till övriga skolor. Ölands folkhögskola
för erfarenheterna vidare i allmän kurs.
Högalid och Vimmerby genomför språkkurser för nyanlända med sjukvårdserfarenhet.
Studierna kombineras med praktik i vården. Målet är att få en snabbare process till svensk
legitimation och etablering i samhället.
Mått
Utfall
Målvärde
Etableringskurser erbjuds på alla folkhögskolor
100 %
100 %
Kurser i svenska och samhällsorientering.
Kommentar
Andelen deltagare på etableringskurser har minskat som en följd av att det är färre nyanlända.
Det finns ett stort behov av att kunna fortsätta studera på allmän kurs efter etableringskursen,
vilket också ökar antalet platser som läser på grundskolenivå.
Aktiviteter
Kontinuerligt genomförande av etableringskurser
Samverkan med Arbetsförmedlingen för att kartlägga behoven.
Kommentar
Etableringskurser genomförs på alla folkhögskolorna. En ökande andel går vidare till studier
på allmänna kurser.
Företagsam framtid
Genomföra kurs i företagande för nya svenskar.
Kommentar
Den andra kursen inom projektet avslutades våren 2018. Under hösten utvärderades projektet
och erfarenheterna implementerades i skolans kurser och spreds till övriga folkhögskolor.
Slutkonferens kommer att genomförs i januari 2019.
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Förvaltningens mål:

2.5 Enskilda arkiven ska vara säkra och tillgängliga
Länets arkiv ska arbeta med säkerhet och tillgänglighet med utgångspunkt från handlingsplanen
för arkiven i Kalmar län.
Kommentar
Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att stärka
och tillgängliggöra arkiven. De har också en samordnande roll när det gäller att implementera
handlingsplanen. Arbetet med handlingsplanen har föregåtts av en genomgång när det gäller
finansiering, huvudmannaskap, ansvar och tillgänglighet.
Hultsfreds kommun planerar för nytt bibliotek där det också kommer att finnas plats för
Rockarkivet. Det skapar helt nya förutsättningar när det gäller en säker hantering av
arkivmaterial.
Aktiviteter
Handlingsplan för arkiven i Kalmar län.
Kalmar läns arkivförbund samordnar arkiven i arbetet med att förverkliga handlingsplanen för
arkiven i Kalmar län,
Kommentar
Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att
stärka och tillgängliggöra arkiven. De samordnar också insatserna för att förverkliga planen.
Verka för att bli en nationell nod med ansvar för utveckling av glasets arkiv och
samlingar.
Medverka till att stärka nätverket mellan aktörer inom glasriket för att utveckla glasets arkiv
och samlingar med inriktning på såväl forskning som näringsverksamhet.
Kommentar
Ett nätverk har skapats mellan aktörer inom glasriket för att utveckla glasets arkiv och
samling. I nätverket ingår Kulturparken Småland, The Glass Factory, Designarkivet,
Emmaboda kommun i samarbete med Emmabodabygdens arkivförening samt
Linneuniversitetet. Medel har beviljats till projektet Samordning Swedish Glass Net 2018.
Emmaboda kommun har tagit ansvar för att driva nätverkets arbete. Ambitionen är att bli en
nationell nod med ansvar för utveckling av glasets arkiv och samlingar. Kulturnämnden har i
sin framställan till Statens Kulturråd lyft behovet en nationell satsning för glasets arkiv och
samlingar. Även Swedish Glass Net har lämnat en framställan till Statens Kulturråd om
behovet av en utvecklingsnod med statligt stöd.
Förvaltningens mål:

2.6 Bevara, använda och utveckla kulturarvet i samhället
Kulturarv, dess bruk och betydelse i samhället och tillgänglighet är prioriterat i länets alla
kommuner. Kulturarvet bidrar till samhälleliga processer som gagnar det gemensamma
samhället.
Kulturarvet, både det fysiska och immateriella, ska göras tillgängligt, begripligt och sättas i sitt
sammanhang. Kulturarvet ska utvecklas i samverkan med besöksnäringen.
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Kommentar
Många viktiga insatser har gjorts för att stärka värdet av kulturarvet. Regionen har bidragit
genom projektstöd och support till projektgrupper, men också genom att medverka i olika
nätverk. Projekten initierar nya satsningar, men det stora arbetet sker inom ordinarie uppdrag.
En satsning som fått nationell och internationell spridning är Kalmar läns museums utgrävningar
vid Sandby borg. Intresset har varit mycket stort när det gäller guidningar, föreläsningar och
artiklar på området. Förutom museum finns också ett antal föreningar som ges regionalt stöd för
sitt arbete med kulturarvet; Hembygdsförbundet, Smålands spelmansförbund och
Sjöfararkusten. Museer och föreningar har i sin ordinarie programverksamhet haft en bred
folkbildande verksamhet där de lyft viktiga samtidsfrågor och relaterat till vår historia.
En slutkonferens har genomförts kopplat till glasrikesuppdraget. I samband med detta bildades
Swedish Glass Net som ett nätverk för fortsatt satsning för kulturarvet och för glasets framtid i
Småland. Vid konferensen beslutades också att arbeta för att GAS-konferensen kan genomföras
i Småland 2020. Det skulle ge möjligheten att komma i kontakt med internationella glassamlare.
Arbetet med att utveckla kulturmiljöplanerna i kommunerna har varit viktigt för att stärka
kulturarvet.
Aktiviteter
Stärka kulturarvets roll i besöksnäring och forskning.
Prioritera projekt som på olika nivåer stärker forskningen kring kulturarvet och rollen i
besöksnäringen.
Kommentar
Flera satsningar pågår för att stärka sambandet mellan kulturarv, besöksnäring och forskning:
- Unika historiska Kalmar och Öland. Ett 3-årigt projekt med Kalmar kommun som
huvudansvariga.
- Experimentellt kulturarv, som knyter samman konst och forskning. Drivs genom
kulturföreningen Karneval.
- Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass. Ett 3-årigt projekt som drivs av
Kalmar Konstmuseum.
- KKN-utbildning, Utbildning kring kulturella kreativa näringar i samverkan med sydlänen.
Från Kalmar län deltar företrädare för både kultur och näring från sex kommuner.
- Glass Hack, Glass Factorys projekt kring kulturarv och forskning.
- Nya Småland, samverkan med Kronoberg och Jönköping kring konst, kulturarv och
forskning.
- Världsarvet, samverkan inom världsarvsrådet.
Förvaltningens mål:

2.7 Bredda och öka utbudet av scenkonst i hela länet
Bredda och öka utbudet av scenkonst i hela länet med utgångspunkt från nya lokaler för
scenkonst. Danskonsulenten vid Byteatern i samverkar med Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Ett projekt för att gemensamt utveckla dansområdet genomförs inom Regionsamverkan
Sydsverige.
Kommentar
Satsningen på ökat stöd till Byteaterns verksamhet ger nya förutsättningar för scenkonsten i
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länet. Antalet produktioner kommer att kunna dubbleras och turnéverksamheten stärks.
Byteatern får också uppdraget att jobba med utveckling av dansen i länet.
Kulturnämnden har också förutsättningarna för Ölands dramatiska teater genom ett fast
produktionsstöd.
Aktiviteter
Utökat uppdrag Byteatern.
Byteaterns uppdrag inom teater och dans utökas och förtydligas inför inflyttning i ombyggda
och utökade lokaler.
Kommentar
Om- och tillbyggnation av Byteatern pågår och kommer att vara klart sommaren 2019. Stödet
till Byteatern har ökats för att kunna utöka och bredda verksamheten. Kulturnämnden har
antagit en ny överenskommelse med utgångspunkt från den nya kulturplanen och ett bredare
uppdrag. Från 2019 har Byteatern ansvaret för dansutvecklingen i länet och en stärkt roll när
det gäller att främja dansen i hela länet. De har också uppdraget att ta emot fler
dansproduktioner till länet.
Förvaltningens mål:

2.8 Implementera erfarenheterna från projektet Hälsa & Kultur
Stärka samverkan mellan kultur, vård och omsorg.
Kommentar
Under projektet Hälsa & Kultur samlades många erfarenheter som finns presenterade i
informationsmaterial och utvärderingar/uppföljningar. Materialet har synliggjorts på
landstingets hemsida och kompletterats med aktuella erbjudande från de regionala
kulturverksamheterna. Dialog har påbörjats med sjukvårdsledningen. Kulturverksamheterna har
medverkat på psykiatrins medarbetardagar.
Aktiviteter
Sprida erfarenheterna från Hälsa & Kultur-projektet
Sprida erfarenheterna från Hälsa & Kultur-projektet.
Kommentar
De regionala kulturverksamheterna har formulerat erbjudanden som grund för samarbete med
hälso- och sjukvården. De har också deltagit på psykiatrins medarbetardagar.
Förvaltningens mål:

2.9 Samordna, utveckla och verka för en regional kultur byggd på
demokratisk grund
Samordna, utveckla och verka för den regionala kulturen i ett lokalt, regionalt, sydost,
sydsvenskt och ett nationellt perspektiv, vilket ska leda till att kulturen når alla.
Kommentar
Den demokratiska grunden har tydliggjorts i överenskommelser och varit en förutsättning för
anslag till regionala kulturaktörer samt organisationsstöd till studieförbund, idrott och
ungdomsorganisationer.
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I december antog kulturnämnden överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna
som bygger på den nya kulturplanen, Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022. Kulturens
demokratiska grund bildar bas för överenskommelserna och följs upp genom årliga
verksamhetssamtal kring:









Barn och unga
Kultur till alla i hela länet
Tillgänglighet
Jämställdhet
Integration och mångfald
Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
Hållbar utveckling
Kvalitet

Aktiviteter
Dialog med regionala kulturverksamheterna
Planering och uppföljning. Skriftlig överenskommelse.
Kommentar
Kulturnämnden har tecknat nya överenskommelser med verksamheter som har en regional
roll. Grunden i överenskommelserna är ansvaret för att nå målen i den nya kulturplanen,
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022.
Under våren genomfördes dialoger med rapportering av det gångna årets verksamhet.
Kulturbygge har genomförts för att lyfta aktuella kulturfrågor i länet i dialog med regionala
verksamheter och kommunala företrädare. Under hösten genomfördes dialog med alla
regionala verksamheter med fokus på planerad verksamhet och arbete för att förverkliga
målen i kulturplanen.
Organisationsstöd till studieförbund, ungdomsorganisationer och Smålandsidrotten
Planering och uppföljning. Skriftlig överenskommelse.
Kommentar
Kulturnämnden har antagit nya riktlinjer för stödet till studieförbunden och påbörjat dialogen
med Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna om ny överenskommelse. Stödet till
ungdomsorganisationerna bygger på den riktlinje som antogs av Regionförbundet.
Den nya riktlinjen för stödet till studieförbunden är tydligt kopplad till villkor och uppföljning
när det gäller statligt stöd till lokal verksamhet. Studieförbundens betydelse som lokala
kulturarrangörer har uppmärksammats i den nya kulturplanen.
17/08 Utreda möjligheten till förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom
integrationsområdet, diarienummer 170017
Kommentar
Uppdraget har rapporterats till Landstingsstyrelsen.
Uppföljning av kultursamverkansmodellen
Kvalitativ och kvantitativ rapport till Statens kulturråd.
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Aktiviteter
Kommentar
Under våren lämnades kvalitativ och kvantitativ rapport till Statens Kulturråd. Rapporten
redovisades för Landstingsstyrelsen i juni och innehöll redovisning av ekonomi, personal och
verksamhet.
Medarbetare på kulturkansliet har medverkat på Statens Kulturråds samverkanskonferens för
uppföljning av samverkansmodellen.
Förverkligande av målen i kulturplanen
Överenskommelser med regionala aktörer för att nå målen i kulturplanen.
Kommentar
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 har antagits av landstingsfullmäktige i maj
2018. Implementeringsarbetet startade i dialog med regionala kulturverksamheter och
kommunerna. Nya överenskommelser har tecknats med de aktörer som har regionalt stöd.
Dialoger om överenskommelserna har förts med respektive verksamhet vid
uppföljningssamtal vår och höst. Ett Kulturbygge har genomförts med dialog om kulturplanen
med kommunala kulturchefer och verksamhetsföreträdare. Styrelserna för regionala
kulturverksamheter har samlats för en genomgång av kulturplanen och kulturens
demokratiska grund.
Kulturplanen har presenterats för Statens kulturråd och deras samverkansparter. Kulturrådet
har också besökt länet och träffat kulturnämndens presidium och kulturkansliet för
presentation och dialog om kulturplanen. Denna dialog med presentation av länets
prioriteringar har sedan följts upp med en framställan till Statens kulturråd med begäran om
ökat statligt stöd för att motsvara regionala satsningar.
Kulturkansliets medarbetare har varit parter i ett antal projekt för att förverkliga målen i
kulturplanen:
- KKN-utbildning, utbildning kring kulturella kreativa näringar.
- Tillgänglighetsprojektet, för att öka tillgängligheten som besökare.
- Unika historiska Kalmar och Öland.
- GAS-konferens, internationell konferens kring glas som konstform riktat till konstsamlare.
- Litteratursatsningen i länet.
Kulturbyggen har genomförts kring GDPR, Kulturskolan, Kulturplanen samt Kultur i skolan.
Förvaltningens mål:

2.10Ett attraktivt län att verka i som kulturskapare.
Arbeta med nätverk och samordna aktörer för att stärka förutsättningarna för kulturskapare som
vill verka i länet.
Kommentar
Ett mål i den nya kulturplanen är att Kalmar län ska vara ett attraktivt län för yrkesverksamma
kulturarbetare. För att nå det målet krävs en samverkan mellan regional och kommunal nivå.
Sex av länets kommuner deltar i den utbildning kring kulturella kreativa näringar, KKN, som
genomförs i samverkan med sydlänen. Från Kalmar län deltar företrädare för både kultur och
näring inom kommunerna.
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De regionala kulturverksamheterna har enligt överenskommelserna ett särskilt ansvar att
förmedla uppdrag och vara mötesplats för yrkesverksamma på kulturområdet. Exempel på detta
är Länsmusikens satsning på Talentcoach, Länsmuseets engagemang i forskarskolan arkeologi,
litteratursatsningen i Vimmerby och inkubatorsverksamheten vid Capellagården.
Aktiviteter
Samverka för att stärka villkoren för kulturskapare.
Genom projektstöd, kulturstipendier och samverkan med kommuner och nätverk bidra till att
vara ett län som är attraktivt för kulturskapare att verka i.
Kommentar
Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs en utbildning kring utveckling av kulturella
och kreativa näringar, KKN. Från Kalmar län deltar sex kommuner med tjänstepersoner som
företräder kultur och näringsliv.
I Vimmerby pågår förarbetet för en satsning och utvecklingsarbete kring litteratur som
konstform.
Länsmusiken driver Talentcoach som stöd till unga som vill etablera sig på musikområdet.
De nya överenskommelserna med regionala aktörer poängterar ansvaret för att förmedla
uppdrag och vara mötesplats för kulturarbetare.
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3 Medarbetare - En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande
arbetsplats (landstingets mål)
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och
delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade
medarbetare.
Förvaltningens mål:

3.1 Attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser.
Det ska vara attraktivt att arbeta inom bildning och kultur. Vi ska erbjuda arbetsplatser med
möjlighet att utvecklas i sin roll. Arbetsmiljön ska bidra till ett hållbart arbetsliv genom att
främja hälsa och kultur.
Kommentar
Under se senaste åren har antalet uppdragsutbildningar ökat. Samtidigt är skolorna inne i ett
generationsskifte på grund av pensionering, vilket inneburit fler nyrekryteringar. Många med
hög kompetens söker sig till folkhögskolorna. Däremot är det få som är utbildade
folkhögskollärare. Därför har det varit viktigt att prioritera kompletterande utbildning för att
tydliggöra folkhögskolan som egen utbildningsform. Genom nyrekryteringarna har
ämneskompetensen breddats, framför allt när det gäller integrationsarbete.
Sjukfrånvaron räknat per helår har ökat jämfört med 2017, men ligger lägre än målvärdet.
Mått
Utfall
Målvärde
Andel friskvårdsbidrag
38%
67%
Stimulera medarbetare att nyttja friskvårdsbidraget.
Kommentar
Nyttjandet av friskvårdsbidrag är relativt lågt. Förutom friskvårdsbidraget har personalen på
folkhögskolorna möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter på kvällarna tillsammans med
studerande. Detta är inte synligt i statistiken

Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker
80 %
stolthet över att arbeta på folkhögskolan.
Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år och resultatet för 2017 var 97 %.
Förutom frågan om stolthet fick medarbetarna svara på om de anser att deras arbete gör
skillnad för deltagarna/de studerande. Det är 97 procent som anser att deras arbete gör
skillnad. Medarbetarenkäten
Sjukfrånvaron inom landstingets alla verksamheter
3,4 %
4,2 %
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron.
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Det samlade resultatet för 2018 är 3.44 %, vilket är en försämring mot 2017 då det var
2.56 %. Frånvaron har ökat något bland kvinnor och fördubblats hos männen. Vårens frånvaro
är betydligt högre än under hösten. Det är en kraftig ökning av frånvaron under mars-maj. Det
är en ökning på både långtids- och korttidsfrånvaro. Skillnaden är relativt stor mellan skolorna
och resultatet analyseras per enhet.
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över
75
att arbeta i Landstinget i Kalmar län
(indexvärde)
Stolthetstalet mäts i samband med landstingets gemensamma medarbetarenkät.
Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år.
Aktiviteter
Analys och planering av kompetensbehov
•Nuvarande och framtida bemanningsstruktur
Folkhögskolorna har idag 182 medarbetare, varav 129 lärare. Antalet lärare har ökat i takt
med en utökning av uppdrag, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen. Till
förvaltningen har knutits en kanslifunktion för kultur som motsvarar 3 tjänster.
Under kommande 5 år beräknas 50 pensionsavgångar varav 29 är lärare. Där ingår flera
nyckelpersoner som chefer, kursföreståndare, lärare med specialkompetens samt
specialfunktioner på servicesidan. Behovet av lärare med kompetens när det gäller svenska
som andra språk och erfarenhet av integrationsarbete har ökat. De lärare som går i pension är
kulturbärare och ofta utbildade folkhögskollärare.
•Yrkesroller och utveckling av dessa
Yrkesroller har förändrats i takt med nya utbildningar och nya målgruppen. Särskilt märkbart
är behovet av interkulturell kompetens, kunskap om integration samt studier i svenska som
andraspråk. Folkhögskolornas personal är också i stort behov av kunskap när det gäller olika
funktionssätt, jämställdhet samt HBTQ-frågor.
Kunskapen om folkhögskolan som utbildningsform är grunden för fortsatt utveckling och
existens. Det är skälet till att det finns stort behov av satsning på arbetsgivarfinansierad
utbildning inom bildningsverksamheten.
•Nyckelfunktioner
Special- och socialpedagogik är nyckelfunktioner för att ge rätt stöd i studier och boende på
folkhögskola. Uppdraget är att tillsammans med den studerande planera för den utbildning
som är till störst nytta för var och en.
Skolledningarna har nyckelfunktioner för att stärka den egna utbildningsformen.
Kommentar
- En översyn av bemanningsstrukturen görs kontinuerligt för att ha en tydlig plan för
kompetensförsörjning.
- Arbetsgivarfinansierad utbildning kring folkhögskolans idé och pedagogik, kompletterande
utbildningar för att stärka kompetensen i svenska som andraspråk, vidareutbildning i
specialpedagogik är satsningar för att stå väl rustade inför kommande pensionsavgångar.
- Behovet att ökad digital kompetens lyfts av alla skolorna och Högalids folkhögskola har
påbörjat ett utvecklingsarbete med all personal.
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Förvaltningens mål:

3.2 Alla anställda ska uppleva att de ges förutsättningar att utvecklas
i sitt arbete
Förbättra arbetet med individuella utvecklingsplaner för att utveckla medarbetaren och därmed
arbetsplatsen.
Kommentar
Under de kommande fem åren har folkhögskolorna den procentuellt största nyrekryteringen av
personal inom regionens förvaltningar. Det är idag en brist på lärare och särskilt inom vissa
specialkompetenser. Det utbildas alltför få folkhögskollärare och därför har den pedagogiska
utbildningen prioriterats inom förvaltningens ram. Motsvarande satsning har påbörjats inom
vissa specialkompetenser, t ex svenska som andraspråk, specialpedagogik och socialpedagogik.
Arbetsgivarfinansierad utbildning är nödvändig för att säkra framtida kompetens. Rekryteringen
av specialkompetens blir annars mycket kostsam på grund av konkurrensen om arbetskraft och
löneläget på arbetsmarknaden.
Folkhögskolan som egen utbildningsform, bemötandefrågor samt kvalitetsarbete har lyfts på
personal- och utvecklingsdagar. Vimmerby har genomfört en processdag om systematiskt
kvalitetsarbete för all personal. Högalid har gjort särskilda satsningar för att stärka personalens
digitala kompetens.
Både kultur och bildning har fokuserat på omvärldsbevakning och nätverksbygge. Kulturen har
stärkt samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige.
Mått
Utfall
Målvärde
Andel personal som erbjuds fortbildning kring folkbildning
100 %
100 %
All personal på folkhögskolorna ska erbjudas minst en dags fortbildning kring folkbildning.
Kommentar
Gemensam fortbildning genomfördes för all personal under höstlovsveckan. Region Kalmar
län och förutsättningarna för folkhögskolorna från 2019 presenterades. Under rubriken "Att
våga vara folkhögskola" utbyttes erfarenheter inom yrkesgrupperna kring rollen för att bidra
till bildningsmiljön. Bob Hansson föreläste på temat "Konsten att vara snäll mot varandra och
dom man är till för".
Antal pedagoger som genomgår utbildning i folkhögskolans idé 5 pers.
5 pers.
och pedagogik
Fler rektorer och lärare ska ha folkhögskollärarutbildning eller annan utbildning i
folkhögskolans idé och pedagogik.
Kommentar
Utbildning av personal kring folkbildningens idé och pedagogik har prioriterats under flera år
för att vara väl förberedda inför generationsväxling. Under 2017 var det 3 lärare som startade
utbildningen och avslutade 2018. Ytterligare 2 har påbörjat under våren. Dessutom prioriteras
fortbildning när det gäller svenska som andraspråk och specialpedagogik för att ha en bred
kompetens inom befintlig personal.
Antal rektorer som deltar i nätverk för rektorsfortbildning
4
4
Alla rektorerna förväntas delta i rektorsnätverk med andra folkhögskolor i landet.
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Mått
Utfall
Målvärde
Kommentar
Alla rektorerna är nu knutna till fortbildningsgrupper för rektorer på folkhögskolor.
Aktiviteter
Gröna kortet och Utvecklande ledarskap för chefer.
Planering för att alla chefer genomgår Gröna kortet och Utvecklande ledarskap.
Kommentar
Målet är att alla chefer inom bildnings- och kulturförvaltningen ska gå igenom hela Gröna
kortet. Under sista året har det varit flera nyrekryteringar av chefer, men planering görs för att
inom rimlig tid gå igenom hela programmet.
Planering pågår också för att alla ska genomgå UL, Utvecklande ledarskap.
Omvärldsbevakning.
Delta i nationella närverk, konferenser och utbildningar för att stärka omvärldsbevakningen.
Kommentar
Kulturkansliet har deltagit i regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och
erfarenhetsutbyte:
- Sydostkultur
- Regionsamverkan Sydsverige
- SKLs kulturchefsnätverk
- Kulturanalys användarnätverket för kulturdatabasen
- Statens kulturråds samverkansnätverk
Informationen sprids vidare till kommunala kulturchefer och företrädare för regionala
kulturverksamheter genom bland annat Kulturbyggen och via Kultur i Kalmar län på
Facebook.
Rektorerna ingår i rektorsfortbildningsgrupper arrangerade i samverkan inom
Folkbildningsrådet. De samverkar också med övriga rektorer i offentligägda folkhögskolor
genom OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisationer. Bildningschefen deltar i
SKLs nätverk för folkhögskolornas huvudmän.
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (landstingets mål)
Landstinget ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som landstinget
bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås
med lägsta möjliga resursinsats.

4.1 Ekonomiskt resultat
Prognoserna under året har hela tiden resulterat i att vi ska hålla oss inom budgeterade ramar
trots flera osäkerhetsfaktorer.
De osäkerhetsfaktorer vi kämpat med har varit ett ojämnt söktryck till skolornas kursutbud,
minskad beläggning på internaten, minskad konferensverksamhet samt färre deltagare på
etableringskurserna. Samtliga dessa faktorer genererar minskade statsbidrag och minskade
intäkter för kost och logi.
Trots detta har skolorna kunnat fortsätta att utrusta för framtiden när det gäller allmänna ytor,
skolsalar, matsalar samt internat.
Bokslutet redovisar efter året ett negativt resultat om 59 tkr.
Inom kulturområdet hålls den budgeterade ramen totalt sett utan några större avvikelser.
Nettokostnadsutvecklingen för Bildnings- och kulturförvaltningen 2018 ligger på 7,6 %.

4.2 Investeringar
Under året har investeringar gjorts till samtliga folkhögskolor efter behov och prioritetsordning.
En extra satsning har dessutom gjorts till Tv-produktionsutbildningen på Gamleby folkhögskola
eftersom den senaste tekniken efterfrågas och krävs för att utbildningen ska vara attraktiv.
Bildningsförvaltningen redovisar här ett mindre underskott.

4.3 Intern kontroll
Bildnings- och kulturförvaltningen har redovisat kontroll av representation under april och maj
månad 2018. Denna punkt är årligen återkommande i internkontrollplanen.
Som centrala punkter har förvaltningen granskat processen kring löner, inventering av PC:s samt
beslutsattest för leverantörsfakturor.
Som egen punkt har förvaltningen valt att granska folkhögskolornas kravrutiner. Den andra egna
punkten var att kontrollera om det fanns en plan för hur administrativa nyckelpersoner ersätts
vid längre sjukdom eller bortavaro vid Högalids folkhögskola.
Sammantaget har det för bildnings- och kulturförvaltningen inte framkommit några större
avvikelser. Däremot krävs det fortfarande mer insatser för hur administrativa nyckelpersoner ska
bli mindre sårbara inom en snar framtid.
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Förvaltningens mål:

4.4 God ekonomisk hushållning med budget i balans.
God planering och uppföljning av ekonomin.
Kommentar
Ett minskat söktryck till utbildningar och en osäkerhet kring flera uppdragsutbildningar har gjort
att 2018 varit ett svårplanerat år. Osäkerheten har gjort att uppföljningsarbetet varit extra viktigt.
Särskilt fokus har lagts på uppföljning av löner, eftersom det varit osäkerhet kring uppdrag och
verksamhetsvolymen skiftat under året. Slutresultatet blir ett underskott på 59 tkr.
Ett viktigt mål har varit att öka det statliga kulturstödet till Kalmar län. Statliga stödet inom
kultursamverkansmodellen hade en låg uppräkning 2018 och ingen utökning riktades till Kalmar
län. Under året har en ny kulturplan antagits och presenterats för Statens Kulturråd och
samverkansparterna. Tjänstepersoner på Statens Kulturråd har besökt Kalmar län för diskussion
med kulturnämndens presidium och kulturkansli kring framtida satsningar. Dialogen har följts
upp genom att kulturnämnden skickat en framställan till Statens Kulturråd med begäran om ökat
statligt stöd i relation till de regionala satsningen.
Det statliga stödet inom kultursamverkansmodellen hade en låg uppräkning 2018 och ingen
utökning riktades till Kalmar län. Under året har en ny kulturplan antagits och presenterats för
Statens Kulturråd och samverkansparterna. Tjänstepersoner på Statens Kulturråd har besökt
Kalmar län för diskussion med kulturnämndens presidium och kulturkansli kring framtida
satsningar. Dialogen har följts upp genom att kulturnämnden skickat en framställan till Statens
Kulturråd med begäran om ökat statligt stöd i relation till de regionala satsningen.
Mått
Utfall
Målvärde
Förvaltningens och enheternas ekonomiska utfall ska rymmas
-59
0
inom tilldelade ramar.
Planering, uppföljning och analys som säkerställer hög kvalitet.
Kommentar
Förvaltningen redovisar ett underskott på 59 tkr. Skolorna har nått fullt statsbidrag inom
folkbildningsanslaget. Däremot minskar intäkterna i uppdragsutbildningar, främst när det
gäller de arbetsmarknadspolitiska satsningarna i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Aktiviteter
Kvalitetssäkring och analys av ekonomi.
Löpande dialog och kontinuerliga uppföljningsmöten.
Kommentar
De månadsvisa uppföljningarna med skolornas rektorer och skolassistenter växlar i karaktär
beroende på verksamhetens volym och ekonomiska resurser. Stort fokus har lagts på
uppföljning av löner eftersom det är vår största kostnad. Konsekvenserna kan också bli
betydande för båda parter varför det är väldigt viktigt att rimlighetsbedömningar görs löpande
och att det finns kända rutiner för rapportering av eventuella felaktigheter.
Kvalitetssäkring av kulturanslag, projektmedel och organisationsbidrag.
Uppföljning per projekt och år.
Kommentar
Tydliga administrativa rutiner har upprättats för hantering av anslag, bidrag och projektmedel.
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Aktiviteter
Bredda konferensutbudet.
Jobba aktivt i kontakten med befintliga konferensgrupper.
Kommentar
Skolorna arbetar aktivt i kontakterna med befintliga konferensgrupper. Möjligheten att ta
emot konferenser begränsas av en stor verksamhet med många uppdrag. Under 2018 har man
sammanlagt tagit emot 3160 konferensgäster. Sedan tillkommer egna
kortkurser/sommarkurser och i Vimmerby hyrs ut till allmänheten och i samverkan med
Astrid Lindgrens Värld under turistsäsongen.
Genomförande av kurser för maximalt statsbidrag från FBR
Säkerställa rekrytering till allmänna och särskilda kurser. Goda rutiner i ansökan av medel
från SPSM.
Kommentar
Alla skolor har nått volymen för statsbidrag. Det finns goda rutiner för ansökan av medel från
Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket ger förutsättningar för att varje deltagare ska få
rätt stöd för att nå sina mål.
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5 Framtidsavsnitt
Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda en likvärdig kultur
som ger alla lika möjligheter prioriterar kulturplanen:





Kultur i hela länet
Kultur till barn och unga
Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
Kreativt klimat för kulturskapare

Kommunerna stödjer föreningarna och studieförbundens verksamheter. Det är de som arrangerar
konserter, utställningar, film och teater, körer och orkestrar, vårdar och bär kunskap om
kulturmiljö, historia, byggnation, konst, arkitektur, teknik, sjöfart och industri. En god
samverkan och samplanering med kommunerna är därför nödvändig. Det gäller även för de
regionala kulturverksamheternas medverkan i skolan och samverkan med kulturskolan. Att
stärka förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar är ett gemensamt ansvar. Regionen
samverkar med sydlänen i en utbildning där sex av länets kommuner deltar med företrädare för
kultur och näringsliv. Kunskapen från utbildningen ska spridas vidare till övriga kommuner för
att stärka möjligheterna för kulturarbetare i hela länet.
Möjligheterna att nå länskulturen är ojämnt fördelad. Länet är stort och både tidsfaktor och
tillgången till kollektivtrafik är ett hinder för många skolor som vill besöka kulturverksamheter.
En ny överenskommelse har tecknats när det gäller kulturresor med KLT. Rutinerna har
förenklats men antalet resor är fortsatt på en låg nivå.
Folkhögskolorna har en viktig roll för att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Det krävs
en fortsatt satsning på allmänna behörighetsgivande kurser för att fler länsbor ska få grundskoleoch gymnasiekompetens och därmed öka möjligheterna till arbete och försörjning. Alla
folkhögskolorna ska ha en plan för sitt stöd till deltagare med svenska som andraspråk och
deltagare som behöver särskilt stöd på grund av funktionssätt.
Det livslånga lärandet är en viktig uppgift för folkhögskolorna. Länets befolkning blir äldre och
äldre och tillgången till utbildning och kultur kommer att vara fortsatt viktig för folkhälsan.
Folkhögskolorna kan även fortsatt vara en part i regionens satsning på utrikes födda med
vårdutbildning. Det är också viktigt med ett fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen och
kommunerna när det gäller uppdragsutbildningar som t ex etableringskurser för nyanlända och
kurser i bristyrken. De senaste åren har samverkan med arbetsförmedlingen minskat när det
gäller studiemotiverande folkhögskolekurser och deltagare till etableringskurser har minskat på
grund av en lägre invandring. Skolorna bör därför stärka samarbetet med andra
utbildningsaktörer, myndigheter och organisationer. Inte minst stärka samarbetet med och inom
den nybildade regionen där folkhögskolorna inte använts i någon särskilt stor utsträckning.
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Sida
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-18

RS 2018/657

Regionservice

Regionfullmäktige

Motion nr 12: 2018 Stötta köttproducenterna i länet
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 12/2018 om att stötta köttproducenter i
länet med redovisat yttrande.
Bakgrund
I motion 12/2018 föreslår Malin Sjölander (M) att landstinget ska köpa och
frysa in lokalt uppfött kött för landstingets konsumtion för kommande
halvår.
Regionservice har yttrat sig enligt följande.
Yttrande

Kostverksamheten inom landstinget har i flera år arbetat med att öka andelen
svenskt kött som används i den dagliga restaurangverksamheten samtidigt
som vi också arbetat med att minska den totala andelen kött för att bidra till
de högt satta miljömål som finns inom landstinget.
Motionen avser nötkött. I statistik från 2015 jämfört med 2017 kan följande
utläsas:
Den totala inköpsvolymen av kött (fläsk, fågel, lamm, nöt och vilt) har
minskat med 19 procent, från 44,6 ton till 36,3 ton. Minskningen beror bland
annat på att andelen kött i vissa recept reducerats genom att istället använda
baljväxter och grönsaker i maträtterna.
Andelen nötkött av den totala köttkonsumtionen var 2017 densamma som
2015 (19 procent) men mängden nötkött har minskat med 16 procent. 2017
köptes 6,5 ton nötkött.
Andelen svenskt nötkött har ökat från 68 procent till 98 procent.
Arbetet med att minska klimatpåverkan vad gäller kött pågår även under
2018 och 2019. Trenden för innevarande år är att både den totala andelen
kött och andelen nötkött kommer att minska jämfört med 2017 med cirka 1015 procent.
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Inköp gällande färskt nötkött görs av Charkett som har sitt säte i Karlskrona.
Charkett köper köttet främst från KLS Kalmar och KLS Ugglarp som slaktar
djur från regionens lantbrukare.
Idag finns möjlighet att frysa in ett ton färskt kött i Kalmar. I Oskarshamn
och Västervik finns ingen kapacitet att frysa in mer än det som hanteras i den
dagliga/veckovisa produktionen. Ett ton motsvarar cirka en tredjedel av den
mängd som motionen avser, vilket kommer kräva inhyrning av
fryscontainrar på alla tre orterna för att fullfölja motionens förslag.
Regionservice vill fortsätta det redan påbörjade arbetet med att stötta länets
jordbrukare med fortsatt hög andel av inköp från länets producenter. Samt att
nyttja den befintliga fryskapaciteten för att köpa in lokalt uppfött kött som ett
ytterligare stöd till dessa

Christer Holmgren
Tf Förvaltningschef
Regionservice

Åsa Andersson
Basenhetschef, Kost & Lokalvård
Regionservice

Bilagor
Motion om att tötta köttproducenterna i länet
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Kollektivtrafiknämnden

§ 34

Ärendenummer KTN 2019/18

Motion 15:2018 Möjliggör cyckling till och från Öland
året runt
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 15/2018
Möjliggör cykling till och från Öland året runt.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anders Andersson (KD) och Eddie Forsman (M)
till förmån för eget förslag.
Bakgrund
I motion 15/2018 yrkar/föreslår Jessica Rydell att KLT gör en
överenskommelse med de som driver färjan Dessie om att alla KLT:s
biljetter ska vara giltiga även på färja, att KLT bygger om två stadsbussar så
att bakre delen är utan säten men med hängordning för cykel, att
kollektivtrafiknämnden ges ett uppdrag att testa ett förarlöst eldrivet fordon
som kan transportera cyklar och cyklister över Ölandsbron samt att
fullmäktige initierar en utredning, till berörda parter, om framtidens överfart
över Kalmarsund där även möjligheten att cykla finns med.
Yttrande
Efter stora trafikproblem under många år införde Trafikverket cykelförbud
på bron över Kalmarsund under sommarmånaderna. De som omfattas av
uppgörelsen att lösa trafikfrågan över Ölandsbron är Trafikverket
tillsammans med kommunerna Kalmar och Mörbylånga. Kalmar länstrafik
har varit en avtalspart som varit behjälplig med att lösa frågan, under de tider
när cykelförbudet har gällt.
Kalmar länstrafiks del i nuvarande uppgörelse är att 30-dagars periodkort är
giltiga för resa med cykelfärjan Dessie. Enkelbiljetter säljer rederiet själva
ombord på färjan och har aldrig varit en fråga för Kalmar länstrafik.
Under en period kördes specialbuss med cykelsläp där cyklisterna själva
hängde upp sin cykel. Det var inget lyckat upplägg enligt Trafikverket som
ansåg upplägget vara för kostsamt. Att plocka ut två fordon ur dagens
stadstrafik och bygga om dem för att till viss del fungera för cykeltransporter
skulle bli en mycket kostsam affär. Transport av cyklar över bron är inte
Kalmar länstrafiks ansvar.

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

310

Datum

2019-03-07

Region Kalmar län

Test av förarlöst fordon över Ölandsbron är för närvarande inte när trafiken
har svårt att komma fram som det är. Grunden för att cyklarna inte får finnas
på bron under sommarmånaderna är det kraftiga trafikflödet med stor risk för
köbildning. Det är olämpligt att i denna miljö testa förarlösa fordon.
Inför en eventuell ombyggnad av Ölandsbron bör grundläggande utredning
göras, som markerar behovet av samordning mellan buss, bil och cyklar
samtidigt på bron.
Överläggning
Anders Andersson (KD) och Eddie Forsman (M) föreslår att
regionfullmäktige bifaller 2:a att-satsen i motionen samt i övrigt avslår
motionen.
Peter Wretlund (S), Mattias Adolfsson (S), Roland Åkesson (C), Björn
Brändewall (L) och Helen Nilsson (S) föreslår att nämnden avslår motionen
enligt redovisat förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut
eller Anders Anderssons (KD) och Eddie Forsmans (M) förslag. Ordförande
finner att nämnden avslår motionen enligt redovisat förslag till beslut.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019.
2. Motion 15:2018 Möjliggör cykling till och från Öland året runt
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum

2019-01-24
Kalmar länstrafik

Kollektivtrafiknämnden

Motion 15/2018 Möjliggör cykling till och från Öland
året runt
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 15/2018
Möjliggör cykling till och från Öland året runt.
Bakgrund
I motion 15/2018 yrkar/föreslår Jessica Rydell att KLT gör en
överenskommelse med de som driver färjan Dessie om att alla KLT:s
biljetter ska vara giltiga även på färja, att KLT bygger om två stadsbussar så
att bakre delen är utan säten men med hängordning för cykel, att
kollektivtrafiknämnden ges ett uppdrag att testa ett förarlöst eldrivet fordon
som kan transportera cyklar och cyklister över Ölandsbron samt att
fullmäktige initierar en utredning, till berörda parter, om framtidens överfart
över Kalmarsund där även möjligheten att cykla finns med.
Yttrande
Efter stora trafikproblem under många år införde Trafikverket cykelförbud
på bron över Kalmarsund under sommarmånaderna. De som omfattas av
uppgörelsen att lösa trafikfrågan över Ölandsbron är Trafikverket
tillsammans med kommunerna Kalmar och Mörbylånga. Kalmar länstrafik
har varit en avtalspart som varit behjälplig med att lösa frågan, under de tider
när cykelförbudet har gällt.
Kalmar länstrafiks del i nuvarande uppgörelse är att 30-dagars periodkort är
giltiga för resa med cykelfärjan Dessie. Enkelbiljetter säljer rederiet själva
ombord på färjan och har aldrig varit en fråga för Kalmar länstrafik.
Under en period kördes specialbuss med cykelsläp där cyklisterna själva
hängde upp sin cykel. Det var inget lyckat upplägg enligt Trafikverket som
ansåg upplägget vara för kostsamt. Att plocka ut två fordon ur dagens
stadstrafik och bygga om dem för att till viss del fungera för cykeltransporter
skulle bli en mycket kostsam affär. Transport av cyklar över bron är inte
Kalmar länstrafiks ansvar.
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Test av förarlöst fordon över Ölandsbron är för närvarande inte när trafiken
har svårt att komma fram som det är. Grunden för att cyklarna inte får finnas
på bron under sommarmånaderna är det kraftiga trafikflödet med stor risk för
köbildning. Det är olämpligt att i denna miljö testa förarlösa fordon.
Inför en eventuell ombyggnad av Ölandsbron bör grundläggande utredning
göras, som markerar behovet av samordning mellan buss, bil och cyklar
samtidigt på bron.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
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2019-03-07
Kollektivtrafiknämnden

§ 33

Ärendenummer KTN 2019/19

Motion 17:2018 Inför fria resor för barn och unga med
kollektivtrafiken
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 17/2018
om att införa fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken.
Bakgrund
I motion 17/2018 föreslår Jessica Rydell att alla grundskole- och
gymnasieelever får skolkort med obegränsat antal resor inom kommunen
eller i hela länet (beroende på ålder) samt att den anropsstyrda
kollektivtrafiken utökas för att möjliggöra för barn och unga ute på
landsbygd att nyttja möjligheten till fria resor.
Yttrande
Skolungdomar utgör idag en tredjedel av resandet i kollektivtrafiken.
Ungdomarnas egna köp av biljetter tillsammans med skolkort utgör ca 100
miljoner kronor av kollektivtrafikens biljettintäkter.
Enligt dagens resultatkrav på 50 % kostnadstäckning i den allmänna
kollektivtrafiken finns inte de ekonomiska möjligheterna för att införa fri
kollektivtrafik för ungdomar. De terminskort som kommunerna köper till
sina skolungdomar kan ungdomarna själva gradera upp giltigheten på, för en
mindre kostnad. Uppgradering kan göras till obegränsat antal resor och/eller
till en större geografisk giltighet (länsgiltighet).
Anropsstyrd trafik har införts på landsbygd som tidigare hade linjetrafik med
mycket lågt resande. Här finns inte underlag eller behov för en utökad trafik.
Om resandet ökar ska istället linjetrafik återinföras, årlig resandeuppföljning
görs.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019
2. Motion 17:2018 Inför fria resor för barn och unga med
kollektivtrafiken
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum

2019-01-24
Kalmar länstrafik
Kollektivtrafiknämnden

Motion 17/2018 Inför fria resor för barn och unga med
kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 17/2018
om att införa fria resor för barn och unga med kollektivtrafiken.
Bakgrund
I motion 17/2018 föreslår Jessica Rydell att alla grundskole- och
gymnasieelever får skolkort med obegränsat antal resor inom kommunen
eller i hela länet (beroende på ålder) samt att den anropsstyrda
kollektivtrafiken utökas för att möjliggöra för barn och unga ute på
landsbygd att nyttja möjligheten till fria resor.
Yttrande
Skolungdomar utgör idag en tredjedel av resandet i kollektivtrafiken.
Ungdomarnas egna köp av biljetter tillsammans med skolkort utgör ca 100
miljoner kronor av kollektivtrafikens biljettintäkter.
Enligt dagens resultatkrav på 50 % kostnadstäckning i den allmänna
kollektivtrafiken finns inte de ekonomiska möjligheterna för att införa fri
kollektivtrafik för ungdomar. De terminskort som kommunerna köper till
sina skolungdomar kan ungdomarna själva gradera upp giltigheten på, för en
mindre kostnad. Uppgradering kan göras till obegränsat antal resor och/eller
till en större geografisk giltighet (länsgiltighet).
Anropsstyrd trafik har införts på landsbygd som tidigare hade linjetrafik med
mycket lågt resande. Här finns inte underlag eller behov för en utökad trafik.
Om resandet ökar ska istället linjetrafik återinföras, årlig resandeuppföljning
görs.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
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2019-03-08
Regionala utvecklingsnämnden

§ 78

Ärendenummer RUN 2019/330

Motion 18 Barnkulturgaranti
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar
motion 18/2018 angående införandet av barnkulturgaranti med redovisat
yttrande.
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD), Åke Bergh (M) och Michael
Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget från PärGustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD) och Åke Bergh (M).
Bakgrund
I motion 18/2018 yrkade Miljöpartiet de gröna på följande:
 Att Region Kalmar län undersöker vilken typ av barnkulturgaranti som
passar vårt län bäst.
 Att Region Kalmar län inför en barnkulturgaranti, som gör det möjligt
för alla barn i Kalmar län att ta del utav professionell konst och kultur på
ett likvärdigt sätt oberoende i vilken kommun man är bosatt i.
Yttrande
Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, ”Klimat att växa i”, har som mål att
barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud
av kulturaktiviteter. Målet har sin utgångspunkt i den regionala strategin
”Relevant– en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”.
Strategin antogs som ett resultat från Skola & Kulturprojektet av Regionförbundet i Kalmar län 2014.
Kulturstrategin Relevant har som mål att alla barn och unga ska vara
delaktiga och få möta kultur i skolan oavsett var de bor. Strategin betonar
”att skolan och kulturföreträdarnas agerande i relation till varandra är
avgörande för elevers likvärdiga tillgång till och möjlighet att pröva och
utöva kultur”.
Genom långsiktig planering och kommunala kulturplaner för skolan kan
förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell
kultur under hela skolgången. Tidsatta kulturplaner för skolan ger
kulturverksamheterna möjlighet att effektivt och ekonomiskt planera utbud
och turnéläggning med hög kvalitet.
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Region Kalmar län arbetar för närvarande med att utifrån kulturstrategin
Relevant ta fram en policy i samverkan med länets kommuner och de
regionala kulturverksamheterna. Region Kalmar län har satt som mål att alla
barn och unga i förskole- och skolålder ska möta och uppleva minst 2
kulturaktiviteter per år. Policyn ska konkretisera strategin och målet är att
samtliga kommuner inför ett minsta mått på 2 kulturaktiviteter per år för alla
barn och unga i Kalmar län.
En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Rapporten visar
att sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan
en av kommunerna arrangerade färre än 1 aktivitet per elev. Genomsnittet i
länet för barn och unga 3-15 år var 1,89 kulturprogram per år i förskola/
skola.
Överläggning
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD) och Åke Bergh (M) lämnar
följande förslag till beslut. Förslaget är också undertecknat av Anders
Andersson (KD), ersättare.
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att,
 Bifalla motionens första att-sats.


Efter genomförd undersökning av vilken barnkulturgaranti som passar
vårt län bäst ta förnyad ställning till införande av densamma.”

Michael Erlandsson (SD) ber om ajournering av mötet för överläggning.
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 15.45 och återupptar sammanträdet
kl 15.55.
Michael Erlandsson (SD) föreslår att förslaget från M och KD, ska bifallas.
Länsunionen (S, C, L) genom Malin Anell (S) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
redovisat förslag till svar på motion om barnkulturgaranti eller Pär-Gustav
Johansson (M), Åke Nilsson (KD) och Åke Berghs (M) förslag. Hon finner
att regionala utvecklingsnämnden bifaller redovisat förslag redovisat förslag
till svar på motion om barnkulturgaranti.
Handlingar
Motion 18 Barnkulturgaranti
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Ärendenummer

2019-02-01

RUN 2019/330

Regional utvecklingsförvaltning
Samhällsplanering och tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden

Motion 18/2018 angående införandet av
barnkulturgaranti
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar
motion 18/2018 angående införandet av barnkulturgaranti med redovisat
yttrande.
Bakgrund
I motion 18/2018 yrkade Miljöpartiet de gröna på följande:
 Att Region Kalmar län undersöker vilken typ av barnkulturgaranti
som passar vårt län bäst.
 Att Region Kalmar län inför en barnkulturgaranti, som gör det
möjligt för alla barn i Kalmar län att ta del utav professionell konst
och kultur på ett likvärdigt sätt oberoende i vilken kommun man är
bosatt i.
Yttrande
Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, ”Klimat att växa i”, har som mål att
barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud
av kulturaktiviteter. Målet har sin utgångspunkt i den regionala strategin
”Relevant– en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”.
Strategin antogs som ett resultat från Skola & Kulturprojektet av Regionförbundet i Kalmar län 2014.
Kulturstrategin Relevant har som mål att alla barn och unga ska vara
delaktiga och få möta kultur i skolan oavsett var de bor. Strategin betonar
”att skolan och kulturföreträdarnas agerande i relation till varandra är
avgörande för elevers likvärdiga tillgång till och möjlighet att pröva och
utöva kultur”.
Genom långsiktig planering och kommunala kulturplaner för skolan kan
förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell
kultur under hela skolgången. Tidsatta kulturplaner för skolan ger
kulturverksamheterna möjlighet att effektivt och ekonomiskt planera utbud
och turnéläggning med hög kvalitet.
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Region Kalmar län arbetar för närvarande med att utifrån kulturstrategin
Relevant ta fram en policy i samverkan med länets kommuner och de
regionala kulturverksamheterna. Region Kalmar län har satt som mål att alla
barn och unga i förskole- och skolålder ska möta och uppleva minst 2
kulturaktiviteter per år. Policyn ska konkretisera strategin och målet är att
samtliga kommuner inför ett minsta mått på 2 kulturaktiviteter per år för alla
barn och unga i Kalmar län.
En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Rapporten visar
att sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan
en av kommunerna arrangerade färre än 1 aktivitet per elev. Genomsnittet i
länet för barn och unga 3-15 år var 1,89 kulturprogram per år i förskola/
skola.

Görel Abramsson
Kulturutvecklare

Sofia Moestedt
Basenhetschef samhällsplanering och
tillväxt
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2019-03-08
Regionala utvecklingsnämnden

§ 77

Ärendenummer RUN 2019/70

Motion 20 Inför Kulturbuss i Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion
20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län.
Bakgrund
I motion 20/2018 föreslår Jessica Rydell att regionen köper in och bemannar
en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner
och deras verksamheter.
Yttrande
Sedan många år finns ett samarbetsavtal med kulturinstitutionerna för att
möjliggöra besök från skolklasser i länet. Nuvarande system bygger på att
alla barn ska ha möjlighet att åka med KLT en gång per år under skoltid för
att besöka en kulturinstitution. Resorna genomförs genom att skolklasserna
beställer sina resor hos Kalmar länstrafik. Genomförandet av resorna bygger
på att det ska finnas utrymme i befintlig linjetrafik.
Endast tåg kan användas för resor i högtrafik, morgon och kväll. Flera av de
professionella konst- och kulturinstitutionerna finns i och runt Kalmar, vilket
innebär långa resor för de skolor som finns i norra länsdelen. För att kunna
genomföra kulturresor över dagen för dessa skolklasser behöver resan starta
under morgonrusningen, vilket inte är möjligt då ledig kapacitet saknas.
För att ge bättre möjlighet för skolklasser i norra delen av länet har möjlighet
för resor till kulturinstitutioner med tåg i Östergötland öppnats. På detta sätt
finns det även möjlighet för skolklasser i norra länsdelen att genomföra resor
för att ta del av kultur och konst.
Kulturresor bygger i grunden på att meranvända befintlig trafik för att ge
möjlighet för länets skolungdomar att kunna besöka kulturinstitutionerna i
länet. Inköp av buss och bemanning av denna för uppdraget innebär en stor
merkostnad (minst 1 miljon kronor om året). Ett inköp av buss skulle inte
heller klara av att bidra till att på ett jämlikt sätt möjliggöra besök på
kulturinstitutioner för länets ungdomar.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Ärendet bereds parallellt i Kollektivtrafiknämnden.
Överläggning
Michael Erlandsson (SD) yrkar bifall till redovisat förslag.
Handlingar
Motion 20 Inför Kulturbuss i Kalmar län
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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BESLUT
Datum

2019-03-07
Kollektivtrafiknämnden

§ 32

Ärendenummer KTN 2019/20

Motion 20:2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 20/2018
Inför Kulturbuss i Kalmar län.
Bakgrund
I motion 20/2018 föreslår Jessica Rydell att regionen köper in och bemannar
en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner
och deras verksamheter.
Yttrande
Sedan många år finns ett samarbetsavtal med kulturinstitutionerna för att
möjliggöra besök från skolklasser i länet. Nuvarande system bygger på att
alla barn ska ha möjlighet att åka med KLT en gång per år under skoltid för
att besöka en kulturinstitution. Resorna genomförs genom att skolklasserna
beställer sina resor hos Kalmar länstrafik.
Genomförandet av resorna bygger på att det ska finnas utrymme i befintlig
linjetrafik. Endast tåg kan användas för resor i högtrafik, morgon och kväll.
Flera av de professionella konst- och kulturinstitutionerna finns i och runt
Kalmar, vilket innebär långa resor för de skolor som finns i norra länsdelen.
För att kunna genomföra kulturresor över dagen för dessa skolklasser
behöver resan starta under morgonrusningen, vilket inte är möjligt då ledig
kapacitet saknas.
För att ge bättre möjlighet för skolklasser i norra delen av länet har möjlighet
för resor till kulturinstitutioner med tåg i Östergötland öppnats. På detta sätt
finns det även möjlighet för skolklasser i norra länsdelen att genomföra resor
för att ta del av kultur och konst.
Kulturresor bygger i grunden på att meranvända befintlig trafik för att ge
möjlighet för länets skolungdomar att kunna besöka kulturinstitutionerna i
länet. Inköp av buss och bemanning av denna för uppdraget innebär en stor
merkostnad (minst 1 miljon kronor om året). Ett inköp av buss skulle inte
heller klara av att bidra till att på ett jämlikt sätt möjliggöra besök på
kulturinstitutioner för länets ungdomar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Ärendet bereds parallellt i regionala utvecklingsnämnden.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019
2. Motion 2072018 Inför Kulturbuss i Kalmar län
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-01-24
Regional utvecklingsförvaltning

Ärendenummer

RUN 2019/70

Regionala utvecklingsnämnden

Motion 20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 20/2018
Inför Kulturbuss i Kalmar län.
Bakgrund
I motion 20/2018 föreslår Jessica Rydell att regionen köper in och bemannar
en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner
och deras verksamheter.
Yttrande
Sedan många år finns ett samarbetsavtal med kulturinstitutionerna för att
möjliggöra besök från skolklasser i länet. Nuvarande system bygger på att
alla barn ska ha möjlighet att åka med KLT en gång per år under skoltid för
att besöka en kulturinstitution. Resorna genomförs genom att skolklasserna
beställer sina resor hos Kalmar länstrafik. Genomförandet av resorna bygger
på att det ska finnas utrymme i befintlig linjetrafik.
Endast tåg kan användas för resor i högtrafik, morgon och kväll. Flera av de
professionella konst- och kulturinstitutionerna finns i och runt Kalmar, vilket
innebär långa resor för de skolor som finns i norra länsdelen. För att kunna
genomföra kulturresor över dagen för dessa skolklasser behöver resan starta
under morgonrusningen, vilket inte är möjligt då ledig kapacitet saknas.
För att ge bättre möjlighet för skolklasser i norra delen av länet har möjlighet
för resor till kulturinstitutioner med tåg i Östergötland öppnats. På detta sätt
finns det även möjlighet för skolklasser i norra länsdelen att genomföra resor
för att ta del av kultur och konst.
Kulturresor bygger i grunden på att meranvända befintlig trafik för att ge
möjlighet för länets skolungdomar att kunna besöka kulturinstitutionerna i
länet. Inköp av buss och bemanning av denna för uppdraget innebär en stor
merkostnad (minst 1 miljon kronor om året). Ett inköp av buss skulle inte
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heller klara av att bidra till att på ett jämlikt sätt möjliggöra besök på
kulturinstitutioner för länets ungdomar.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Ärendet bereds parallellt i Kollektivtrafiknämnden.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Helena Nilsson
Regional utvecklingsdirektör
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BESLUT
Datum

2019-03-07
Kollektivtrafiknämnden

§ 31

Ärendenummer KTN 2019/21

Motion 22:2018 Fler och snabbare tåg mellan
universitetsstäderna
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motion
22/2018 Fler och snabbare tåg mellan universitetsstäderna Kalmar och Växjö
med hänvisning till pågående arbete för att uppnå tätare tågtrafik (30 min
intervall) mellan universitetsstäderna samt anläggande av dubbelspår mellan
Kalmar och Växjö.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anders Andersson (KD) och Eddie Forsman (M)
till förmån för eget förslag.
Bakgrund
I motion 22/2018 föreslår Jessica Rydell att det införs avgångar varje
halvtimme mellan Kalmar och Växjö, att vissa avgångar är
”snabbavgångar”, dvs direkttåg utan stopp mellan Kalmar och Växjö för att
drastiskt minska restiden samt att arbetet med att bygga dubbelspår mellan
Kalmar och Växjö ska inledas under mandatperioden.
Yttrande
Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete för att införa 30 minuters trafik mellan
Kalmar och Växjö. Trafik har startats upp på halva sträckan mellan Kalmar
och Emmaboda. Samtal förs löpande för att få till en lösning för helheten
med trafik Kalmar – Växjö.
I gällande Nationella plan för infrastrukturfrågor finns en anteckning om att
utredning skall genomföras för byggande av dubbelspår Alvesta – Kalmar.
Utredningen ska ligga till grund för kommande revidering av
infrastrukturplan vilket görs 2022. Här finns goda möjligheter för regionen
att få med dubbelspåret som ett planerat projekt.
Den dag då dubbelspår har byggts och dubbla trafiksystem har införts mellan
Kalmar och Växjö kan mycket väl ett av systemen ha en snabbare struktur.
Överläggning
Anders Andersson (KD) och Eddie Forsman (M) föreslår att
regionfullmäktige bifaller 2:a att-satsen i motionen samt i övrigt besvarar
motionen enligt redovisat förslag till beslut.
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Peter Wretlund (S), Mattias Adolfsson (S), Roland Åkesson (C), Björn
Brändewall (L) och Helen Nilsson (S) föreslår att nämnden ska besvara
motionen enligt redovisat förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut
eller Anders Anderssons (KD) och Eddie Forsmans (M) förslag. Ordförande
finner att nämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019
2. Motion 22/2018 Fler och snabbare tåg mellan universitetsstäderna
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-01-24
Kalmar länstrafik
Kollektivtrafiknämnden

Motion 22/2018 Fler och snabbare tåg mellan
universitetsstäderna
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motion
22/2018 Fler och snabbare tåg mellan universitetsstäderna Kalmar och Växjö
med hänvisning till pågående arbete för att uppnå tätare tågtrafik (30 min
intervall) mellan universitetsstäderna samt anläggande av dubbelspår mellan
Kalmar och Växjö.
Bakgrund
I motion 22/2018 föreslår Jessica Rydell att det införs avgångar varje
halvtimme mellan Kalmar och Växjö, att vissa avgångar är
”snabbavgångar”, dvs direkttåg utan stopp mellan Kalmar och Växjö för att
drastiskt minska restiden samt att arbetet med att bygga dubbelspår mellan
Kalmar och Växjö ska inledas under mandatperioden.
Yttrande
Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete för att införa 30 minuters trafik mellan
Kalmar och Växjö. Trafik har startats upp på halva sträckan mellan Kalmar
och Emmaboda. Samtal förs löpande för att få till en lösning för helheten
med trafik Kalmar – Växjö.
I gällande Nationella plan för infrastrukturfrågor finns en anteckning om att
utredning skall genomföras för byggande av dubbelspår Alvesta – Kalmar.
Utredningen ska ligga till grund för kommande revidering av infrastrukturplan vilket görs 2022. Här finns goda möjligheter för regionen att få med
dubbelspåret som ett planerat projekt.
Den dag då dubbelspår har byggts och dubbla trafiksystem har införts mellan
Kalmar och Växjö kan mycket väl ett av systemen ha en snabbare struktur.
Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
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BESLUT
Datum

2019-03-28

§ 17

Diarienummer RS 2018/863

Motion Tid i primärvården inom ett dygn
Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård lämnar följande synpunkter inför
behandlingen av motionen:
- Grundupplägget i det nuvarande hälsovalsuppdraget är bra.
- All bedömning kanske inte behövs inom ett dygn, akuta patienter får
alltid vård omgående.
- Det sker kontinuerliga träffar där både offentligt och privat drivna
hälsocentraler/läkarmottagningar samverkar.
- Regionen bedriver ett arbete mot en mer Nära vård där frågorna belyses.
Bakgrund
I motion 23/2018 Tid i primärvården inom ett dygn föreslår Jessica Rydell
(MP) att det ska bli lättare att etablera mindre enheter i glesbygd samt att
samarbetet mellan de offentligt drivna och privat drivna aktörerna förenklas.
Jessica Rydell föreslår vidare att läkarledda team införs för att ge alla
patienter en fast läkarkontakt, men även en fast kontakt med sjuksköterska
och andra yrkesgrupper som är relevanta. Dessutom föreslås att vårdgarantin
ska skärpas till att alltid vara tid inom ett dygn till medicinsk bedömning
samt att hälsovalsuppdraget ändras så att flexiblare öppettider blir en regel.
Inför diskussionen i ärendet gav Ewa Ahlin Karlsson, samordnare för
beställd vård, en nulägesbeskrivning om hur det ser ut idag. Idag finns stora
möjligheter att etablera mindre enheter inom Hälsoval Kalmar län. Alla
vårdenheter kan var och när som helst öppna en filial.
2019 skärptes och vidgades en nationella vårdgarantin från att ha varit
maximalt 7 dagar till läkarbesök är det nu 3 dagar till en medicinsk
bedömning av legitimerad personal.
Hälsovalsuppdraget/förfrågningsunderlaget beskriver vilket uppdrag
primärvården har, det vill säga vad primärvården ska utföra, medan frågor
kring hur vårdenheterna löser sitt uppdrag hanteras på respektive enhet. Fast
läkarkontakt och fast vårdkontakt är lagstyrt i Hälso- och sjukvårdslagen och
Patientlagen.
Beredningen har beretts möjlighet att yttra sig över motionen inför beslut i
regionstyrelsen den 8 maj. Efter diskussion enades beredningen att lämna
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följande synpunkter: Grundupplägget i nuvarande hälsovalssystem är bra, all
bedömning kanske inte behövs inom ett dygn, akuta patienter får alltid vård
omgående. Det sker kontinuerliga träffar där både offentligt och privat
drivna hälsocentraler/läkarmottagningar samverkar. Regionen bedriver ett
arbete mot en mer Nära vård där frågorna belyses.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-26

RS 2018/863

Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige

Motion om tid i primärvården inom ett dygn
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion: Tid i primärvården inom ett dygn, med
hänvisning till redovisat yttrande.
Bakgrund
I en motion föreslår Jessica Rydell (MP) att det ska bli lättare att etablera
mindre enheter i glesbygd samt att samarbetet mellan de offentligt drivna
och privat drivna aktörerna förenklas.
Jessica Rydell föreslår vidare att läkarledda team införs för att ge alla
patienter en fast läkarkontakt, men även en fast kontakt med sjuksköterska
och andra yrkesgrupper som är relevanta.
Jessica Rydell föreslår även att vårdgarantin ska skärpas till att alltid vara tid
inom ett dygn till medicinsk bedömning samt att hälsovalsuppdraget ändras
så att flexiblare öppettider blir en regel.
Yttrande
Idag finns det stora möjligheter att etablera mindre enheter inom Hälsoval
Kalmar län. Alla vårdenheter kan var och när som helst öppna en filial. Det
kan vara antingen en större filial med läkarresurs tillgänglig eller en mindre
filial utan läkarbemanning. Så länge huvudenheten uppfyller samtliga ställda
krav i uppdraget/förfrågningsunderlaget så finns egentligen inga ytterligare
krav på filialen. För att få den extra fasta ersättningen som finns för filial ska
däremot filialen befinna sig i glesbygd där befolkningstätheten är låg samt
vara bemannad ett visst antal timmar per vecka.
Hälsovalsuppdraget/förfrågningsunderlaget beskriver vilket uppdrag
primärvården har, det vill säga vad primärvården ska utföra, medan frågor
kring hur vårdenheterna löser sitt uppdrag hanteras på respektive enhet. Det
kan exempelvis handla om att arbeta teambaserat. Fast läkarkontakt och fast
vårdkontakt är lagstyrt både i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen.
Det anges att patienter ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt samt
tilldelas en fast vårdkontakt när patienten så önskar eller när det finns särskilt
behov av detta. Sedan 2019 betonas särskilt kravet på fast läkarkontakt i
hälsovalsuppdraget. För att förstärka primärvårdens samordningsansvar finns
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det utsedda vårdsamordnare på samtliga vårdenheter inom Hälsoval, i syfte
att säkra omhändertagandet och skapa trygghet för de mest sjuka.
2019 skärptes och vidgades den nationella vårdgarantin. Från att ha varit
maximalt 7 dagar till läkarbesök är det nu 3 dagar till en medicinsk
bedömning av legitimerad personal. Oavsett vad en vårdgaranti säger ska de
patienter som är akut sjuka alltid få vård omgående. Hälsocentralerna har
inte öppet på helgerna och kan därför inte uppfylla en vårdgaranti på ett
dygn för samtliga patienter.
2019 dubblerades ersättningen för att ha öppet längre än 40 timmar per
vecka, vilket innebär att det kommer bli mer attraktivt för vårdenheterna att
ha kvällsöppet och kanske även helgöppet där behov finns. Varje vårdenhet
ska sedan styra sin verksamhet och sina öppettider utifrån vad som är
lämpligt, med hänsyn till behov och resurser.
Den samverkan mellan offentligt drivna och privat drivna vårdenheter som
kan styras utifrån region Kalmar läns roll som beställare sker i samband med
hälsovalsmöten och i det medicinska rådet. Samarbetet har utvecklats och
blivit betydligt bättre jämfört med för några år sedan. Utöver detta kan
vårdenheterna själva välja på vilket sätt de samverkar och samarbetar.

Sofia Hartz
planeringsdirektör

Bilaga
Motion: Tid i primärvården inom ett dygn
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-15

RS 2018/1085

Regionstab Kommunikation
Regionfullmäktige

Motion om att genomföra informationsinsatser kring
nödnumret 113 13
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion om att genomföra informationsinsatser
kring nödnumret 113 13 med hänvisning till redovisat yttrande.
Bakgrund
I en motion föreslår Malin Sjölander (M) att regiondirektören får i uppdrag
att planera och genomföra lämpliga informationsinsatser, både för
medborgare och organisationer, kring nödnumret 113 13.
Yttrande
113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för
kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till
allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Numret hanteras av
SOS Alarm och kom till för att bland annat avlasta nödnumret 112.
Trots att 11313 har funnits sedan 2013, är numret relativt okänt bland
medborgare och det finns ett behov av informationsinsatser kring det. Dock
används numret inte alltid vid större händelser, det är upp till de berörda
aktörerna att lämna information till 11313 eller inte. Om SOS Alarm inte får
in någon information kan en allmän kommunikationsinsats om att använda
numret leda till att medborgare ringer dit och inte får någon ytterligare
information.
Kommunikationsinsatser med regionen som avsändare bör därför
genomföras i skarpt läge, under pågående samhällsstörning, när information
har lämnats till SOS Alarm så att medborgarna får upplysningar när de ringer
dit.
Det är Länsstyrelsen i Kalmar län som har i uppdrag att samordna det
regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning. De ska
samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets
åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som
möjligt. På länsstyrelsen finns också en samordnare av information till 113
13 om det bedöms nödvändigt.
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För övrigt kan kommunikationsfunktionen se över hur 113 13 kan användas
som ett komplement till de egna kanalerna vid en särskild händelse och
medverka till en ökad kännedom om samtliga viktiga samhällsnummer (112,
11313, 1114 och 1177) genom att sprida de kampanjer som länsstyrelsen
eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar fram, till exempel
under krisberedskapsveckan.

Lina Isaksson
kommunikationsdirektör

Bilaga
Motion om att genomföra informationsinsatser kring nödnumret 113 13

344

Motion till Regionfullmäktige Kalmar län
från Malin Sjölander (M)
20 december 2018

Genomför informationsinsatser kring nödnumret 113 13
Nödnumret 113 13 togs fram år 2013 på uppdrag av regeringen och
administreras av SOS Alarm. Detta för att komplettera och avlasta nödnumret
112 och sjukvårdens 1177. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser, som
t ex stora bränder, översvämningar eller terrorhot, ofta uppstår hård belastning
på nödnumret. Utöver det finns det även ett ökande behov av information till
och från allmänheten.
All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga
den är avstämd med till exempel kommunen eller regionen där händelsen har
ägt rum. Den verifierande informationen kommer, beroende på händelse, från
kommuner, regioner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga
aktörer. Även allmänheten kan ringa in och lämna information om allvarliga
olyckor och kriser.
Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till
nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta
112 och 1177.
Utifrån detta vill jag föreslå regionfullmäktige besluta,
att

Regiondirektören får i uppdrag att planera och genomföra lämpliga
informationsinsatser, både för medborgare och organisationer,
kring nödnumret 113 13.

Malin Sjölander
Västervik
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Datum

Ärendenummer

2019-04-01

RS 2018/1086

Regionstab kansli
Till regionfullmäktige

Svar på motion 28/2018 - Minska regelkrånglet och den
administrativa bördan för Region Kalmar läns personal
Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 28/2018 om att minska regelkrånglet och
den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal, med hänvisning
till pågående arbete med bättre resursutnyttjande och rätt använd kompetens.
Bakgrund
Carl Dahlin (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region
Kalmar län under en försöksperiod ska införa ett antibyråkratiseringsråd,
inspirerat av ”meningssamlingen”, som är ett arbetssätt från Köpenhamns
stad. Medarbetare ska kunna lämna förslag på administrativa moment och
regelverk till rådet, som prövar om de kan avskaffas.
Frågan om överdriven administration i hälso- och sjukvården har närmast
behandlats i slutbetänkandena Effektiv vård (SOU 2016:2), från den
nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården, och Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning
och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47), från tillitsdelegationen.
Tillitsdelegationen påtalar inledningsvis att administration är en nödvändig
och naturlig del av offentliga verksamheter, och bland annat möjliggör
effektiv samordning, dokumentation och redovisning av arbetet samt bidrar
till öppenhet och rättssäkerhet. Nyttan av administrationen behöver inte
skapas i den verksamhet som utför den, utan kan till exempel tillfalla
medborgaren eller andra myndigheter.
Enligt båda slutbetänkandena förefaller administrationen i hälso- och
sjukvården ha ökat, även om forskningen inte är entydig. Vårdanalys har
identifierat två huvudsakliga kategorier administrativt arbete som vårdens
medarbetare lägger tid på:
– Datainsamling för mätning och uppföljning av verksamheten. Kraven på
mätning, redovisning och uppföljning från både nationell och regional nivå
har ökat under de senaste åren, enligt Vårdanalys.
– Patientrelaterad administration kopplad till vård och behandling av enskild
patient, exempelvis journalföring, hantering av recept, remisser och intyg.
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I motionen efterfrågas ett strukturerat arbete för att få bort regelkrångel och
minska den administrativa bördan för vårdpersonalen. Ett sådant arbete
pågår i Region Kalmar län sedan ett antal år.
Projektet Rätt vårdadministration på rätt nivå, som pågick 2014-2015,
syftade till att minska vårdpersonalens administrativa tid till förmån för mer
patienttid, att arbetsuppgifter ska utföras av rätt nivå/yrkesgrupp och lyfta
fram IT-stöd för förenklad administration.
Projektet inleddes med process- och flödeskartläggningar i fyra
verksamheter inom sjukvårdsförvaltningarna. Kartläggningarna genomfördes
av tvärprofessionella arbetsgrupper, med utgångspunkten att följa en patients
väg genom sjukvården. Resultaten sammanfattades i handlingsplaner med
förslag på nya arbetssätt, processer och omfördelning av arbetsuppgifter,
som överlämnades till ledningen vid respektive deltagande verksamhet.
I projektet Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, som
genomfördes 2016-2017, genomfördes ytterligare elva process- och
flödeskartläggningarna. Utifrån erfarenheterna utarbetades en arbetsmodell/
metodik för systematiskt arbete för bättre resursutnyttjande och rätt använd
kompetens, som ska implementeras i alla verksamheter i regionen.
106 medarbetare har hittills deltagit i tvärprofessionella arbetsgrupper där
metodiken använts. Bland annat har Västerviks sjukhus genomlyst alla sina
verksamheter. Handlingsplaner med förslag till bättre resursutnyttjande har
lämnats till 15 verksamheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
primärvårdsförvaltningen och psykiatrivårdsförvaltningen. Det fortsatta
arbetet ligger nu på linjeorganisationen och verksamhetsansvariga.
Utmaningar som identifierats i arbetet är att nytänkande ofta begränsas av
kulturer, hierarkier och traditioner på arbetsplatserna. Det är inte heller
självklart att medarbetarnas behov är förenliga med patienternas.
Utmaningarna visar att förändrade arbetssätt kräver långsiktigt och uthålligt
arbete, och att det är viktigt att verktygen efterfrågas från verksamheterna.
Sammanfattningsvis är mycket av det som efterfrågas i motionen uppfyllt.
Arbetet är dock inte slutfört. Erfarenheterna från projektet visar att arbetet
med förenklingar och förbättrad resursanvändning behöver bedrivas på ett
strategiskt, systematiskt och uthålligt sätt. Det är även viktigt att det
kvalitetssäkras genom att utgå från patient- och verksamhetsperspektiven.
Förutom genom regionens befintliga påverkanskanaler som
förbättringsprogrammen, samverkansråd och arbetsplatsträffar inhämtas och
hanteras medarbetares inspel i de verksamhetsgrupper som hittills prövats.

Johan Jarl
regionsekreterare

x

Bilaga
Motion 28/2018 – Minska regelkrånglet och den administrativa bördan för
Region Kalmar läns personal.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-15

RS 2018/1002

Regionstab HR

Regionfullmäktige

Medborgarförslag om sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön under semesterperioden
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön under semesterperioden.
Bakgrund
Gabriel Walter, Kalmar, har lämnat ett medborgarförslag om sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioden för de som väljer att
tidigare/senarelägga sin semester. Bakgrunden till förslaget är att
arbetsgivaren på detta sätt skulle visa att medarbetarnas arbetssituation under
sommarmånaderna tas på allvar, motivera medarbetare att
senare/tidigarelägga sin semester samt att göra fler nöjda med sin semester.
Konsekvensen av medborgarförslaget innebär att de som lagt sin semester
utanför semesterperioden har sex timmars arbetspass och övriga åtta timmars
pass. Det skulle betyda att verksamheterna behöver kombinera olika långa
arbetspass inom samma schemalag. Det innebär att samma pass inom
verksamheten kan komma att bemannas av medarbetare som har sex
respektive åtta timmars arbetsdag.
Möjligheten att konstruera schema där sex- och åttatimmarspass blandas
under sommar bedöms inte görligt. Särskilt bör betonas att dygnet runt
verksamheten som i sin grund är svår att schemalägga genom detta förslag
skulle få betydande svårigheter. Ytterst handlar det om att lösa bemanningen
i regionens verksamheter. Sex timmars arbetsdag under sommaren för de
som planerar sin semester utanför semesterperioden ses inte som en
alternativ lösning för att underlätta bemanning under semesterperioden.
Mot bakgrund av det ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Helen Persson
HR-direktör

Magnus Ivarsson
förhandlingschef
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RS 2018/1017

Regionstab HR

Regionfullmäktige

Medborgarförslag om tidsutredning
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om tidsutredning.
Bakgrund
Per-Erik Håkansson, Nybro, har lämnat ett medborgarförslag om att göra en
tidsstudieutredning för att se hur väl arbetstiden används till patienter inom
primärvården och länssjukhuset i Kalmar län. Förslaget innebär att tidsstudie
ska göras när personal börjar och slutar ta emot patienter under arbetsdagen.
Syftet är att se hur många effektiva timmar som man använder sig av för att
ta emot patienter per dag.
För Region Kalmar län är det viktigt att vårdpersonalens tid är så
värdeskapande som möjligt och att rätt kompetensnivå används för patienter
och invånare. Tid till patient är en betydande del av vårdpersonalens arbete
liksom andra arbetsuppgifter exempelvis planering inför operativa åtgärder.
Det kan alltså ge fel bild att endast fokusera på tid till patient.
Region Kalmar län arbetar aktivt med bättre resursnyttjande och rätt använd
kompetens, för att skapa mervärde för alla yrken. Att isolerat göra en
tidsutredning ger inte rätt bild av hur kompetens bästa nyttjas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Helen Persson
HR-direktör

Bilaga
Medborgarförslag om tidsutredning
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Datum

Ärendenummer

2019-03-01

RS 2019/272

Patientnämnden

Regionfullmäktige

Patientnämndens verksamhetsberättelse 2018
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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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.
2
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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
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Länssjukhuset i Kalmar
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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
5
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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
7
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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
8
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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
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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
25

381

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.

Vårdanalys, rapport 2017:10, För säkerhets skull, Befolkningens inställning till nytta
och risker med digitala hälsouppgifter.

4
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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



Patientjournal, juni 2018
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BESLUT
Datum

2019-03-07
Kollektivtrafiknämnden

§ 35
Ärendenummer KTN 2019/34
Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2019/2020
Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige fastställer – med
anledning av förändringar i trafikindex och elevantal - nedanstående priser
för skolkort för skolåret 2019/20:
Kommunskolkort ht 2019 Höjt pris med 40 kr från 2 890 kr till 2 930 kr
Kommunskolkort vt 2020 Höjt pris med 20 kr från 3 300 kr till 3 320 kr
Länsskolkort ht 2019 Höjt pris med 100 kr från 4 330 kr till 4 430 kr
Länsskolkort vt 2020 Höjt pris med 105 kr från 4 895 kr till 5 000 kr
Bakgrund
Priset för terminskort/skolkort i kollektivtrafiken beslutas årligen.
Prisförändringar ska baseras på aktuellt trafikindex och elevantal. Kalmar
länstrafik redovisar här förslag på pris på skolkort i kollektivtrafiken för
skolåret 2019/20.
Vid skatteväxlingen mellan kommuner och landsting från 1 januari 2012
baserades underlaget för skolkort i kollektivtrafiken på 2010 års utfall. Från
2010 till 2018 har elevantalet stigit med 5 % av skatteväxlingsunderlaget för
åldrarna 6-18 år.
Kostnaderna för kollektivtrafiken regleras med index som avtalats mellan
Kalmar länstrafik och de trafikföretag som utför trafiken. Indexjustering
beräknas till 2,5 % per år vilket ger en ökning med 22,5 % för 2019 och 25
% för 2020 jämfört med prisnivå 2010.
Tillgänglig statistik för kommunernas köp av skolkort visar att:
 20 % av eleverna 6-15 år har kommunskolkort
 30 % av eleverna 16-18 år har kommunskolkort och
 25 % av eleverna 16-18 år har länsskolkort.

Statistiken avser endast skolkort som beställs av kommunerna och
Kalmarsunds Gymnasieförbund. Köp av skolkort från friskolor och
utomlänskommuner är inte inräknade.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2019
2. Beräkningsunderlag skolkortspris

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

392

Datum

2019-03-07

Region Kalmar län

Föredragande
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

2019-02-13
Kalmar länstrafik

Regionfullmäktige

Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2019/20
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige fastställer - med
anledning av förändringar i trafikindex och elevantal - nedanstående priser
för skolkort för skolåret 2019/20:
Kommunskolkort ht 2019 Höjt pris med 40 kr från 2 890 kr till 2 930 kr
Kommunskolkort vt 2020 Höjt pris med 20 kr från 3 300 kr till 3 320 kr
Länsskolkort ht 2019

Höjt pris med 100 kr från 4 330 kr till 4 430 kr

Länsskolkort vt 2020

Höjt pris med 105 kr från 4 895 kr till 5 000 kr

Bakgrund
Priset för terminskort/skolkort i kollektivtrafiken beslutas årligen.
Prisförändringar ska baseras på aktuellt trafikindex och elevantal. Kalmar
länstrafik redovisar här förslag på pris på skolkort i kollektivtrafiken för
skolåret 2019/20.
Utgångs- och nuläge

Vid skatteväxlingen mellan kommuner och landsting från 1 januari 2012
baserades underlaget för skolkort i kollektivtrafiken på 2010 års utfall. Från
2010 till 2018 har elevantalet stigit med 5 % av skatteväxlingsunderlaget för
åldrarna 6-18 år. Förändringen uppdelat på åldrarna 6-15 år samt 16-18 år är
+15 % respektive -20 %.
Kostnaderna för kollektivtrafiken regleras med index som avtalats mellan
Kalmar länstrafik och de trafikföretag som utför trafiken. Indexjustering
beräknas till 2,5 % per år vilket ger en ökning med 22,5 % för 2019 och
25 % för 2020 jämfört med prisnivå 2010.
Tillgänglig statistik för kommunernas köp av skolkort visar att:
 20 % av eleverna 6-15 år har kommunskolkort
 30 % av eleverna 16-18 år har kommunskolkort och
 25 % av eleverna 16-18 år har länsskolkort.

Webbplats

E-post

Region Kalmar län

Regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postadress

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
Kalmar

0480-840 00
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Organisationsnr
Fax

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Datum

Sida

2019-02-13

2 (2)

Region Kalmar län

Statistiken avser endast skolkort som beställs av kommunerna och
Kalmarsunds Gymnasieförbund. Köp av skolkort från friskolor och
utomlänskommuner är inte inräknade.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Bilaga
Beräkningsunderlag skolkortspris
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Beräkning skolkort
Elevantal
6-15 år
16-18 år
Totalt

2010
23 579
9 764
33 343

2019
27 210
7 853
35 063

15%
-20%
5%

2019
22,5%

2020
25,0%

Trafikindex + 2,5% per kalenderår från 2010
uppräkningen avser

9 år

Efterfrågan kommunskolkort
6-15 år
20%
16-18 år
30%

Höstterminen 2019
Vårterminen 2020

2010
4 716
2 929
7 645

2019/20
20%
30%

5 442
2 356
7 798

15%
-20%
2%

Grundpris
kommunJustering
skolkort
Justering
skolkorts- Pris(2010)
trafikindex behov
justering
2 430 kr
23%
-2%
498 kr
2 700 kr
25%
-2%
621 kr

Beräknat
pris
kommun- Nuvarskolkort ande pris
2 928 kr 2 890 kr
3 321 kr 3 300 kr

Länsskolkort

Hösttermin
Vårtermin

KostnadsNuvar- justering Beräknat pris Förslag
Höjning/s
ande pris
2,5%
läns-skolkort nytt pris
änkning
4 330 kr
108 kr
4 438 kr
4 430 kr höjning
4 895 kr
122 kr
5 017 kr
5 000 kr höjning
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100 kr
105 kr

Förslag
nytt pris
38 kr 2 930 kr
21 kr 3 320 kr

Höjning/s
änkning
höjning
höjning

40 kr
20 kr

BESLUT
Datum

2019-03-07
Kollektivtrafiknämnden

§ 24
Nytt biljett- och betalsystem
Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Nuvarande betalsystem i samverkande län upphör att fungera sommaren
2020. Det finns ett behov av byte till en ny modell av hårdvara vid
nyanskaffning. En standard har tagits fram, där Kalmar länstrafik
tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik och
Hallandstrafiken utvecklar nytt biljett- och betalsystem.
I detta arbete ingår gemensamt upphandlade biljettautomater, app och
försäljningssystem. En ny app beräknas släppas i juni 2019.
Aktuella avtal med leverantörer av biljettsystemet samt aktuell status för
leveranser av upphandlade säljkanaler redovisas.
--Föredragande
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör

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

397

Sida

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-04-15

RS 2019/311

Kalmar länstrafik

Regionfullmäktige

Biljettsystem Kalmar länstrafik
Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner inköp av biljettsystem för Kalmar länstrafik
till en maximal summa om 35 miljoner kronor.
Kostnaderna för 2019 får tas inom kollektivtrafiknämndens driftbudget.
De ekonomiska konsekvenserna från och med 2020 inarbetas i kommande
regionplan.
Bakgrund
Avtalet med nuvarande leverantör av det befintliga biljett- och betalsystemet
går ut under 2020. Nuvarande biljettsystem behöver därför ersättas med ett
nytt biljettsystem senast december 2019. Det nuvarande systemet är gammalt
och kan inte möta nya krav på moderna tekniska lösningar som också
innebär ett enklare resande över länsgränser.
Ett nytt biljettsystem har tagits fram i ett gemensamt projekt med Region
Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.
Enligt projektplanen ska lösningen införas i tre faser. Fas 1, som inleddes
under 2016, innebär bland annat en anpassning av nuvarande mobilapp samt
dataförsörjning till fordonsdator. Fas 2 genomfördes under 2017 och innebär
att det upphandlats en komplett infrastruktur för maskinell validering av appoch pappersbiljetter. Fas 3 innebär att ersätta nuvarande biljettsystem fullt ut
och är den sista fasen i projektet.
Grundläggande är att alla huvudmän i Sverige vid utveckling av nya
biljettsystem ska följa fastställd nationell standard. Standarden förvaltas av
Samtrafiken AB och innebär att systemen är kompatibla med varandra.
Kostnaden för Kalmar länstrafiks del beräknas till 32 – 35 Mkr. Kostnaderna
fördelas enligt följande: Hårdvaror 13,2 Mkr, mjukvaror 8,6 Mkr, externa
konsulter/installationer 10,2 Mkr. Samtliga kostnader är efter beräknade och
genomförda upphandlingar samt planerade projektstrukturer.
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Ekonomiska konsekvenser
Investering och avskrivningskostnader

Utbetalningar för investeringen kommer att ske 2019 och 2020.
Utvecklingen av biljettsystemets samtliga delar är komplex och eftersom
upphandling sker vid olika tillfällen är den totala investeringsnivån inte helt
klar. Investeringen kan delas in i olika delar som var för sig aktiveras som en
anläggningstillgång och som sedan skrivs av under 5-7 år utifrån den
bedömda ekonomiska livslängden. Den årliga avskrivningskostnaden för
investeringen på 32-35 Mkr beräknas till 5-6 Mkr. Avskrivningarna påbörjas
när det nya biljettsystemet tas i drift. Utvecklingen av det systemet kommer
att fortgå in i 2020.
Driftkostnader

I samband med införande av nytt biljettsystem kommer kostnaderna för
driften att förändras. Driften av det nuvarande biljettsystemet uppgår årligen
till 10,8 Mkr, medan driften av det nya biljettsystemet beräknas uppgå till
5,8 Mkr, vilket är 5 Mkr lägre. Träffsäkerheten i beräkningen kommer att bli
bättre i takt med att projektet fortlöper, men i dagsläget beräknas de totala
kostnaderna för de olika systemen vara i nivå med varandra.

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör
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Bilaga till investeringsärende biljett- och betalsystem

Nytt biljettsystem inför 2020
Dagens biljettsystem går mot slutet av sin livslängd varför Kalmar länstrafik
tillsammans med övriga län i södra Sverige startade upp arbete med nästa
generations biljett- och betalsystem. Nedan följer en sammanfattande resumé
de händelser som har fört oss till där vi är idag.

Bakgrund
Ytterligare tillbaka i tiden hade länen i södra Sverige en användarförening
vid namn Ascan. Här hanterades utveckling och förvaltning av det aktuella
biljett- och betalsystem som fortfarande är i drift och har Cubic som
leverantör. Kalmar länstrafik är idag inte samordnat i detta biljettsystem,
utan har utvecklat sitt biljett- och betalsystem tillsammans med FARA ASA,
Norge. Inför dialog och uppstart av nytt gemensamt biljett- och betalsystem
gjordes ett aktivt val från Kalmars sida att ansluta sig till gemenskapen.
Länen var överens om att denna dialog bäst fördes i den gemensamma
användarföreningen Ascan, varför Kalmar länstrafik ansökte och beviljades
inträde i denna.
Ascans och Öresundstågs styrelse initierade 2013 projektet ”Framtida
Biljett- och betalsystem” där första aktiviteten var att genomföra en förstudie
som syftade till att identifiera och beskriva ”möjliga vägar framåt när det
gäller samarbeten kring biljettering av kollektivtrafik i Sydsverige”.
Förstudien presenterades i slutet av 2013 med förslag och rekommendationer
om hur samtliga berörda huvudmän skulle kunna gå vidare mot ny
gemensam biljett- och betallösning.
I slutet av 2014 påbörjade Skånetrafiken ett projekt ”Maskinell validering” i
syfte att ”kravställa, upphandla, implementera och leverera ett komplett
system som täcker in alla de komponenter som behövs för att kunna generera
biljettinformation (app-biljetter), läsare av den maskinella koden,
fordonsutrustning och server system i enlighet med Skånetrafikens krav”.
Som ett resultat av det gemensamma projektet ”Framtida Biljett- och
betalsystem” och de rekommendationer som lämnades i förstudien genom-
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fördes under 2015 ett gemensamt pilotprojekt i Hässleholm. Pilotprojektet
syftade till att testa och utvärdera maskinell validering av app-biljetter enligt
den standard som tagits fram i det nationella BoB-projektet.
Skånetrafikens projekt ”Maskinell validering” utökades under 2015 till att
även omfatta ”utveckling och realisering av en arkitektur för framtidens
biljett- och betallösningar”, vilket i praktiken innebar att projektet skulle
leverera en komplett ny biljett- och betallösning. Senare under detta år
tydliggjorde Skånetrafiken att man avsåg att gå vidare och genomföra sitt
projekt som ett (utvecklingsprojekt av programvara) i egen regi och att även
resultatet därefter skulle förvaltas i egen regi. Detta faktum hade övriga
samarbetsparter i Ascan att förhålla sig till inför sina beslut om framtiden.
Ascan genomförde under hösten 2015 en gemensam riskanalys i vilken de
mest påtagliga riskerna var förknippade med att en av samarbetsparterna
utvecklar ett eget biljett- och betalsystem.
Från hösten 2015 och under 2016 fördes diskussioner i olika forum om hur
man på bästa sätt kunde förbereda sig för att till december 2019 kunna
ersätta det befintliga biljett- och betalsystemet, då avtalet med leverantören
(Cubic) av det befintliga biljett- och betalsystemet går ut. Utifrån det faktum
att Skånetrafiken på egen hand införskaffar ett nytt system så beslutade
Hallands Länstrafik (HLT), Jönköpings Länstrafik (JLT), Länstrafiken
Kronoberg (LTK) och Kalmar länstrafik i maj 2016 att gemensamt påbörja
ett projekt (senare namngivet till Lynx) för att realisera en ny biljett- och
betallösning till den kritiska tidpunkten december 2019.
Att avvakta och ta del av resultatet av Skånetrafikens utveckling i egen regi,
utan egentlig möjlighet till påverkan, bedömdes som orealistiskt bland annat
på grund av minimal möjlighet till kravstyrning samt tidsmässiga och
äganderättsliga skäl. I överenskommelsen om det gemensamma projektet
fastställdes att den nya lösningen skulle baseras på och följa den nationella
BoB-standarden.
Senare har Blekingetrafiken (BLT) och ÖstgötaTrafiken (Ötraf) beslutat sig
för att köpa in sig i Skånetrafikens biljettsystem.

Den nationella standarden (BoB)
I Samtrafikens regi har en standard tagits fram med specifikationer som
beskriver hur ett biljett- och betalsystem konstrueras för att ge flexibilitet,
skapa förutsättningar för ett större leverantörsoberoende och för att
möjliggöra interoperabillitet mellan samverkande parters system. Arbetet har
bedrivits i projektform där hela kollektivtrafikbranschen varit representerad både privata och offentliga aktörer.
Projektet avslutades i januari 2017 och Samtrafiken ansvarar sedan dess för
förvaltning av BoB-standarden.
Detaljerad information om projektet finns att inhämta på adressen:
http://bob.samtrafiken.se/
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Samverkan med Skåne, Blekinge och Östergötland
Samverkan mellan Lynx-projektet och Skånetrafikens projekt sker dels
genom grupper i RSS-organisationen och dels direkt projekt till projekt. Den
gemensamma uppgiften är att åstadkomma en lösning för kollektivtrafikens
resenärer i Sydsverige som är minst lika bra som idag. En utgångspunkt för
vad som ska lösas är det gemensamma regelverk som beskrivs i Sydtaxan
2.0 samt att den tekniska integrationen mellan systemen ska bygga på BoBstandarden och därmed även öppna upp för samverkan med andra parter så
som exempelvis Västtrafik och Östgötatrafiken.

Vårt gemensamma projekt – ”Lynx”
I vårt gemensamma projektarbete deltar samtliga fyra län med deltagare som
har med sig olika kompetenser in i arbetet. Från Kalmar hade vi initialt med
deltagare från strategisk utveckling och teknikkunskap. Detta har växlats
över till teknisk projektledare vilken även leder den lokala arbetsgruppen på
hemmaplan, UX-designer och funktionalitet biljettstruktur.
Det biljett- och betalsystem som utvecklas av Lynx-projektet baseras till
fullo på den nationella BoB-standarden. Detta har gjort att centrala
programmoduler har kunnat utvecklas gemensamt med Västtrafik och ett
antal samverkande trafikföretag i Mellansverige (”BIMS-länen”) där
Upplands Lokaltrafik har varit och är mest drivande. Dessa moduler har med
detta samarbete kunnat utvecklas mycket kostnadseffektivt. Den
gemensamma programvaran utgör även den referensinstallation för den
testmiljö som Samtrafiken tillhandahåller för att säkerställa att BoBstandarden följs.
Lynx-projektet har även samverkat med Västtrafik för upphandling och
leverans av lösning för maskinell kontroll på bussar av biljetter som följer
BoB-standarden. Lynx-projektet har gjort bedömningen att utveckling i egen
regi inte är optimal. Olika systemdelar levereras och kommer att levereras av
olika leverantörer och då i många fall i form av tjänster. Då lösningen
baseras på den nationella modulariserade BoB-arkitekturen så ges
möjligheter att vid eventuellt behov ersätta systemdelar med motsvarande
systemdelar utvecklade enligt BoB-standarden på annat håll.
I dagens arbete har vi kommit väldigt långt, men är pressade av en tight
tidplan. Vi har som parter i projektet olika trängande behov av leverans av
det nya biljett- och betalsystemet. Kalmar länstrafik är det län som har bäst
förutsättningar, då vårt avtal med FARA inte är uppsagt och inte jobbar mot
ett totalstopp i leverans av produkten. De övriga tre länen har ett avtal som
upphör i juni 2020, därefter finns ingen möjlighet till support och underhåll
av befintligt biljettsystem. För Skåne är stoppet redan vi årsskiftet och
upphör efter december 2019. Detta påverkade Skånetrafikens val att skynda
på arbetet med att få igång nytt biljettsystem inom sitt eget län och därefter
utveckla våra gemensamma länsöverskridande resor.
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Nuläge i Lynx-projektets arbete

- Avtal tecknades under våren 2017
Det företag som utvecklar den nationella standarden vilken benämns BoB
heter Kirei. Detta företag ska enligt avtal utveckla programkomponenter för
vårt framtida biljettsystem vilket skall bygga på den nationella BoB
standarden. Leverans följer planen.

- Avtal tecknades våren 2018
Upphandling genomfördes under 2018 för leverans av TVM –
biljettautomater. Avtal tecknades med Sigma S.p.A Italien, leverans kommer
att ske i slutet av 2019. Leveransen följer planen.

- Avtal tecknades våren 2017
Upphandling av läsare för validering av mobila biljetter genomfördes under
2017 tillsammans med Västtrafik. Avtal har tecknats med Access IS. Det har
varit en extrem lång tid för utveckling av programvara för att följa
Västtrafiks krav. Skulle levererats hösten 2017, men har blivit försenad vid
flera tillfällen. Leverans har nu påbörjats och är inte kritisk för länets
funktionalitet pga egna förseningar i leverans av kundapp.
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- Avtal tecknades våren 2018
Upphandling av mobil app genomfördes under hösten 2017, tilldelning
gjordes i december 2017. Upphandlingen blev föremål för prövning av
förvaltningsrätten. Utfall erhölls under sommaren 2018 till vår fördel, så
avtal tecknades med FARA ASA. Detta innebar dock att vi blev ca 6
månader försenade i utvecklingsarbete och leverans. Införande av funktionen
i drift planeras till september 2019.

- Avtal har ej tecknats då upphandlingen ligger i
förvaltningsrätten för prövning.
Upphandling av förar-, återförsäljar- samt handhållen enhet genomfördes
under hösten 2018. Tilldelningsbeslut delgavs i dec 2018. Tilldelningen är
under prövning hos förvaltningsrätten, besked kommer förhoppningsvis
före sommaren. Denna försening innebär att det kommer att bli kritiskt att
hinna få fram försäljningsutrustning att montera i bussar och hos
återförsäljare innan dagens biljettsystemsavtal upphör att gälla.

Parallella system som inte ligger inom Biljett- och betalprojektet
Parallellt med uppbyggnad av biljett- och betalsystemet krävs ett
kundsystem som vi inordnar i begreppet CRM. Detta system ska bland annat
hantera statistik/rapporter på genomförd försäljning, kundcenter som inkl
hantering av kundärenden och försäljning via webb, skolkortsportal och
företagsportal. Upphandling av detta CRM-system genomfördes under våren
2018. Avtal tecknades med Sopra Steria under sommaren 2018.
I avtalet ingick lagring av data enligt Azure molnlösning. Detta har prövats
av juristbyrå och visar sig att hanteringen troligen inte är förenligt med
gällande Svensk lagstiftning. Därför kravställer vi till leverantören att en
onPrem lösning måste planeras som ersättning för samtliga län. Det pågår en
förhandling med leverantören Sopra Steria hur denna förändring påverkar
affären som helhet.
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Drift av biljettsystemet
För drift av biljettsystemets kärna har dialog förts med samtliga regioners it
förvaltningar. Det har beslutats att IT förvaltningen inom Region Kalmar län
på samtligas uppdrag, kommer att bygga upp en driftorganisation för biljettoch betalsystemet.
Tidplan för införande av biljett- och betalsystem
PROJEKTFÖRSENINGAR LYNX
2019
jan

feb

mar

apr

maj

jun

2020
jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

LEVERANSER Lynx/KolLo
Bobcat Backend
BoB-ID kort
KundApp

R1

R2

TVM
Validerare Access IS

Installation
+ 1 månad ?

Fordon/HH/ÅF ("bästa fall")
Fordon/HH/ÅF ("sämsta fall")

Installation

+ 2 månader ?

Installation
+ 6 månader ?

CRM (1) - Stöd KundApp

+ 1 månad ?

CRM (2) - Stöd Reskassa

+ 2 månader ?

CRM (3) - Lansering Lynx

+ 4 månader ?

CRM (4) - Komplett

+ 5 månader ?

Installation

Vi ser stora faror att klara driftstarten på samtliga system till årsskiftet 2020
för länsöverskridande resor. Skåne kommer att stänga sin del av Cubic när
avtalet går ut vid årsskiftet. Vilket innebär att samtliga måste ha igång det
nya biljettsystemet för resor över länsgränserna. Detta kommer vi fungera
med biljetter via den mobila appen och via TVM automaterna. Däremot
släpar köp av biljett på bussar pga att upphandlingen ligger i förvaltningsrätten. Skulle denna försening kvarstå och eskalera kommer Jönköping,
Kronoberg och Halland att få stora problem att sälja biljetter inom sina län.
Här räddas vi i Kalmar län av att vårt system med FARA inte har någon
absolut slutpunkt.

Beslutsgång
Efter utredningar som genomfördes i Trafikförvaltningarna under 2013 –
2016, infördes uppdraget i Kalmar länstrafiks verksamhetsplan för 2017 och
i Landstingsplanen för 2018.
Kontinuerliga redovisningar av hur utveckling av nytt biljett- och
betalsystem har gjort för Trafikstyrelsen och för Landstingsstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomiskt äskande har gjorts efter upphandling av optiska läsare under
hösten 2017. Då leverans av produkten inte har ägde rum har inte heller
någon betalning skett till leverantören.
Investeringsplan som omfattat upphandlade hårdvaror och mjukvaror har
redovisats för Landstingsstyrelsens arbetsutskott under maj och augusti
2018.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-04-15

RS 2019/320

Kalmar länstrafik

Regionfullmäktige

Priser och rabatter vid köp av biljett i mobil app
Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisade Priser och rabatter vid köp av
biljetter i mobil app, att gälla från och med införande av nytt biljettsystem
för Kalmar länstrafik.
Som en följd av införandet av mobil app i biljettsystemet avvecklas Reskassa
successivt som betalsätt.
Beslutet gäller under förutsättning av att Kalmar länstrafik inför nytt
biljettsystem.
Bakgrund
I samband med att nytt biljettsystem införs träder även fastställd Sydtaxan
2.0 i funktion. Sydtaxan har gemensamma regler och föreskrifter för
biljettprodukter vid resor över länsgränserna inom södra Sverige (Skåne,
Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län samt till
begränsad del för Västra Götaland).
I Sydtaxan 2.0 och i länens nya biljettsystem kommer inte betalmedel
”Reskassa” att finnas kvar som begrepp. Betalning i mobil app är en nyhet.
En månad efter lansering av ny mobil app i nya biljett- och betalstrukturen
upphör möjlighet till laddning av värde på befintlig Reskassa. Sex månader
efter lansering av mobil app i nya biljett- och betalstrukturen upphör
befintlig Reskassa som betalmedel för köp av biljett i Kalmar län.
I samband med denna förändring anpassas och samordnas de lokala
regelverken.
Enligt redovisat förslag till Priser och rabatt vid köp av biljetter i mobil app
får kunderna en rabatt om 10 resp 5 % på ordinarie pris. Samtidigt påbörjas
avveckling av befintlig Reskassa som betalsätt.
Från och med Regionplan 2020 kommer priser och rabatter i sin helhet att
fastställas samtidigt med kollektivtrafiktaxan.
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Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
Bilaga
Priser och rabatter i nytt biljettsystem

408

Datum

Sida

2019-04-15

2 (2)

2019-04-30

Bilaga: Priser och rabatter vid köp av biljetter i mobil app vid lansering den 1 september 2019

Biljetter
Enkelbiljett
1 zon

Resenärskategori
vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

Pris kundapp (kr)
26
16
76

Ordinarie pris (kr)
29
18
80

Rabattsats i appen
10%
10%
5%

Enkelbiljett
2 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

35
22
102

39
24
107

10%
10%
5%

Enkelbiljett
3 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

44
27
127

49
30
134

10%
10%
5%

Enkelbiljett
4 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

53
32
154

59
36
162

10%
10%
5%

Enkelbiljett
5 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

62
38
180

69
42
189

10%
10%
5%

Enkelbiljett
6 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

71
43
205

79
48
216

10%
10%
5%

Enkelbiljett
7 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

79
48
228

88
53
240

10%
10%
5%

Enkelbiljett
8 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

87
53
252

97
59
265

10%
10%
5%

Enkelbiljett
9 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

95
58
275

106
64
289

10%
10%
5%

Enkelbiljett
10 zoner

vuxen
barn/ungdom 7-19 år
grupp (ex. 2+2)

104
62
297

115
69
313

10%
10%
5%

24-timmarsbiljett är en "tur- och returbiljett" som prissätts som 2 enkelbiljetter (vuxen, barn/ungdom
och grupp). Samma rabatt som enkelbiljett i appen.
Cykelbiljett prissätts som enkelbiljett barn/ungdom. Säljs inte i appen.
30-dagarsbiljett har nuvarande prissättning utan rabatt i appen (vuxen, studerande och barn/ungdom).
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TJÄNSTESKRIVELSE
Regionservice

Datum

Ärendenummer

2019-03-19

RS 2019/313

Regionservice
Regionfullmäktige

Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk
fysiologi, Länssjukhuset i Kalmar
Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
avseende ombyggnation för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk fysiologi vid
länssjukhuset i Kalmar.
Bakgrund
Enheten för fysiologisk klinik vid länssjukhuset i Kalmar har två
gammakameror varav den ena beslutats att reinvestera. En gammakameras
livstid beräknas till ca 10 år, ju äldre den är desto större risk för tekniska
problem som kan medföra stopp. Det är av yttersta vikt för länets patienter
att utbyte av gammakameran kan ske så fort som möjligt.
Vid en nukleär-medicinsk undersökning används radioaktiva läkemedel som
söker sig till ett visst organ eller viss vävnad. Strålningen från läkemedlet
registreras av en kamera, s.k. gammakamera.
Upphandling av kameran, som dessutom innehåller en CT-modul för ett visst
antal undersökningar såsom skelett tomografi och myocardscint, är klar.
Leverans och installation kan ske inom tre månader efter avrop.
Total byggproduktionskostnad beräknas till 1,9 miljoner konomer (2019 års
prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas öka med 0,2 Mkr/år. Årliga
driftskostnader beräknas förbli oförändrade.

Christer Holmgren
t.f. förvaltningschef
regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
bygg- och förvaltarenheten

Bilaga
Underlag för inriktningsbeslut daterad 14 februari 2019.
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Ombyggnad för gammakamera / SPECT- CT
Klinisk fysiologi
hus 15, plan 3, Länssjukhuset i Kalmar
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Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G150

Byggnads-ID Datum

Kungsljuset 3 81115

2019-02-14

Sammanfattning
Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 1,9 Mkr i ombyggnad för reinvestering av ny
gammakamera/ SPECT-CT vid enheten Klinisk fysiologi, Diagnostiskt centrum vid länssjukhuset i
Kalmar.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 3 i hus 15 säkerställs
byggnadens konstruktion, akustik, utrustningens media-försörjning och kyla för reinvesterad
gammakamera/SPECT-CT samt personalens arbetsmiljö.
Bakgrund

Vid en nuklearmedicinsk undersökning används radioaktiva läkemedel som söker sig till ett visst
organ eller viss vävnad. Strålningen från läkemedlet registreras av en kamera, s.k. gammakamera.
Upphandlad kamera innehåller dessutom en CT-modul för ett visst antal undersökningar såsom
skelett tomografi och myocardscint.
Enheten för fysiologisk klinik vid länssjukhuset i Kalmar har två magnetkameror varav den ena
beslutats att reinvestera och den är upphandlad. En gammakameras livstid beräknas till ca 10 år,
ju äldre den är desto större risk för tekniska problem som kan medföra stopp. Det är av yttersta vikt
för länets patienter att utbyte av gammakameran kan ske så fort som möjligt. Upphandling är klar
och leverantör garanterar leverans och installation senast tre månader efter avrop. Projektering och
ombyggnation kan ske parallellt från avrop. Total projekttid inkl. testperiod ca 3- 4 månader.
Ärendet

Åtgärder som behöver ske är studerade utifrån att möta den upphandlade kamerans media-försörjning
och tekniska krav samt omdisponering av inredning i rummet pga. kamerans storlek och behov kring
ytan för patienter och personal. Strålskyddet bedöms enligt sjukhusfysiker vara fullgott.
Byggåtgärder kommer att ske med håltagning för kablage, ställningsbyggnation i hörsalen Hjärnan,
montage av dörrautomatik, byte av matta och undertak. Byggnation av teknikutrymme för
medicinteknisk utrustning som avger mer värme än tidigare utrustning och kräver processkyla med
tillhörande styrutrustning. Nytt köldbärarsystem samt ny fläktluftkylare i undersökningsrummet.
Flytt av tvättställ och tak-lyft för bättre arbetsmiljö kring patienten och utrustningen. Ny kraftmatning för utrustningen, datauttag, erforderliga brytare och kanalisation. Installation och leverans
kan inte ske under sommarmånaderna. Vid installation blockeras hörsalen Hjärnan under två – tre
veckor.
Organisation förstudie

Regionservice
Iréne Brodell, fastighetschef
Thomas Karlsson, byggchef, ombud
Susanna Köhlin, funktionsplanerare
Mats Arvidsson, byggprojektledare
Stefan Westblom , tekniksakkunnig VVS
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt centrum
2
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Underlag för inriktningsbeslut

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G150

Byggnads-ID Datum

Kungsljuset 3 81115

2019-02-14

Edyta Johansson, verksamhetschef, Klinisk fysiologi
Mats Johansson, medicinteknisk ingenjör, klinisk fysiologi
Externa konsulter;
WSP, byggnadskonstruktion och akustik
Tidplan

Förstudie
Beredning Investeringsråd
Inriktningsbeslut Regionfullmäktige
Genomförandebeslut Regionstyrelsen
Avrop av upphandlad utrustning
Projektering
Ombyggnation
Demontering av befintlig utrustning
Leverans, installation, utbildning
Ibruktagande

december 2018 – januari 2019
14 februari 2019
4 juni 2019
18 juni 2019
juni 2019
juni-augusti 2019
september –oktober 2019
oktober 2019
november 2019
november - december 2020

Ekonomi

Fastvärde 2019 års prisnivå
Total byggproduktionskostnad beräknas till ca 1,9 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 0,2 Mkr/år. Övriga driftkostnader beräknas förbli oförändrade.
Utrustning beräknas till ca 6,5 Mkr och finansieras inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningens ram.
Uppföljning

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef.
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering.
Ärendets beredning

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Datum: 2019-02-08
Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Mats Arvidsson ( byggprojektledare)
Regionservice, Bygg- och förvaltarenheten.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-18

RS 2019/316

Regionservice

Till regionfullmäktige

Ombyggnad för onkologisk mottagning och
dietistmottagning Länssjukhuset i Kalmar
Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
avseende ombyggnation av hus 13, plan 6, för onkologisk mottagning och
dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar.
Bakgrund
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för en
onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar.
Onkologisk verksamhet
Av förstudien framgår att behovet av nya lokaler för en onkologisk mottagning
på länssjukhuset är stort och fler behandlingsrum behövs är en förutsättning för
att cytostatika-mottagningen ska kunna erbjuda alla patientgrupper behandling.
Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer behandling
med biosimilar trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot subcutana
administration. Ett byte till biosimilar bedöms sänka regionens kostnader.
En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa
endokrina behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och
med september 2018. Motsvarande gäller även det som nu diskuteras med
kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina behandlingar.
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlingsmetod för patienter efter operation av körtel-metastaserande malignt melanom.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i hus
13 säkerställs att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt och
med god arbetsmiljö samt ha möjlighet att erbjuda länets medborgare med
cancerdiagnos adekvat behandling.
Dietistmottagning
Verksamheten är trångbodd och saknar behandlingsrum. Befintliga
behandlingsrum motsvarar inte gällande krav för bland annat ljudreduktion.
Verksamhetens långsiktiga arbete med att förstärka och samlokalisera enheten
har pågått länge och föreslagen ombyggnation tillgodoser verksamhetens
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lokalbehov och åtgärdar dokumenterade problem gällande sekretess och
trångboddhet.
Inom Länssjukhuset är hus 13 den enda byggnad med vårdverksamhet som
saknar kyla. I samband med föreslagen ombyggnation förbättras ventilationen
och utökas med kyla i hela byggnaden.
Total byggproduktionskostnad beräknas till 17,1 Mkr och verksamhetsutrustning till 1,4 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas öka
med 1,4 Mkr/år. Övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.

Christer Holmgren
t.f. förvaltningschef
regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
bygg- och förvaltarenheten

Bilaga
Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019.
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Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Underlag för Inriktningsbeslut

Ombyggnad för onkologisk mottagning och
dietistmottagning, hus 13, plan 6
Länssjukhuset i Kalmar
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Underlag för inriktningsbeslut

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G138

Byggnads-ID Datum

Kungsljuset 3 81113

2019-01-03

Sammanfattning
Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 18,5 Mkr i ombyggnad för onkologisk
mottagning och dietistmottagning i hus 13, plan 6 vid Länssjukhuset i Kalmar.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i hus 13 säkerställs att
verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet
att erbjuda länets medborgare med cancerdiagnos adekvat behandling.
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlingsmetod för patienter efter
operation av körtel-metastaserande malignt melanom. Denna behandling som ges varannan vecka i
ett år förväntas ge goda resultat.
Ombyggnadsåtgärderna är att betrakta som en kortsiktig lösning (10-15 år) och behovet av nya,
långsiktigt hållbara lokaler kvarstår. Ny lokalisering bör beaktas i förstudien för ny accelerator.
Bakgrund

Under 2018 gav Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionservice i uppdrag att gemensamt
genomföra en förstudie avseende lokaler för en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid
Länssjukhuset i Kalmar.
Ärendet

Onkologisk verksamhet
Verksamheten är länsövergripande och indelad i två sektioner; onkologsektionen och medicinsk
strålningsfysik. Cytostatika-mottagningen behandlar mellan 15-25 patienter och tar emot lika många
på mottagning dagligen. Onkologi är en ständigt växande verksamhet med nya diagnoser, nya
läkemedel och nya behandlingar. Fokus i arbetet inom cancervården är att förbättra ledtiderna.
Minskade ledtider inom samtliga cancerdiagnoser och goda medicinska resultat är prioriterat.
Verksamheten ökar årligen med ca 10-15 % och på cytostatika-mottagningen ännu mer.
Verksamheten finns idag i ny- och ombyggda lokaler från 2011 och 2013. Trots detta är det trångt
och brist på mottagningsrum och behandlingsrum. Det största behovet är att få lokaler för en
onkologisk mottagning på Länssjukhuset (för läkarbesök, inläggning av piccline mm). Nya lokaler
för onkologisk mottagning kan frigöra två av nuvarande läkarmottagningsrum på cytostatikabehandlingsavdelningen och omvandla dessa till behandlingsrum. Fler behandlingsrum är en
förutsättning för att verksamheten skall kunna erbjuda alla patientgrupper behandling.
Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer behandling med biosimilar
trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot dagens subcutana administration. Ett byte till
biosimilar kan potentiellt sänka regionens kostnader för trastuzumab med 5-10 miljoner per år.
En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa endokrina behandlingen
vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och med september 2018. Motsvarande gäller även
det som nu diskuteras med kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina
behandlingar.
Dietistmottagning
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda rehabiliterande insatser och ansvarar för
dietistverksamheten i södra länsdelen vid länssjukhuset i Kalmar. Verksamhetens långsiktiga arbete
med att förstärka och samlokalisera enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation skulle
tillgodose verksamhetens behov. Idag saknas behandlingsrum för tre av enhetens behandlare.
2
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Bygg- och förvaltarenheten

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G138
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Kungsljuset 3 81113

2019-01-03

Övriga befintliga behandlingsrum motsvarar inte gällnade krav för bland annat ljudreduktion.
Dokumenterade problem gällande sekretess och trångboddhet finns idag.
Expeditionsyta
Genetisk mottagning förväntas ske varannan vecka vid länssjukhuset i Kalmar. Detta är till stort
gagn för de patienter som har sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska
orsaker, vilka leder till flera olika funktionsnedsättningar. Uppskattningar visar att ca två procent av
Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos. Dessa patientgrupper reser idag till
specialistsjukhus för mottagningsbesök mm. Yta för denna verksamhet kan inrymmas i hus 13,
plan 6.
Åtgärder

Byggnaden uppfördes 1966 och renoverades 1995.
Till största delen används befintlig planlösning och rumsbildning med viss anpassning utifrån aktuell
verksamhet. Nya ytskikt, belysning, el, kallelsesignal och ventilation inklusive kyla i hela planet
samt byte av avloppssystem utförs. Våningen blir uppdelad i två delar med olika flöden för de olika
patientgrupperna medan de centrala delarna samutnyttjas för personalytor till båda enheterna. Den
norra delen av planet byggs om för onkologisk mottagning med patientingång via norra entrén.
Onkologisk mottagning innehåller fem undersökningsrum, ett behandlingsrum för inläggning av
piccline mm, ett provtagningsrum samt expeditioner för sjuksköterskor och läkare.
Den södra delen innehåller åtta behandlingsrum för dietistmottagning, förråd för sondmatspumpar
m.fl. tekniska hjälpmedel samt ett rum för samtal med familjer. Patienterna anmäler sig i befintlig
reception på plan 2 och tar sig upp till dietistmottagningen plan 6.
I samband med föreslagen ombyggnation kommer ventilationen förbättras och utökas med kyla i
hela byggnaden, vilket innebär att två befintliga ventilationsaggregat i två separata fläktrum på tak
kommer att bytas till nya aggregat med inbyggda kylbatterier.
Total ombyggnadsyta ca 1 000 m2
Etapp 1, ombyggnad plan 6
Lokalerna som avses byggas om är idag tomställda och inga evakueringslokaler eller andra åtgärder
krävs under ombyggnationen. Att inga etappindelningar behövs och att hela våningen är disponibel är
en fördel både tidsmässigt och ekonomisk. Projektering och ombyggnation kan genomföras
omgående.
Etapp 2, åtgärder för installation av kyla i övriga delar av byggnaden
Arbeten med byte av aggregat i fläktrum på tak samt installation av ny kylmaskin inkl. rörsystem kan
utföras parallellt med etapp 1 och detaljplaneras i samråd mellan verksamhet och funktionsplanerare
och kan utföras under pågående verksamhet. Undertak i korridorer på alla plan kommer att
demonteras för att kunna isolera befintliga tilluftkanaler, därefter åter-montage av undertaksplattor. I
samband med detta moderniseras belysningen i korridorer samt angränsande ytor.
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2019-01-03

Organisation förstudie

Regionservice
Iréne Brodell, fastighetschef
Thomas Karlsson, byggchef, ombud
Susanna Köhlin, funktionsplanerare
Simon Dahlén, byggprojektledare
Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Annkristin Svensbergh, sjukhuschef
Håkan Ehlin, verksamhetschef
Magnus Lagerlund, verksamhetschef
Externa konsulter;
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO
Tidplan

Förstudie
Beredning Investeringsråd
Inriktningsbeslut Regionfullmäktige
Program och projektering
Genomförandebeslut Regionstyrelsen
Byggproduktion
Inflyttning/driftsättning etapp 1
Driftsättning etapp 2

april 2018 – augusti 2018
6 december 2018
27 mars 2019
april - juni 2019
8 maj 2019
september 2019 – april 2020
mars 2020
maj 2020

Ekonomi

Fastvärde 2019 års prisnivå
Total byggproduktionskostnad inklusive kyla beräknas till 17,1 Mkr och
verksamhetsutrustning till 1,4 Mkr.
Etapp 1 (ombyggnad plan 6) 10,9 Mkr.
Etapp 2 (inneklimat inkl. kyla hela byggnaden) 6,2 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader grundade på löpvärde beräknas till ca 1,4 Mkr/år. Övriga driftkostnader
beräknas förbli oförändrade.
Risker

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade
risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på
konsekvenserna av risken.
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Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

1)

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G138

Byggnads-ID Datum

Kungsljuset 3 81113

2019-01-03

Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något
dokumentationssystem.

Åtgärder för att hantera dessa risker är:
1)
Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk.
Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas
i riskpeng.
Uppföljning

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef.
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering.
Ärendets beredning

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Datum: 2018-01-03
Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Regionservice, Bygg- och förvaltarenhet

Bilagor
1. Planlösning hus 13, plan 6
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-18

RS 2019/315

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten
Regionfullmäktige

Ombyggnad av förråd, omklädningsrum och
personalrum för EPM, Enheten för palliativ medicin
Länssjukhuset i Kalmar
Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
avseende ombyggnation av hus 13, plan 1 och 4, för EPM, enheten palliativ
medicin vid Länssjukhuset i Kalmar.
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gav under 2018 Regionservice i uppdrag att
gemensamt genomföra en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för EPM,
Enheten för palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar.
Verksamheten är trångbodd och arbetsmiljön är ansträngd.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 och
4 i hus 13 förbättras miljön i personalrum och förrådshantering. Arbetsmiljön
förbättras och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som
arbetar vid enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH.
Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhetsutrustning
till 0,3 Mkr (2019 års prisnivå).
Kapitaltjänstkostnader beräknas öka med 0,3 Mkr/år. Årliga kostnader för
lokalvård ökar med 20 400 kr medan övriga driftskostnader beräknas förbli
oförändrade.

Christer Holmgren
t.f. förvaltningschef
regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
bygg- och förvaltarenheten

Bilaga
Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019.

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

422

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Underlag för Inriktningsbeslut

Ombyggnad av förråd, omklädningsrum och
personalrum för EPM, Enheten för palliativ medicin,
hus 13, plan 1 och 4, Länssjukhuset i Kalmar
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Bygg- och förvaltarenheten

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G148
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Kungsljuset 3 81113

2019-01-03

Sammanfattning
Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 2,9 Mkr i ombyggnad av personalrum,
omklädningsrum och förråd för enheten palliativ medicin vid länssjukhuset i Kalmar.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 och 4 i hus 13 förbättras
miljön i personalrummet och förrådshantering av tekniska hjälpmedel och medicintekniska
produkter. Arbetsmiljön förbättras och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som
arbetar vid enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH. Åtgärderna är att betrakta som en kortsiktig
lösning för att åtgärda arbetsmiljöproblem.
Bakgrund

Avdelningen för palliativ medicin har det oerhört trångt i sitt förråd där alla typer av artiklar samsas
på liten yta, medicinsk teknik, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Rullstolar, patient-liftar
och madrasser behöver lyftas ut för att personal ska kunna hämta ut produkter och material från
förrådet. Det är svårarbetat och medför risk för personskada och svårt att hålla rent. Arbetsmiljön är
hårt ansträngd. Personalrummet är oerhört litet och rymmer endast sex personer. Avdelningen har
behov att ett 15- tal medarbetare kan äta lunch samtidigt. Lokalerna är trånga vilket begränsar
möjligheterna att anpassa dem. Rådgivningsteamets fyra sjuksköterskor sitter i ett rum och för samtal
via telefon. Risk för överhörning och stressig arbetsmiljö.
Ärendet

Åtgärder som föreslås är att skapa omklädningsrum för personalen på plan 1 och därmed frigöra
yta för personalrum och förråd inom verksamhetens yta på plan 4. Tillkommande yta på plan 1
är ca 70 m² och detta möjliggör en omdisponering av yta på plan 4 som påtagligt förbättrar
arbetsmiljön för personalen vid enheten. Förråden struktureras om och renodlas. Ett förråd för
madrasser och större tekniska hjälpmedel placeras på plan 1, ett förråd för medicinsk teknik och ett
för rullande förråd placeras på plan 4. Rådgivningsteamets expedition byggs om till två mindre
expeditioner och skapar därmed möjlighet för rådgivningsteamets sjuksköterskor att få bättre
arbetsmiljö under sina samtal.
Framtaget ombyggnadsförslag avser en utökning av yta på plan 1 för omklädningsrum och förråd.
Inom verksamhetens egna lokaler disponeras ytorna om för personalrum och förråd.
Genomförandet sker i två etapper:
Etapp 1 – Ombyggnadsyta 70 kvm avseende omklädningsrum plan 1
Etapp 2 – Ombyggnadsyta 110 kvm plan 4
Organisation förstudie

Regionservice
Iréne Brodell, fastighetschef
Thomas Karlsson, byggchef, ombud
Susanna Köhlin, funktionsplanerare
Stefan Westblom , tekniksakkunnig VVS
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El
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Underlag för inriktningsbeslut

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G148

Byggnads-ID Datum

Kungsljuset 3 81113

2019-01-03

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Annkristin Svensbergh, sjukhuschef LSK
Arne Sjöberg , verksamhetschef Geriatriska kliniken
Externa konsulter;
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO
Tidplan

Förstudie
Beredning Investeringsråd
Inriktningsbeslut Regionfullmäktige
Program och projektering
Genomförandebeslut Regionstyrelsen
Byggproduktion
Inflyttning/driftsättning

april 2018 – oktober 2018
6 december 2018
27 mars 2019
april –maj 2019
8 maj 2019
augusti – november 2019
december 2019

Ekonomi

Fastvärde 2019 års prisnivå
Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhetsutrustning till 0,3 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 290 000/år. Årliga kostnader för lokalvård beräknas öka
med 20 400 kr (ökad städ-yta 70 m²) medan övriga driftkostnader beräknas förbli oförändrade.
Risker

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade
risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på
konsekvenserna av risken.
1)

Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något
dokumentationssystem.

Åtgärder för att hantera dessa risker är:
1)
Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk.
Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas
i riskpeng.
Uppföljning

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef.
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering.
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Underlag för inriktningsbeslut

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Projektnummer Fastighetsbeteckning

G148

Byggnads-ID Datum

Kungsljuset 3 81113

2019-01-03

Ärendets beredning

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Datum: 2019-01-03
Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Regionservice, Bygg- och förvaltarenhet
Bilagor
1. Planlösning plan 1 och 4 Enheten för palliativ medicin hus 13 LSK

4
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5128B

LÄNSSJUKHUSET KALMAR, HUS 13 PLAN 1 OMBYGGNAD

2018-08-23
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5128B

LÄNSSJUKHUSET KALMAR, HUS 13 PLAN 4 OMBYGGNAD

2018-08-23
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-19

RS 2019/321

Regionsservice
Bygg- och förvaltarenheten
Regionfullmäktige

Bytesavtal med TjustFastigheter AB avseende
fastigheterna Västervik Mimer 5 och Västervik Läkaren
12
Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner bytesavtal som innebär att Region Kalmar län
(juridiskt namn Kalmar läns landsting, 232100-0073) förvärvar fastigheten
Västervik Läkaren 12 från TjustFastigheter AB (556060-6443) och avyttrar
fastigheten Västervik Mimer 5 till TjustFastigheter AB.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar för
överlåtelserna och eventuella inskrivningsåtgärder.
Bakgrund
Region Kalmar län tecknade i april 2016 en avsiktsförklaring med
Västerviks kommun och kommunens bolag Västerviks Bostads AB och
TjustFastigheter AB gällande ett fastighetsbyte. Avsiktsförklaringen innebär
att Region Kalmar län ska överlåta del av fastigheten Västervik Mimer 1 till
TjustFastigheter AB och att TjustFastigheter AB ska överlåta fastigheten
Västervik Läkaren 12 till Region Kalmar län. Fastighetsöverlåtelserna ska
ske som ett byte och ingen mellanavgift ska utgå.
Fastigheten Västervik Mimer 1 är nu avstyckad och den del som ska
överlåtas har fått fastighetsbeteckningen Västervik Mimer 5. På Västervik
Mimer 5 finns två byggnader och dessa innehåller kommunal verksamhet
(dagcenter mm.), dessutom finns en mindre garagebyggnad på fastigheten.
Västervik Läkaren 12 kallas Tjustskolan som populärnamn.
Tillträde för respektive fastighet är satt till den 1 oktober 2019.

Christer Holmgren
t.f. förvaltningschef
Regionservice

Iréne Brodell
fastighetschef
Bygg- och förvaltarenheten

Bilaga
Bytesavtal

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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BYTESAVTAL

Parter:
Region Kalmar län
(org. nr. 232100-0073)
Box 601
391 26 Kalmar
Ägare till Västervik Mimer 5
Nedan kallad Region Kalmar län
Tjustfastigheter AB
(org. nr. 556060-6443)
Box 502
593 25 Västervik
Ägare till Västervik Läkaren 12
Nedan kallad TFAB

Andel: 1/1

Andel 1/1

Byte Överlåtelseförklaring Fastighetsbildning
Region Kalmar län överlåter till TFAB fastigheten Västervik Mimer 5 om 18 471 m².
Bilaga 1, Fastighetskarta
TFAB överlåter till Region Kalmar län fastigheten Västervik Läkaren 12 om 8 249 m².
Bilaga 2, Fastighetskarta
Fastighetsbildning är tänkt att ske så att Mimer 5 avstyckas och att Västervik Läkaren 12
regleras in i Västervik Läkaren 9.
Mellanavgift
Ingen mellanavgift ska utgå.
Tillträdesdag
2019-10-01

§1 Fastighetens skick
Fastigheterna överlåts i befintligt skick
§2 Inteckningar
Parterna garanterar att respektive fastighet på tillträdesdagen inte är intecknad samt ej heller
ansökan om inteckning har gjorts eller kommer att göras. Parterna skall senast på
tillträdesdagen tillse att överlåten egendom ej står som säkerhet för någon form av belåning.
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§3 Servitut och Nyttjanderätter
Västervik Mimer 5.
Väg
Last
Officialservitut
Väg
Last
Officialservitut

0883-2018/39.1
0883-1855.1

Markupplåtelseavtal för optokanalisation med Västerviks Miljö och Energi AB. (Last)
Markupplåtelseavtal för elledningar med Västerviks Miljö och Energi AB. (Last)
Markupplåtelseavtal för fjärrvärme med Västerviks Miljö och Energi AB. (Last)
Ansökan för att skapa Gemensamhetsanläggning för fastigheternas gemensamma kallvatten
och dagvattenservis är inskickad till Lantmäteriet och under behandling.

Västervik Läkaren 12
Gångväg cykeltrafik
Avlopp

Elledning
Fjärrvärme
Starkström
Vatten och avlopp

Last
Officialservitut
0883-188.2
Förmån
Officialservitut
0883-1941.1
Bildningsåtgärd: Avstyckning
Beskrivning: rätt att behålla, underhålla och förnya underjordiska
ledningar för spillvatten och dagvatten inom område a, 4 m brett
Last
Officialservitut
0883-1941.2
Beskrivning: rätt att behålla, underhålla och förnya underjordiska
elledningar inom område b, 2 m brett
Last
Ledningsrätt
0883-188.1
Last
Ledningsrätt
0883-188.1
Last
Ledningsrätt
0883-188.4

§4 Faran för fastigheten
Respektive part står faran om dennes överlåtna egendom skadas eller försämras mellan
kontraktsdagen och tidpunkten för tillträde.
§5 Fördelning av kostnader och intäkter
Kostnader för och intäkter av överlåten egendom som belöper på tiden intill tillträdesdagen
skall betalas respektive uppbäras av överlåtaren. Mottagaren skall stå för kostnader och
uppbära intäkter som belöper på tiden efter tillträdet.
§6 Lagfart m.m.
Respektive part skall erlägga samtliga kostnader som är förenade med ansökan och erhållande
av lagfart för förvärvad fastighet.
§7 Fastighetsbildning
Region Kalmar län bekostar fastighetsreglering för överföring av Läkaren 12 till Läkaren 9.
Region Kalmar län ansöker om fastighetsbildning som ska anses ingiven för TFAB som
genom fullmakt.
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§8 Friskrivningsklausul
Efter tillträdesdagen får inte respektive part göra några anspråk på grund av fel i förvärvad
fastighet.
§9 Övriga villkor och bestämmelser
Respektive part ska tillträda respektive fastighet 2019-09-01 under förutsättning att
Regionfullmäktige i Kalmar län vid den tidpunkten har beslutat om överlåtelsen och godkänt
bytesavtalet samt att förutsättningar i övrigt är uppfyllda enligt detta bytesavtal. Om
Regionfullmäktige i Kalmar län vid den ovan angivna tidpunkten ännu inte har godkänt
bytesavtalet senareläggs tillträdesdagen att ske inom sju dagar efter det att Regionfullmäktige
godkänt bytesavtalet. Godkänner inte Regionfullmäktige bytesavtalet återgår bytet med
omedelbar verkan utan vidare hävning. Ingen av parterna har rätt till skadestånd av andre
parten.
Mediaförsörjning Mimer 1 och Mimer 5
Hus 01 och 02 ligger på Mimer 5, hus 03 ligger på Mimer 1
Hus 01 har egna abonnemang för el, fjärrvärme, kallvatten och avlopp. Mätaren för kallvatten
är ansluten via samma avstängningsventil som inkommande vatten till fastigheterna, det
innebär att inkommande vatten för samtliga hus måste stängas vid ett framtida mätarbyte. Vid
ett sådant byte åvilar det TFAB att informera Region Kalmar län om detta i god tid.
Hus 02 har egna abonnemang för el, fjärrvärme och avlopp. För kallvatten försörjs hus 02 via
hus 03 och 01, mätaren finns i hus 01.
Hus 03 har egna abonnemang för el, fjärrvärme och avlopp. För kallvatten försörjs hus 03 via
hus 01. TFAB debiterar Region Kalmar län för kallvattenförbrukningen i hus 03, undermätare
finns.
En ansökan är inskickad till Lantmäteriet för att skapa Gemensamhetsanläggning för
kallvatten och dagvatten.
Brandlarm inklusive larmsändare, ur-anläggning, snabbtelefonanläggning, antennanläggning
och den datakommunikation som matas från hus 03 till hus 02 separeras från centralerna i hus
03.
Den ytterbelysning som finns utmed den interna gatan som ligger på Mimer 5 och går vidare
upp till Mimer 4 är idag ansluten till elservis i hus 03 på Mimer 1. TFAB ansvarar för att
ändra detta så att de istället matas från elservis i hus 02 på Mimer 5.
I övrigt gäller vad i Jordabalken eller eljest i lag stadgas om överlåtelse av fast egendom.
Bilaga 1: Fastighetskarta, Västervik Mimer 5
Bilaga 2: Fastighetskarta, Västervik Läkaren 12
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Förestående bytesavtal godkänns
………………………………
Ort och datum

……………………………….
Ort och datum

För Region Kalmar län

För Tjustfastigheter AB

………………………………
Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordf.

………………………………..
Anders Björlin
Kommundirektör

……………………………….
Ingeborg Eriksson
Regiondirektör

………………………………..
Sven-Åke Lindberg
VD

Namnteckningar bevittnas:
………………………………

Namnteckningar bevittnas:
…………………………………

………………………………

…………………………………
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0

Hus 01

Mimer 5

Hus 03

Hus 02

434
100 m

©Lantmäteriet/Västerviks kommun

²

27 februari, 2019

Bilaga 1

0

435
100 m

©Lantmäteriet/Västerviks kommun

²

27 februari, 2019

Bilaga 2

Läkaren 12

Sida

1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-03-19

RS 2019/322

Regionsservice
Bygg- och förvaltarenheten
Regionfullmäktige

Hyresavtal för en ny hälsocentral i Gamleby
Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att teckna hyresavtal med
Västerviks Bostads AB för en ny hälsocentral i Gamleby.
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplaner.
Bakgrund
Region Kalmar län och Västerviks kommun samt dess bolag Västerviks
Bostads AB och TjustFastigheter AB tecknade i april 2016 en
avsiktsförklaring som innehöll dels fastighetsbytet Västervik Mimer 5 och
Västervik Läkaren 12, dels en förhyrning av en nybyggd hälsocentral i
Gamleby.
Hälsocentralen ska förhyras av Västerviks Bostads AB på fastigheten
Västervik Katedern 11 i Gamleby. Hälsocentralen är belägen i bottenplan i
en byggnad som i ovanliggande våningsplan också ska innehålla kommunalt
boende.
Tillträde för respektive fastighet är satt till den 1 oktober 2019.
Ett preliminärt hyresavtal baserat på de överenskomna villkoren i
avsiktsförklaringen finns framtaget.
Hyrestid: 25 år
Hyra: 2 808 000 kr/år, (tillkommer kostnad för verksamhetsel)
Inflyttning: Preliminärt Q4 2022. Inflyttningsdag är preliminär då
detaljplanearbetet för kvarteret ännu pågår.

Christer Holmgren
t.f. förvaltningschef
Regionservice

Iréne Brodell
fastighetschef
Bygg- och förvaltarenheten

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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2019-04-11

RS 2019/421

Regionstab Kansli

Regionfullmäktige

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet i Kalmar län 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.

Gulistan Ucar
Regionsekreterare

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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Datum: 2019-04-10

Till Samordningsförbundets medlemmar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 för Samordningsförbundet i
Kalmar län
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna:




Årsredovisning för 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelsen för 2018

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar
samordningsförbundet få besked om detta.
För Samordningsförbundet i Kalmar län
Joakim Ivarsson
Förbundschef

Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se
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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
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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

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar
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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

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2018
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0
3

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

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

452

2014
2015
2016
2017
2018

167
167
214
259
230

167
199
220
256
327

90
122
99
164
199

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018.

87
78
133
132
137

82
121
85
124
179
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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

27(45)

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

NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund

-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
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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

28(45)

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

SUMMA

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

1 154 426

ECOudden

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.
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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

34(45)

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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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.
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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
_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

482

Årsredovisning 2018 Pontibus i Borgholm

42(45)

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.
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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
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Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar
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