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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt nämnder/förvaltningar som uppvisar

underskott i prognosen efter delårsbokslut t.o.m. augusti 2019 att vidta
åtgärder för att begränsa underskottet 2019 och anpassa kostnadsnivån till
tilldelade ekonomiska ramar.

I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet ska detta föreläggas regionstyrelsen för beslut.

2. Regionstyrelsen uppmanar nämnderna/förvaltningarna att ha fortsatt
fokus på att uppnå de verksamhetsmässiga målen i regionplanen.

3. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2019-01—08 till
handlingarna.

Bakgrund
För kommuner och regioner gäller lag om kommunal redovisning. I lagen 
stadgas bl. a. att minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild 
redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från 
räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst 
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
Delårsrapport avseende perioden 2019-01—08 har upprättats. Rapporten 
finns som bilaga till denna framställning. Under rubriken 
Förvaltningsberättelse beskrivs årets första åtta månader med utgångspunkt 
från de fyra målområdena Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare 
samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av Region Kalmar läns 
strategiska mål. Allt siffermaterial redovisas därefter under rubriken 
Finansiella rapporter.

Region Kalmar län uppvisar i delårsbokslutet ett positivt resultat, d.v.s. 
intäkterna överstiger kostnaderna, med 80 Mkr. För helåret 2019 beräknas ett 
resultat på -31 Mkr, vilket är 153 Mkr sämre än det budgeterade resultatet. 
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Helårsprognosen för nämnderna/förvaltningarna visar ett underskott mot 
budget på totalt 361 Mkr, medan gemensamma poster under rubriken 
Finansiering visar ett budgetöverskott på 208 Mkr. 

De största budgetunderskotten uppvisas för Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen med 330 Mkr och Primärvårdsförvaltningen med 42 
Mkr. Nämnder/förvaltningar som uppvisar budgetunderskott i prognosen 
arbetar kontinuerligt med handlingsplaner för att minska kostnaderna. 
Verksamhetsdialoger förs kontinuerligt med samtliga förvaltningar.

Region Kalmar läns revisorer ska behandla delårsbokslutet inför 
regionfullmäktiges behandling av ärendet.

Lars Mattsson
Ekonomidirektör Gunnar Jonsson

Ekonom

Bilaga
Delårsrapport.
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Inledning
Delårsrapporten är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och verksam-

hetsmässiga resultat från januari till och med augusti samt en prognos för helårsutfall 

2019. Uppföljningen följer Region Kalmar läns fyra målområden, Invånare och kund, 

Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi. Flera av det beslutade måtten i Regionplan 

2019-2021 följs upp per halvår alternativt helår. I delårsrapporten presenteras endast 

de mått där det finns aktuella resultat att redovisa.

Region Kalmar län har nu ansvar för att leda den regionala utvecklingen. Den 1 januari 

2019 bildades Region Kalmar län med uppdraget hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 

folkhögskolor, kultur samt regional utveckling och tillväxt. Målet för det regionala till-

växtuppdraget är att skapa hållbar utveckling i länet. Det regionala tillväxtuppdraget 

består av tre delar: utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi samt sam-

ordna insatser för att genomföra denna, besluta om användningen av vissa statliga 

medel för regionalt tillväxtarbete, följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resul-

taten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. n 
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Vision, strategi och mål
Organisationen Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv”. I allt vi 

gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt.

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare. Vi arbetar för att länet ska vara en 

plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara 

ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas.

Region Kalmar län ska arbeta för att ständigt förbättra verksamhetens kvalitet. Det gör vi genom strategin Varje 

dag lite bättre – kraften hos många! Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser. Att involvera, 

stötta och motivera medarbetarna är en av våra chefers viktigaste uppgifter. Våra medarbetare förväntas i sin 

tur ta ansvar för att förbättra och utveckla verksamheten. Det är självklart för oss alla att vi har två uppdrag – att 

lösa dagens uppgifter och att ta sig an framtidens utmaningar.

Regionplan 2019-2021 är det övergripande styrdokument som omsätter Region Kalmar läns vision och värde-

grund till långsiktiga mål inom fyra målområden: Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. n
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Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta 
innebär att de finansiella målen ska vara uppfyllda och 
att organisationen ska uppnå goda verksamhetsresul-
tat. Verksamhetsmålen är högt ställda och fullständig 
måluppfyllelse är därför ofta svårt att uppnå.

Det senaste resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarome-
tern är liksom tidigare år mycket bra inom de flesta områ-
den. Region Kalmar läns invånare har högst förtroende för 
vården i landet och är kostnadseffektivast och bäst när det 
gäller att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar 
av patienter. Tillgänglighet till alla verksamheter är fortsatt 
prioriterat och bland annat har ett arbete påbörjats med 
en strategi för invånarnas digitala vårdkontakter. Invånar-
nas användning av e-tjänster och besöken på tjänsten 1177.
se fortsätter att öka. I augusti gjordes över 96 000 inlogg-
ningar, vilket är 45 procent mer än i augusti förra året. Efter 
gjorda insatser är det numera inte längre några långa vän-
tetider dagtid på vardagar till 1177. 
 När det gäller länets sjukhus har Oskarshamns sjukhus 
för femte gången utsetts till bästa sjukhus i klassen min-
dre sjukhus och Västerviks sjukhus erhöll en tredjeplats vid 
rankningen av bästa sjukhus i klassen mellanstora sjukhus. 
 Verksamheterna fortsätter arbetet med att stödja in-
vånarna i processen för hälsosammare levnadsvanor och 
arbetet med omställningen till Nära vård pågår inom hälso- 
och sjukvårdens verksamheter. 
 En ny överenskommelse mellan Region Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 mars 2019. 
Samverkan mellan olika vårdgivare fungerar väl och under 
augusti var genomsnitt antal utskrivningsklara dagar för lä-
net 0,5 dagar.
 Både allmänhetens och kundernas nöjdhet med kol-
lektivtrafiken ökar. Mest positivt har kundernas nöjdhet ut-
vecklat sig och mest nöjda med Kalmar länstrafik är ålders-
gruppen 65-85 år. Andelen länsinvånare som regelbundet 
reser med kollektivtrafik ökar också i jämförelse med före-
gående år.
 Tillgång till kompetens är grundläggande för utveck-
ling av länet där bland annat ett handlingsprogram för 
kompetensförsörjning är framtaget. Regionalt pågår sam-
arbete med kommunerna för att påskynda bredbandsut-
byggnaden i länet och ett utkast till handlingsprogram för 
transportinfrastruktur är framtaget som underlag för priori-
teringar framöver.
 Dialoger förs med kulturinstitutionerna kring jämställd-
hets- och hållbarhetsarbete. Samarbete med Länsstyrelsen 
i Kalmar län är inlett för att på sikt ta fram ett regionalt miljö-

kulturprogram och kulturmiljöstrategi.
 Sjukfrånvaron har minskat under det andra tertialet i 
förhållande till motsvarande period föregående år från 5,29 
procent till 5,11 procent. De flesta förvaltningar har minskat 
sin sjukfrånvaro.
 Region Kalmar län arbetar både på kort och lång sikt 
med att minska beroendet av bemanningsbolag. Inom de 
sjukvårdande förvaltningarna är det stort fokus på flera åt-
gärder för att minska kostnaderna för inhyrd personal. Kost-
nadsökningen för inhyrd personal har under året planat ut 
och inom flera verksamheter stabilt minskat vilket särskilt 
märks inom specialistpsykiatrin.
 God ekonomisk hushållning uppnås genom att verk-
samheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadsef-
fektivt sätt med en stabil finansiering som grund.  För att 
kunna möta ökade krav krävs att verksamheterna fortsätter 
att effektivisera och hålla kontroll på kostnaderna. Långsik-
tigt måste behovet av investeringar och reinvesteringar, till-
sammans med det totala pensionsåtagandet, finansieras. 
 Årets prognos för helåret visar ett resultat på -31 Mkr. 
De senaste månaderna har nettokostnadsutvecklingen vi-
sat en sjunkande trend och totala nettokostnadsökningen 
för året beräknas till 3,3 procent. För att nå resultatmålet får 
den inte överstiga 0,9 procent. De aktiviteter som genom-
förts fortsätter för att skapa förutsättningar för att nå en 
ekonomi i balans. n

Sammanfattning

Förvaltningsberättelse
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Nöjda invånare och 
samarbetspartners

Invånare och kund
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Bra bemötande och delaktighet
Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska känna 
sig sedda, få bra bemötande och god service. Utgångspunk-
ten är helhetsupplevelsen av ett möte med någon av verk-
samheterna.
 Det övergripande arbetet med värdegrund och bemö-
tande har fortsatt att utvecklas genom utbildningar inom fle-
ra verksamheter och i samband med chefsforum, introduktio-
ner för nyanställda samt vid medarbetardagar. En tydlig och 
god värdegrund skapar en grund för utveckling, samverkan 
och förståelse. Det handlar både om att bygga stolthet och 
skapa trivsel samt att skapa de rätta förutsättningarna för en 
trygg personal. 
 Tillsammans med tre av länets kommuner har Region Kal-
mar län i skapat ett gemensamt upplägg för att öka den digi-
tala kunskapen hos länets invånare över 65 år. I Mörbylånga 
deltog cirka 300 seniorer och i Kalmar 600 seniorer. Uppfölj-
ning av arbetet pågår. Målet är att minska det digitala utan-
förskapet i Kalmar län genom att erbjuda kunskap och stöd 
för att våga och kunna ta del av digitala tjänster och möjlig-
heter. Det kan handla om att öka användningen av olika sam-
hällstjänster, till exempel Vårdguiden 1177:s e-tjänster och 
Kalmar länstrafiks app. Satsningen är i linje med den regio-
nala utvecklingsstrategin och planen om att 1177.se ska vara 
förstahandsvalet för den som söker kontakt med hälsa och 
vård.

Hälsa och välbefinnande
Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och 
livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar och bakgrund. En 
jämställd och jämlik hälsa är grunden för människans välbe-
finnande och utveckling. Andelen som uppger att de har 
god eller mycket god hälsa ökar något från förra mätningen. 
Skillnaden mellan åldersgrupper är stor och äldre uppger att 
de har sämre hälsa än yngre.
 Ett kunskapsunderlag för Region Kalmar län har tagits 
fram. Både internationella och nationella studier visar att 
det finns ett starkt samband mellan regional utveckling och 
hälsa. Utan god hälsa blir det ingen stark utveckling och finns 
det ingen stark regional utveckling, finns inte resurserna att 
utveckla hälsan. Kunskapsunderlaget ger Region Kalmar län 
möjlighet att bli en ännu starkare samhällsaktör inom pre-
ventiva hälsofrågor och prioritera och initiera nya arbetssätt.
 Under året har mål och indikatorer arbetats in i det ge-
mensamma styrdokumentet för Länsgemensam ledning för 
socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i 

Kalmar län. Genom att ha gemensamma mål och indikatio-
ner inom alla verksamheter; skola, socialtjänst, vård och om-
sorg, hälso- och sjukvård, skapas samsyn kring hur alla kan 
arbeta för att skapa en god och jämlik hälsa för invånarna i 
Kalmar län.

Medverkan i hälso- och sjukvården
Patientens upplevelse är central i arbetet för en mer person- 
och familjecentrerad vård. Patienter ska bli tagna på allvar, 
bli respekterade och ha möjlighet att påverka sin vård och 
behandling.
 Person- och familjecentrerat arbetssätt lyfts in i arbetet 
med patientkontrakt. Fokusgrupper med patienter och an-
höriga har varit delaktiga i diskussioner kring att flytta vården 
närmare, att använda invånarens egna resurser samt att tala 
om vad som skapar trygghet i vården. Patientkontraktet ska 
bidra till att stärka patientens roll och ska skapa förutsätt-
ningar för en samordnad vård som ska stödjas av digitala 
redskap. En god samverkan med den kommunala hemsjuk-
vården och sjukhusen är grunden för att tillsammans skapa 
förutsättningar för en fortsatt god utveckling och samord-
ning. Kontinuitet och trygghet är viktiga delar i omställning-
en liksom att alla vårdaktörer runt patienten samverkar och 
tar gemensamt ansvar. Fast vårdkontakt har ökat sedan den 
nya lagen om samverkan vid utskrivning etablerades. Fort-
satt utvecklingsarbete pågår för att skapa trygghet för våra 
patienter med behov av samordnade insatser.
 Region Kalmar län administrerar i samarbete med Kom-
munförbundet i Kalmar län en intressebank för invånare med 
erfarenhet av hälso- och sjukvården och omsorgen i Kalmar 
län. Personerna i intressebanken utgör resurs och bidrar med 
sina erfarenhetsbaserade kunskaper i utvecklingsaktiviteter 
och ledningssammanhang. Under våren har invånare i intres-
sebanken medverkat inom till exempel nära vård, cancerre-
habilitering, missbruk och beroende och patientkontrakt. 
 Inom psykiatrin finns patient och närståendemedverkan i 
planeringen av nybyggnation i Västervik. 
 Inom Länsgemensam ledning i samverkan inom social-
tjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar 
län finns nu brukare, patient och närstående i arbetsgrup-
perna för samtliga fokusområden äldre, barn- och unga, 
missbruk och beroende samt psykisk hälsa. Arbetet för att 
öka barn och ungas medverkan pågår i dialog i sjukvårdsre-
gionen. 
 Inom systemet för kunskapsstyrning har en nationell ar-
betsgrupp för patientmedverkan tagit fram ett förslag till 
modell för patientmedverkan.

Nöjda invånare och samarbetspartners 
Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. Människor, organisationer och 

näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kal-

mar läns verksamhet. 

Nöjda invånare och 
samarbetspartners
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Köfri vård 
Region Kalmar län har målet att ha Sveriges bästa tillgäng-
lighet till hälso- och sjukvård och invånarna ska uppleva att 
vården finns där när de behöver den. 
 Både invånarnas användning av e-tjänster och besöken 
på tjänsten 1177.se fortsätter att öka. Över 140 000 länsin-
vånare är hittills anslutna till e-tjänsterna vilket är ett stadigt 
ökande antal. I augusti gjordes över 96 000 inloggningar, vil-
ket är 45 procent mer än i augusti förra året.
 Med syfte att öka tillgängligheten för invånarna, har Te-
leQ dygnet runt införts på samtliga hälsocentraler, vilket be-
tyder att invånarna når självservicetjänsterna i telefon även 
när hälsocentralen har stängt. Självservicetjänsterna innebär 
bland annat möjlighet för invånarna att avboka tid och förnya 
recept.
 Under 2019 främjas en ökad tillgänglighet på vårdenhe-
terna inom Hälsoval. Den extra ersättningen som enheter-
na kan få om de har öppet mer än 45 timmar per vecka har 
dubblerats. I dagsläget har 13 enheter väl spritt över länet 
anammat detta.
 Den genomsnittliga väntetiden för besvarade samtal till 
1177 på telefon har under en längre period varit hög, framfö-
rallt på helger. Flera insatser är gjorda, dels ökad bemanning 
och dels samverkan med andra regioner. Samverkan har lett 
till att det inte längre är någon kö dagtid på vardagar. För-
beredelser har pågått och under hösten utökas samverkan 
med andra regioner till hela dygnet och alla veckans dagar. 
Ett ökat fokus läggs på e-tjänsterna inom 1177.se, för att öka 
tillgängligheten till de som har stort behov av telefonkontakt. 
Samverkan kring utveckling av tekniska lösningar, både med 
andra regioner och internt inom organisationen, pågår.
 I samband med att budgetpropositionen släpptes i juni 
kom en riktad satsning i form av en uppdaterad kömiljard 
med syfte att korta köerna och minska väntetiderna i hälso- 
och sjukvården. Verksamheterna arbetar med starkt fokus 
på att förbättra tillgängligheten. Även om tillgängligheten 
generellt är god på länets sjukhus är det viktigt att arbetet 
mot en köfri vård pågår kontinuerligt. Efter tertial två nås inte 
målet att 90 procent ska erbjudas operation eller behand-
ling inom 90 dagar i den specialiserade hälso- och sjukvår-
den och detsamma gäller förstabesök inom 90 dagar. Från 
januari till och med augusti uppnår inte Region Kalmar län 
målet om att 100 procent av de som söker primärvård ska få 
en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Arbetet inne-
fattar analyser på mer detaljerad nivå och produktions- och 
kapacitetsplaneringen matchas ständigt mot aktuell till-
gänglighet.
 Resultatet för andel barn och ungdomar som söker till 
Barn- och ungdomshälsan uppnår målet om att 80 procent 
ska erbjudas en tid inom 14 dagar. Följsamheten till målet för 
tillgänglighet med ett förstabesök inom 30 dagar till barn- 
och ungdomspsykiatrin samt tid till fördjupad utredning 
och behandling har försämrats under tidsperioden. Detta 
har man gemensamt med många av övriga regioner i landet.  

Planering av förbättringar pågår och en handlingsplan är 
framtagen med åtgärder som exempelvis att se över om 
kompetensen används rätt.

Sveriges mest uppskattade
kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ 
och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr 
till dörr.
 Nöjdheten har ökat sedan den nya trafikstarten. Mest 
positivt har kundernas nöjdhet utvecklat sig och mest nöj-
da med Kalmar länstrafik är åldersgruppen 65-85 år. Det är 
också den grupp som har möjlighet att köpa seniorkort. Det 
som erbjuds ombord, vid hållplats, informationen före, un-
der och efter resan ligger mera i fas med kundernas behov.
 Arbete med att säkerställa och förbättra resenärsinfor-
mationen såväl ombord som vid hållplats pågår kontinu-
erligt. Yttre och inre skyltning i fordonen fungerar bra med 
både uppvisande av nästa och nästföljande hållplatser samt 
trafikinformation. I Kalmar stadstrafik samt på andra strate-
giska platser fortsätter utbyggnaden av realtidsmonitorer i 
busskurerna. Reseplaneraren för Kalmar länstrafiks webb-
plats lanserades under våren 2019 och en ny mobilapp ut-
vecklas med lansering under senare delen av 2019. En ny in-
ventering av länets hållplatser har genomförts under 2019.

Stärkt samverkan
Samverkan, samhandling och samsyn är av stor vikt för att 
skapa tillväxt och hållbar utveckling i länet. 
 Kampradstiftelsen har beviljat ekonomiska medel till
ett samarbetsprojekt där Region Kalmar län ingår tillsam-
mans med kommuner, patienter, anhöriga och forskare för 
arbete inom nära vård. 
 Projektet Shanghai-kontoret stödjer företag som vill ha 
kontakter med Kina både genom företagsbesök och del-
tagande i mässor. Besök har genomförts vid Beijing Wood 
Construction Fair där Svenskt Trä och svenska träföretag 
ställer ut.  
 Som en del i en större satsning har region Kalmar län 
deltagit i Visit Sweden Travel Forum i Beijing, där man främ-
jar skräddarsydda reseprodukter i Sverige. 
 Under 2019 har fokus varit på bland annat kunskapsin-
hämtning, kontaktskapande och diskussioner om möjlig-
heterna att stötta och stärka regional utveckling och tillväxt 
utifrån ett EU-perspektiv. Prioriterade områden har bland 
annat varit kommande programperiod 2021-2027, smart 
specialisering, det nya europeiska ledarskapet samt utveck-
ling av sektorsprogrammen, där forskning och innovation är 
en central beståndsdel. n
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Invånarnas nöjdhet med Kalmar 

länstrafik

Andel resenärer som är nöjda med 

senaste resan med Kalmar länstrafik

Studerandes upplevelse och nöjdhet

med utbildningen på folkhögskola

Mått                                                              Målvärde          Utfall Tertial 2             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

KLT (Kolbar)

KLT (Kolbar)

Enkät 

folkhögskolorna

52 %

(K 55 % M 49 %)

84 %

(K 86 % M 81 %)

91,5 %

46 % 

(K 50 % M 44 %)

75 %

(K 75 % M 75 %)

92 %

60 %

95 %

95 %

54 %

(K 57 % M 50 %)

85 %

(K 87 % M 82 %)

94 %

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners
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Verksamhet
Stärkt innovationsförmåga 
och ökad förnyelse i länet

 

Verksamhet

Sveriges bästa kvalitet, 
tillgänglighet och säkerhet
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God tillgänglighet och stärkt 
konkurrenskraft
Region Kalmar län ska arbeta för utvecklingskraft i alla delar 
av länet och att konkurrenskraften stärks lokalt och regionalt. 
För ökad konkurrenskraft krävs förutsättningar för innova-
tion, förnyelse och långsiktigt hållbar tillväxt. Handlingspla-
nen för den digitala agendan antogs under första halvåret av 
2019 och arbetet har påbörjats. Arbetet kommer innebära in-
satser för digital kompetens i offentlig sektor och ökad jäm-
ställdhet på IT-utbildningar.
 Under våren 2019 har ett samarbetsavtal angående 
bredbandsutbyggnad tagits fram och beslutats inom Re-
gionsamverkan Sydsverige med syfte att påskynda utbygg-
naden av bredband i länet. Andelen hushåll i länet med till-
gång till snabbt bredband fortsätter att öka, från 61 procent 
2017 till 67 procent 2018. Det framgår av den årliga rapporten 
från Post- och telestyrelsen (PTS) som presenterades under 
2019. Kartläggningen visar att ökningen för Kalmar län följer 
utvecklingstakten i Sverige. Dock ligger länet fortsatt efter 
i utbyggnad då 82 procent av hushållen i Sverige nu har till-
gång till snabbt bredband. Bland Kalmar läns kommuner har 
Kalmar kommun kommit längst med 84 procent anslutna 
hushåll, medan Högsby kommun hade den snabbaste till-
växten.
 Ett nytt handlingsprogram för infrastruktur i Kalmar län 
är under framtagande. Handlingsprogrammet är på remiss 
under hösten. Beslut fattas sedan i regionfullmäktige 2020. 
Handlingsprogrammet kommer att fungera som underlag 
för prioriteringar i länet.
 Sedan januari finns innovationsrådet i Kalmar län som 
syftar till att få samsyn och en gemensam hantering av inno-
vativa idéer i länet samt gemensamt komma fram till en re-
kommendation kring fortsatt stöd till aktuellt ärende.
 Ett fortsättningsprojekt för livsmedelssektorn har blivit 
godkänt och fått finansiering från regionalfonden. Det nya 
projektet ska startas innan årets slut. Arbetet med att ge-
nomföra Skogs- och trästrategierna tillsammans med övriga 
regioner och länsstyrelserna i Smålandslänen pågår. För glas 
pågår planering för en internationell konferens 2020 i sam-
arbete med Glass Art Society (GAS) och Region Kronoberg. 
För besöksnäringen fortsätter affärsutvecklingsprojektet, 
med bland annat inriktning på cykling och gemensam inter-
nationell marknadsföring för aktörerna i länet.
 Kalmar län har en stark profilering mot e-hälsa och ett 
E-hälsokluster håller på att byggas upp som inkluderar inku-
batorverksamhet, testbäddar samt kunskapsmiljöer på Lin-

néuniversitetet. Fem projekt beviljades ekonomiska medel 
med koppling till Kalmar län. Bland dessa projekt återfinns 
regionens stora satsning på ett E-hälsokluster. Region Kal-
mar län är uppdragsgivare och Kalmar Science park är ge-
nomförare i samverkan med Linnéuniversitetet.
 Ansökan om en förstudie om Matens hus är godkänd 
och tjänsten att göra förstudien är upphandlad, arbetet på-
börjas under hösten 2019 och slutredovisas 2020.

Kompetensförsörjning
Ett förslag till handlingsprogram för kompetensförsörjning i 
länet har tagits fram under första halvåret 2019. Handlings-
programmet ska ligga till grund för det fortsatta, gemen-
samma arbetet i länet för att förbättra kompetensförsörj-
ningen och kompetensmatchningen. Det är också en del i 
det nationella uppdrag Region Kalmar län har för att arbeta 
med kompetensförsörjning. Remissversionen av handlings-
programmet har antagits av regionala utvecklingsnämnden 
och är ute på remiss hos länets kommuner, näringsliv- och 
utbildningsaktörer.
 Utvecklingen av den akademiska miljön och kliniska 
forskningen är en viktig strategisk fråga. Linköpings univer-
sitet driver från och med i år en decentraliserad läkarutbild-
ning med studieort Kalmar. Nu har andra kullen studenter 
börjat i Kalmar och samtidigt har vårens studenter gått vi-
dare till termin sju. Därmed finns 35 läkarstudenter på plats. 
Majoriteten av studenterna klarade vårens tentamen och 
jämfört med övriga studieorter var Kalmarstudenternas re-
sultat klart över medel.
 Genom att erbjuda utbildning i sjukvårdssvenska vid 
länets folkhögskolor och språkpraktik inom hälso- och sjuk-
vården, har Region Kalmar län på egen hand gett förutsätt-
ningar för nyanlända med läkarutbildning i hemlandet att 
snabbare kunna få en svensk legitimation. Satsningen har re-
sulterat i att 16 läkare och en sjuksköterska har fått sina legiti-
mationer och nu jobbar inom hälso- och sjukvården i länet.
 Under de närmaste tio åren kommer behovet av nya 
bussförare att vara stort. En utredning pågår om att införa 
ett kompetenscenter för yrken inom kollektivtrafiken i länet. 
Uppdraget kommer att rapporteras på regionstyrelsen un-
der 2020.
 Dialog med länets yrkeshögskolesamordnare och Myn-
digheten för yrkeshögskolan har ägt rum och insatser för att 
öka möjligheterna till fler yrkeshögskoleutbildningar i länet 
är planerade i det nya handlingsprogrammet för kompetens-
försörjning.

 

Verksamhet

Stärkt innovationsförmåga och ökad 
förnyelse i länet 
Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och innovationsförmåga ska bidra 

till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik 

och bidra till kultur i hela länet.
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Folkbildning i regionen
Region Kalmar läns bidrag till folkbildningen är viktig. Folk-
högskolorna utbildar nyanlända i svenska som andra språk 
och erbjuder bland annat vårdsvenska för nyanlända med 
bakgrund inom vården.
 Under våren genomförde regionbiblioteket fyra utbild-
ningstillfällen i länet inom området Medie- och informa-
tionskunnighet (MIK) som handlar om att förstå mediers roll 
i samhället och är en utbildning i att kunna finna, analysera 
och kritiskt värdera information. 
 Under andra kvartalet fortsatte biblioteksutvecklingen 
sin satsning att utbilda länets bibliotekspersonal inom det 
digitala området. Bakgrunden till denna satsning är reger-
ingens uppdrag ”Digitalt först” till bibliotekssektorn med må-
let att biblioteken ska stärka medborgarnas digitala förmåga.
 För att stärka ledarskapet på biblioteken har regionbib-
lioteket genomfört fortbildning för bibliotekschefer i att leda 
förändringsarbete. Regionbiblioteket har tillsammans med 
kommunbiblioteken arbetat fram ett förslag till strategi för hur 
biblioteken kan stärka de nationella minoriteternas rättigheter.
 Biblioteksutvecklingen har beviljats ekonomiska medel 
av Statens kulturråd för läsfrämjande insatser under skol-
loven. I år är fokus på insatser för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning.

Kultur i hela länet 

Kultur bidrar till kreativitet, nya tankesätt och samhällsut-
veckling. Länets kulturverksamheter har stor betydelse för 
attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och väl-
befinnande samt för en socialt hållbar utveckling.
 Ett samarbete är inlett med Länsstyrelsen i Kalmar län för 
att på sikt gemensamt ta fram ett regionalt miljökulturpro-
gram eller en kulturmiljöstrategi. Det finns idag ett projekt 
tillsammans med närliggande kommuner, Länsstyrelsen, 
Länsmuseet, Statens Fastighetsverk och Kalmar slott där fo-
kus ligger på att utveckla samverkan mellan natur- och kul-
turarv och besöksnäringen.
 Det finns en strategi för samverkan mellan skola och kul-
tur i Kalmar län. Målet i strategin är att det ska vara två kultur-
aktiviteter per elev och år. 
 Ett projekt för att stödja utvecklingen av kulturella kreati-
va näringar har pågått tillsammans med regionerna i Sydsve-
rige och som sedan avslutades med en konferens. Planering 
för det fortsatta arbetet pågår tillsammans med kommuner-
nas turistchefer och näringslivschefer.

Hållbar verksamhet 
Miljö och hållbarhet ska vara en integrerad del i all verksam-
het. Arbetet har fortsatt under året utifrån verksamhetspla-
nen Miljö och hållbar utveckling 2019-2021 som bland annat 
utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Det omfattar 
såväl ekonomi som sociala och miljömässiga aspekter.
 Samarbetet kring en giftfri miljö för barn inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen fortgår liksom arbetet med hållbara upp-

handlingar. Klimatbokslutet för 2018 är färdigställt och visar 
en reduktion av koldioxidutsläppen med 53 procent sedan 
2012. Reduktionen beror främst på en omställning av buss-
trafiken till förnyelsebara bränslen. Även en övergång till 
mer fjärrvärme i fastigheter, minskad förbrukning av lustgas 
och minskat resande med tjänstebilar som i allt större grad 
drivs med förnyelsebara bränslen har reducerat utsläppen 
av koldioxid. Huvudinriktningen framåt är biogas och el som 
drivmedel för verksamhetens tjänstebilar. Installation av 
laddstolpar för elbilar är pågående och elbilar utvärderas i 
verksamheten. Arbetet med att samla in matavfall från klini-
ker och avdelningar vid länssjukhuset har genomförts. Under 
våren har en e-utbildning inom miljö och hållbarhet tagits 
fram i syfte att höja kunskapen kring detta i egen verksam-
het. Under våren har destruktionsanläggning för lustgas ta-
gits i drift i syfte att minska utsläpp av koldioxid vid länssjuk-
huset. Under hösten kommer även barnklinikens användning 
av lustgas kopplas på för fortsatt minskade utsläpp.
 Under våren har förstärkning av kompetens gällande 
arbetet med civilt försvar, totalförsvarsövning och informa-
tionssäkerhet genomförts. Planering för en totalförsvarsöv-
ning 2020 liksom genomförandet av en säkerhetsskyddsana-
lys fortgår. 
 Revisioner i verksamheten har påbörjats med fokus på 
tillträde och informationssäkerhet. Utredning gällande Rakel, 
ett system för säkerhetsorganisationerna och räddnings-
tjänsterna i Sverige, och intern kommunikation pågår enligt 
uppdrag.

Välfungerande kollektivtrafik
En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och ut-
vecklar regionen genom att möjliggöra pendling till arbete, 
studier och fritidsaktiviteter.
 Kollektivtrafikstrategi 2050 tillsammans med trafikförsörj-
ningsprogrammet utgör strategiplanen för länet. Dessa två 
är nära knutna till den regionala transportplanen och den re-
gionala utvecklingsstrategin för att skapa bred samsyn och 
gemensamma mål för länet.
 Andelen av länsinvånarna som regelbundet reser med 
kollektivtrafik varje månad är cirka 30 procent, vilket är en för-
bättring jämfört med föregående år.
 Självfinansieringsgraden för Kalmar länstrafik mäts från 
2019 på linjelagd tåg- och busstrafik inklusive närtrafik som 
kan nyttjas av allmänheten. Självfinansieringsgraden har sti-
git bland annat tack vare att Kalmar länstrafik numera anord-
nar skolskjuts åt samtliga kommuner i länet. Punktligheten i 
främst stadsbusstrafiken har förbättras där justerade tidsin-
tervaller mellan turer i högtrafik har fallit väl ut. Tågtrafiken 
har åter drabbats av störningar som härrörs från infrastrukturen.
 Arbetet med det nya biljett- och betalsystemprojektet 
fortsätter i samarbete med fyra län i södra Sverige. Flera 
upphandlingar är genomförda och leverantörer arbetar nu 
enligt kravspecifikationerna. Utöver biljett- och betalsystem-
projektet arbetar Kalmar länstrafik även med utveckling av 
mobilapp för enkelbiljetter.
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Andel studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas all-

männa kurser

Mått                                                              Målvärde          Utfall Tertial 2             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Inrapportering från 

respektive  folkhög-

skolas administration

62 % 67 %75 % 64 %

Mål och mått  |  Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet

434



16

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 1 9 - 0 8  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N 

God och nära hälso- och sjukvård
Begreppet Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta med 
hälsa, vård och omsorg. Nära syftar på både geografi, tid el-
ler/och relation och bygger på ett sammanhållet system där 
patienten är i fokus och där alla delar av vården tar gemen-
samt ansvar.
 Arbetet med omställningen till Nära vård pågår inom 
hälso- och sjukvårdens verksamheter genom förankring och 
delaktighet. Inför 2019 har primärvårdens samordningsan-
svar stärkts. Vårdenheterna ska ha ett mycket tätt samarbete 
med kommunens sköterskor och erbjuda fast läkarkontakt 
till patienter anslutna till den kommunala hemsjukvården. 
Vården av de mest sjuka ska organiseras så att den är av god 
kvalitet och är lättillgänglig för att undvika onödiga akutbe-
sök och inläggningar på sjukhus. Hembesök ska göras både 
planerat och akut. Även vad gäller området rehabilitering 
och sjukskrivning har kraven stärkts i och med att det är obli-
gatoriskt i hälsovalsuppdraget att vårdenheten har en funk-
tion för koordinering av dessa patienter.
 Ett arbete har gjorts för att under hösten 2019 öka till-
gängligheten till jouren att för att skapa möjligheter för ett 
utökat konsulterande stöd till kommunens sköterskor samt 
möjliggöra mer hembesök utanför kontorstid där behov 
föreligger.
 En ny överenskommelse mellan Region Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 mars 2019. Sam-
verkan fungerar väl och under augusti var genomsnitt antal 
utskrivningsklara dagar för länet 0,5 dagar. Andelen oplane-
rade återinskrivningar inom 30 dagar har stigit något i jämfö-
relse med samma period förra året.

Hälsa genom hela livet 
Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos länets 
alla invånare och all hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofräm-
jande och förebyggande perspektiv. Handlingsplan är beslu-
tad för områdena barn och unga, äldre och brukarmedverkan.
 Verksamheterna har fortsatt arbetet med att stödja invå-
narna i processen för hälsosammare levnadsvanor. Detta har 
gjorts via arbetet med livsstilsmottagningarna, tobaksinfor-
mation på skolor, tobaksavvänjning gentemot riktade grup-
per samt hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården och 
barn- och ungdomshälsan.
 För att uppnå målet med att öka den fysiska aktiviteten 
och minska stillasittandet bedrivs arbete med kom igång-
satsningar, senioraktiviteter liksom informations- och kom-
petenshöjande insatser. Satsningarna riktar sig främst till 
barn och unga respektive till seniorer. En ”Kom igång”-sats-
ning har bedrivits i Västervik med syftet att få fler barn och 
unga med funktionsnedsättning i rörelse. Representanter från 
Region Kalmar län, föreningslivet och kommunen samarbetar 
kring detta. 
 Region Kalmar län har som första region ett samarbete 
med Generation Pep för en mer jämlik hälsa hos barn och 
unga i Kalmar län. Den ideella stiftelsen Generation Pep ar-
betar tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten 
och Karolinska Institutet för att skapa en folkrörelse för en 
mer jämlik hälsa för barn och unga. 
 Tobaksfri Duo fortlöper och samtliga elever i årskurs 6-9 
i Kalmar län har besökts. Tobaksfri utmaning har genomförts 
med workshops på anslutna gymnasieskolor. En studie in-
för införandet av Tobakshjälpen avseende digital tobaksav-
vänjning har påbörjats på tre hälsocentraler. Arbetet med 

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet 
och säkerhet 
Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet med hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad, sammanhållen och ha patienten 

i fokus.
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skapande av fler rökfria utomhusmiljöer har startats upp på 
nytt. Andel invånare i länet som använder tobak dagligen har 
minskat något från förra mätningen. För kvinnor är andelen 
13 procent och för män uppgår den till 25 procent. Rökning-
en minskar framförallt bland unga.
 Arbetet med att etablera familjecentraler i länets samt-
liga kommuner fortsätter. Under året har nya familjecentraler 
invigts i Mönsterås, Torsås och Emmaboda. Nya hälsocen-
traler som färdigställts och invigts under året är Berga hälso-
central, Gripens hälsocentral i Oskarshamn samt Emmaboda 
hälsocentral.
 Region Kalmar län har regelbundna samverkansmöten 
med länets skolhälsovård och barn- och ungdomspsykiatrin. 
Det finns en överenskommelse kring att enheterna hjälper 
familjen till rätt vårdnivå genom direktkontakt med berörd 
enhet. Samverkansaktiviteter sker kring tidiga insatser mel-
lan kommuner och Region Kalmar län. Bland annat har det 
startats projekt för dessa aktiviteter i Kalmar, Högsby och 
Oskarshamns kommuner. 
 Praktiska anvisningar till länsgemensam lednings över-
enskommelse kring barns hälsa har under året tagits fram i 
dialog med olika verksamheter. En överenskommelse mellan 
Barn- och ungdomspsykiatrin och Barn- och ungdomshälsan 
finns nu framtagen, som beskriver vårdnivåer utifrån hälso-
problem. En rutin för att pröva barnets bästa på beslut fattad 
av Region Kalmar län har tagits fram och testas nu.
 Folktandvården har genomfört utbildning av munhälso-
ombud i länets kommuner samt bjudit in övrig omsorgsper-
sonal till munhälsocaféer. Folktandvården arbetar med att få 
fler i åldern 65 år och äldre att ansluta sig till Frisktandvården 
för att säkerställa god munhälsa hos länsinnevånarna. Det 
hälsofrämjande arbetet innefattar också ett aktivt arbete till-
sammans med Folktandvården i Kalmar län och länets skolor. 
Det handlar om förebyggande information i skolorna om hur 
man bibehåller en god tandhälsa. Socioekonomisk tillhörig-
het är den faktor som har störst betydelse för god tandhälsa. 
Därför fokuserar Folktandvården på att hjälpa socioeko-
nomiskt utsatta grupper av individer att utveckla en bättre 
tandhälsa genom standardiserade vårdprogram. Folktand-
vården arbetar med att införa daglig tandborstning med flu-
ortandkräm i länets alla förskolor. Folktandvården fortsätter 
också att fokusera på att unga vuxna ska ha en regelbunden 
kontakt med tandvården genom att erbjuda tjänsten 
Frisktandvård.
 2018 startade vårdval inom barntandvården och dags-
läget är förutom 18 folktandvårdsklinker även 19 privata 
aktörer en del av vårdvalet. Drygt fyra procent av barnen är 
listade hos privata aktörer. Under våren 2019 genomfördes 
en fördjupad uppföljning inom Vårdval Tandvård Kalmar län 
på samtliga vårdenheter, såväl privat som offentligt drivna. 
Syftet var att säkerställa att invånarna får en god och säker 
vård samt att vårdenheterna fullföljer sitt uppdrag och är in-
förstådda i vårdvalet. Den fördjupade uppföljningen visar att 
vårdgivarna i Kalmar län bedriver en välfungerande verksam-
het i linje med Vårdval Tandvård i Kalmar län.

Arbetet med att införa riskbedömning med geriatrisk risk-
profil och hälsosamtal i hela primärvården har fortsatt. Sund 
Smart Stark Senior fortsätter att inspirera äldre till ett mer 
hälsosamt åldrande och till social gemenskap. Under 2019 
har implementeringsarbetet av Omsorgs- och vårdprogram-
met för personer med demenssjukdom i Kalmar län fortsatt.
 Under 2019 har arbetet inom det nya vårdvalet psykisk 
hälsa primärvård fortsatt. Vårdvalet omfattar hela länet och 
består av åtta privata och en offentlig aktör. Vårdvalet bygger 
på ett nära samarbete med hälsocentralerna och läkarmot-
tagningarna inom Hälsoval Kalmar län. Målgrupp för detta 
uppdrag är patienter som är 18 år eller äldre och som har be-
hov av primärvårdens insatser inom området.
 Människor som drabbas av sjukdom med sjukskrivning 
som följd ska erbjudas aktiva, samordnade och individan-
passade insatser för att förbättra sin hälsa och få ett fortsatt 
hållbart arbetsliv. Samverkan har genomförts bland annat 
genom dialogmöten tillsammans med Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen och ett antal utbildningar i försäk-
ringsmedicin för läkare har genomförts. 
 Arbetet har fortsatt med smärtprocessen och utbild-
ningar har genomförts inom primärvård och rehabilitering. 
Under året har det genomförts utbildningsinsatser inom 
primärvård och rehabilitering i syfte att höja kompetensen i 
medicinska bedömningar. Även riktade beteendemedicin-
ska insatser har genomförts.

Jämlikhet och jämställdhet 
En god och jämlik hälsa är grunden för människans välbe-
finnande och utveckling. Vård ska ges efter behov och på 
lika villkor för hela befolkningen. Region Kalmar län arbetar 
med att samordna områdena psykisk hälsa, missbruk och 
beroende, äldres hälsa samt barn och unga genom arbets-
grupper inom dessa områden. Som exempel kan nämnas att 
gruppen barn och unga kartlägger familjecentralernas ar-
betssätt och tar fram olika förslag för ökad samverkan. Verk-
samheterna har haft stort fokus på att Barnkonventionen blir 
lag 2020, och bland annat har utbildningar och stödmaterial 
kring samtal med barn, barn som anhörig och barn som far 
illa tagits fram och genomförts.
 Ett strategiskt arbete pågår med berörda aktörer både 
för ökad jämlikhet och jämställdhet i länet samt för förebyg-
gande av våld i nära relationer. Referensmaterial till hand-
lingsprogram mot könsstympning är framtaget med syfte 
att underlätta arbetet för vårdpersonal. 
 En arbetsgrupp med deltagare från olika verksamheter 
inom Region Kalmar län har tagit fram en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. 
 En basutbildning i jämställdhetsintegrering för personal 
beräknas vara klar innan årets slut. 
 Genom samverkan mellan länets kommuner och asyl- 
och flyktinghälsovården bedriver Region Kalmar län häl-
sokommunikation bland annat i syfte att utbilda nyanlända 
länsinvånare i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
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	 	Digital omställning  
Region Kalmar län har målet att ha Sveriges bästa tillgäng-
lighet till hälso- och sjukvård. Tillgänglighet till alla verk-
samheter har fortsatt att prioriteras och en stor del innebär 
satsningar på digitalisering. Nya digitala verktyg skapar yt-
terligare möjligheter för en ökad delaktighet och tillgänglig-
het. Ett arbete är påbörjat med en strategi för invånarens di-
gitala vårdkontakter tillsammans med en digital vårdgaranti 
där arbetet redovisas under hösten.
 Processen med att införa webbtidbok på de tre sjukhu-
sen pågår. Syftet med ett länsövergripande införande är att 
invånarna får lika möjligheter att ta del av utbudet. 
 Ett vårdtjänstutbud har tagits fram för hälsocentralerna 
och jourerna och införande av detta pågår. Funktion för vi-
deomöte med patient och videoväxling i TeleQ är breddin-
fört på samtliga hälsocentraler och arbete pågår med att 
säkra tekniken och öka nyttjandet. Införande av webbtidbok, 
funktion för videomöte med patient och anmälningsskärmar 
i barnhälsovården har införts under året. Möjlighet till video-
möte med patient samt TeleQ på Barn- och ungdomshälsan 
har införts. 
 Test av digital anamnesupptagning har genomförts på 
tre hälsocentraler och utifrån detta planeras en studie av ar-
betssätt och teknisk lösning på fler hälsocentraler under hösten.

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
Det systematiska förbättringsarbetet Varje dag lite bättre – 
kraften hos många! har över tid förbättrat kvaliteten i den 
hälso- och sjukvård som erbjuds länets invånare.
 2018 startade Sveriges regioner, med stöd av Sveriges 
Kommuner och Landsting etableringen av ett gemensamt 
system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för att 
skapa en god vård av hög kvalitet som är kunskapsbaserad, 
jämlik och resurseffektiv. Tjugofyra nationella programområ-
den och sju nationella samverkansgrupper har nu börjat sitt 
arbete inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- 
och sjukvård. En plan för de insatser som ska genomföras 
2019 är framtagen.
 Äldres hälsa, endokrina sjukdomar, akut och periopera-
tiv vård, hud- och könssjukdomar, infektionssjukdomar samt 
tandvård har etablerats som nya regionala medicinska pro-
gramområden i samverkan inom den sydöstra sjukvårdsregi-
onen. Kunskapsstyrningen är central i allt utvecklingsarbete 
och där vård-och insatsprogrammen täcker områdena barn 
och unga, äldre, psykisk hälsa och missbruk/beroende. Ar-
betet fortgår med respektive arbetsgrupp där fokus ligger 
på att få till implementeringen av vård-och insatsprogram-
men. En nationell implementeringsgrupp har tillsatts av Sve-
riges Kommuner och Landsting där utvecklingsledare från 
Region Kalmar län medverkar i rollen som processtödjare.
 Länets sjukhus fortsätter att hålla sina ställningar när tid-
ningen Dagens Medicin har utsett landets bästa sjukhus. För 
femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till ”Bästa 
sjukhus” i klassen mindre sjukhus. Också Västerviks sjukhus 
hamnar på tredje plats i den senaste rankningen.

Enligt Socialstyrelsens rapport En god vård som presentera-
des under 2019 har Region Kalmar läns invånare högst förtro-
ende för vården i landet. Region Kalmar län är kostnadseffek-
tivast och bäst när det gäller att undvika överbeläggningar 
och utlokaliseringar av patienter. Hälso- och sjukvårdsrap-
porten från juni 2019 är en sammanställning av resultat från 
flera datakällor som nationell patientenkät, nationella kvali-
tetsregister och Socialstyrelsens hälsodatabaser. Även här 
ses goda resultat överlag men utmaningar inom vissa områ-
den kan identifieras. Arbetet med analyser och förbättringar 
kopplat till resultaten pågår.
 I nära samverkan med Regionalt cancercentrum sydöst 
(RCC) pågår arbetet för en fortsatt utveckling av cancer-
vården med uppfyllande av sjukvårdsregionens sex löften. 
Prioriteringsområden under 2019 är standardiserade vård-
förlopp cancer (SVF) och cancerrehabilitering. I fokus under 
detta år är den nationella målsättningen för 2020-målet, att 
70 procent av alla nydiagnostiserade cancerpatienter ska 
ha genomgått ett SVF och av dessa ska 80 procent fått sin 
behandling inom fastställd ledtid. Resultat avseende antal 
startade SVF, ledtider, användande av Min vårdplan, kon-
taktsjuksköterska och patienternas upplevelse utvärderas 
och mynnar ut i förbättringsarbeten.
 Socialstyrelsen rekommenderar alla regioner att planera 
för ett införande av screening för tjocktarmscancer. Under 
året avslutas en rikstäckande studie om tjocktarmsscreening 
vars erfarenheter är viktiga i det kommande lokala arbetet. 
Sjukvårdsregionens arbetsgrupp arbetar med en gemen-
sam handlingsplan för hur införande av det första steget av 
screening för tjocktarmscancer ska ske.
 Även arbetet med cancerrehabilitering sker i nära sam-
verkan mellan de andra regionerna i sydöstra sjukvårdsre-
gionen tillsammans genom Regionalt cancercentrum sydöst 
(RCC). En checklista för implementering av Nationella vård-
programmet för cancerrehabilitering är framtagen och sprids 
inom regionen. Syftet är att tydliggöra och underlätta imple-
menteringen av det nationella vårdprogrammet. 
 Gemensamma mötesplatser, ”Hjärtats rum”, för patienter 
och anhöriga har skapats på länets tre sjukhus och planen är 
att det ska fortgå tillsammans med företrädare för patient-
föreningarna.
 En studie för att testa Standardiserat vårdförlopp för sui-
cidprevention (SVFSP) har påbörjats i norra länet. Studien är 
den första inom området i landet. Arbetet ska utvärderas vid 
årsskiftet och sedan tas beslut om modellen ska implemen-
teras. 
 En annan studie pågår kring självvald inläggning för pa-
tienter med självskadebeteende som därefter kommer att 
följas upp.

Säker hälso- och sjukvård
Region Kalmar län ska erbjuda en god och säker vård och ar-
beta systematiskt och förebyggande för en nollvision när det 
gäller undvikbara vårdskador.
 Enligt den årliga Kvalitets- och patientsäkerhetsberättel-
sen har Region Kalmar län goda resultat inom många områ-
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den såsom låg andel vårdskador och trycksår samt lågt antal 
utlokaliserade patienter och överbeläggningar. Patienternas 
upplevda tillgänglighet och förtroende utmärker sig positivt 
och det gäller även sjukhusmaten.
 På länets sjukhus hade 4,8 procent av patienterna trycks-
kador eller trycksår vid mätningen i mars, vilket är lägst andel 
i landet. Andel trycksår som uppkommit på sjukhus var 1,9 
procent. Förbättringsarbetet har fortsatt fokus på att mins-
ka antalet tryckskador genom att hitta riskpatienterna i ett 
tidigt skede och sätta in förebyggande åtgärder. Ett arbete 
pågår för att göra det möjligt att se hur trycksårsförekom-

sten ser ut varje dag. 
Enligt den senaste mätningen märks en viss förbättring mot 
föregående år när det gäller följsamheten sammantaget till 
de basala hygienrutinerna och klädkoden inom sjukvården i 
länet. 
 Initiativ har tagits för att förbättra hjärtsjukvården, där ett 
steg varit apotekar- och sjuksköterskeledd mottagning för 
uppföljning av patienterna på Länssjukhuset i Kalmar. Syftet 
är att patienterna ska följas upp på ett säkrare sätt och att 
kompetenserna ska användas effektivare. n
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Äldresjukvård - oplanerade återinlägg-

ningar inom 30 dagar

Tillgänglighet – 1177-samtal som besva-

ras inom 9 minuter

Kontakt med primärvården 

samma dag

Medicinsk bedömning av läkare eller 

annan legitimerad hälso- och sjukvårds-

personal inom tre dagar

Fast läkarkontakt i primärvården

Förstabesök i den specialiserade hälso- 

och sjukvården inom 90 dagar (psykiatri 

och hälso- och sjukvård)

Operation/behandling inom 90 dagar i 

den specialiserade hälso- och sjukvården

Psykisk hälsa inom primärvård - 14 dagar 

till bedömning

Förstabesök inom 30 dagar till barn- och 

ungdomspsykiatrin

Andel barn och ungdomar som erbjuds 

en tid till Barn- och ungdomshälsan 

inom 14 dagar

Fördjupad utredning/behandling inom 

30 dagar vid barn- och ungdoms-

psykiatrin

Allmänna kollektivtrafikens självfinansie-

ringsgrad

Mått                                                              Målvärde            Utfall Tertial 2             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Region Kalmar 
läns journalsystem, 

Cosmic

Primärvårdsförvalt-
ningens statistik

Statistik från hälsoval

Vantetider.se

Cosmic

Vantetider.se

Vantetider.se

Cosmic

Vantetider.se

Cosmic

Vantetider.se

Region Kalmar läns 
ekonomisystem

12,8 %

31 %

95 %

Nytt mått

Nytt mått

Ej jämförbart då 
definitionen 

ändrades

Ej jämförbart då 
definitionen 

ändrades

Nytt mått

71 %

Nytt mått

61 %

Ej jämförbart då 
definitionen 

ändrades

12,9 %

48 %

97 %

Nytt mått

Nytt mått

Ej jämförbart då 
definitionen 

ändrades

Ej jämförbart då 
definitionen 

ändrades
        

Nytt mått

89 %

Nytt mått

55 %

Ej jämförbart då 
definitionen 

ändrades

9 %

95 %

100 %

100 %

75 %

90 %

90 %

80 %

90 %

80 %

80 %

50 %

12,9 %

28 %

96 %

80 % 
(jan- aug)

57 %

84 %

81,4 %

41 %

56 %

96 %

55 %

48 % 

Mål och mått  |  Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2018 eller under första och andra  tertialet 2019 på grund av  

uppgradering Cosmic R81.
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Mått                                                              Målvärde            Utfall Tertial 2             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

En av Sveriges bästa 
arbetsplatser

Medarbetare
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En av Sveriges bästa arbetsplatser 
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. 

Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare.

Strategisk personal- och kompetens-
försörjning
Antalet medarbetare har ökat i jämförelse med samma pe-
riod förra året, från 7 338 tidsbegränsade- och tillsvidare-
anställningar till 7 442. Ur ett nationellt perspektiv är med-
arbetarengagemanget högt och ett fortsatt fokus ligger på 
att ha friska medarbetare och en lägre sjukfrånvaro. Utma-
ningen är, liksom för andra regioner, att attrahera, rekrytera 
och behålla kompetens. Flera satsningar som till exempel 
introduktionsår för sjuksköterskor har gjorts och arbetet 
med kompetenssteg har påbörjats för att få en mer hållbar 
kompetensförsörjning och för ett oberoende av beman-
ningsföretag. Målen för ett utvecklande och tydligt chefskap 
som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat 
pågår kontinuerligt via utbildningsinsatser och erfarenhets-
utbyten. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har upp-
dragsbeskrivningar för chefer tagits fram och en chef- och 
ledarskapsstrategi för Region Kalmar län har tagits fram och 
beslutas om under hösten.
 God bemanning med rätt kompetens är en förutsättning 
för att kunna bedriva en bra verksamhet. Personal- och kom-
petensförsörjning är därför ett fortsatt prioriterat område. 
Från den tidigare framtagna personal- och kompetenförsörj-
ningsstrategin arbetas nu med olika åtgärder. Till exempel 
har prova-på-tjänster med framgång prövats på Västerviks 
sjukhus. Arbetet med att få fler lärandeenheter och utbild-
ningsavdelningar för studenter pågår och inom flera för-
valtningar har praktikplatser för gymnasieelever anordnats. 
Arbetet med att skapa en enhetlig utbildning för underskö-
terskor inom ramen för Vård- och omsorgscollege är en vik-
tig del i Region Kalmar läns framtida personalförsörjning. En 
utmaning ligger i att ta emot studenter och elever i praktik.
 Region Kalmar län arbetar både på kort och lång sikt 
med att minska beroendet av bemanningsbolag. Inom våra 
sjukvårdande förvaltningar är det stort fokus på flera åtgär-
der för att minska kostnaderna för inhyrd personal. Det finns 
inte en enda lösning utan många åtgärder behövs. Kost-
nadsökningen för inhyrd personal har under året planat ut 
och inom flera verksamheter stabilt minskat vilket särskilt 
märks inom specialistpsykiatrin.

Attrahera och rekrytera medarbetare
Åtgärder för att rekrytera och behålla svårrekryterade perso-
nalgrupper har satts in till exempel genom att rikta insatser 
mot verksamheter med särskild svår bemanningssituation. 
Av de färdigutbildade sjuksköterskestudenter som under 

året lämnar Linnéuniversitetet anställs närmare 75 procent. 
Psykiatriförvaltningen har arbetat med utlandsrekryteringar 
av bland annat läkare och sjuksköterskor. Tillsammans med 
Vårdförbundet i Kalmar län har Region Kalmar län enats i en 
avsiktsförklaring kring gemensamma och långsiktiga mål för 
att klara en framtida personal- och kompetensförsörjning. 
Ett introduktionsår med utbildningsinsatser, reflektionstid 
och mentorstöd har förutom för sjuksköterskor även startat 
för grupper som till exempel fysioterapeuter och arbetste-
rapeuter. Utbildningscentralen i Vimmerby, som riktar sig till 
läkare med utländsk utbildning används av primärvården. 
Utbildningsenheten riktar sig till läkare med utländsk ut-
bildning med målsättningen att förkorta processen för sjuk-
vårdsutbildade från annat land att få legitimation. Resultatet 
av satsningen som pågått sedan 2015 är att 14 läkare kan ar-
beta i svenska hälso- och sjukvården.

Utveckla och behålla medarbetare
Ett stort fokus har lagts på ett långsiktigt arbete kring en att-
raktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats genom 
att exempelvis anordna medarbetardagar och satsa på lag-
utveckling med interna handledare i syfte att stärka medar-
betar- och chefskapet. Arbetet med Kompetensportalen, 
som samlar utbildningar på ett mer överskådligt vis, har ut-
vecklats. Medarbetarsamtal i digital form har gradvis börjats 
att användas. Det strategiska arbetet med personal- och 
kompetensförsörjningen, som syftar till att säkerställa att 
rätt kompetens finns för att bedriva och utveckla dagens och 
morgondagens verksamhet, har fortsatt. Detta genom infö-
randet av kompetensbaserad rekrytering och införandet av 
ett mer användarvänligt webbaserat rekryteringsverktyg. De 
rekryteringar till utbildningsanställningar till specialistkom-
petent sjuksköterska som gjordes under våren har slutförts. 
Ett sjunde traineeprogram för framtida chefer har startat 
med 24 deltagare. Medarbetare erbjuds rätt till heltidsan-
ställning inom sex månader från det att medarbetarens an-
sökan inkommit. Andelen med heltid på grundtjänst har ökat 
från 84,4 procent till 86,4 procent jämfört med motsvarande 
period förra året.

En hälsofrämjande arbetsplats
Region Kalmar läns strategiska hälsofrämjande arbete hand-
lar om att tillvarata och stärka de möjligheter som finns i en 
god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Region Kalmar läns 
arbete kring den hälsofrämjande arbetsplatsen syftar till 
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att hitta friskfaktorer och främja en god arbetsmiljö för att 
motverka sjukskrivningar. I arbetet har en översyn av rehabi-
literingsprocessen genomförts, med förslag till hälsosamtal. 
Där ingår bland annat förslag om ökade rehabiliteringsåt-
gärder vid sjukdom och olycksfall genom nya vägar tillbaka, 
samt hur medarbetarnas engagemang och stimulans till hur 
eget ansvar ska tas tillvara. Satsningen på ett ökat stöd till 
hälsoinspiratörer har kommit igång bland annat med grund-
utbildningar och nätverksträffar. Hälsosamma arbetstider 
är ett delat ansvar mellan arbetsgivare och medarbetare. 
En rad initiativ har tagits under året med bland annat utbild-
ningar som stöd.
 Arbetsmiljöutbildningar för samverkansråd och skydds-
ombudsutbildningar har genomförts under året med ett 
fortsatt fullföljande under hösten.
 Sjukfrånvaron har fortsatt att minska under perioden i 
förhållande till motsvarande period föregående år från 5,3 
procent till 5,1 procent räknat på tiden januari - augusti. Kvin-

nornas sjukfrånvaro har minskat från 6,0 procent till 5,7 pro-
cent, männens ökade från 2,8 procent till 2,9 procent. Sjuk-
frånvaron har minskat för åldersgrupperna över 30 år, men 
ökat för medarbetare under 30 år. De flesta förvaltningar har 
minskat sin sjukfrånvaro. 
 En ny Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät har arbetats 
med och lämnas ut till alla medarbetare under september.

Ett stärkt ledarskap 
Den framtagna chef- och ledarskapsstrategin, som ska fat-
tas beslut om i oktober, syftar till att få en samsyn kring chef- 
och ledarskapet i Region Kalmar län.  Strategin pekar bland 
annat på vikten av en god introduktion och förtydligandet i 
uppdraget. Satsningar på utbildningar och insatser som Ut-
vecklande ledarskap, Indirekt ledarskap och traineeprogram 
har fortsatt under perioden. n

Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns 

alla verksamheter

Mått                                                              Målvärde          Utfall Tertial 2             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Region Kalmar läns 

personal- och lönead-

ministrativa system

5,3 %
(K 6,0  % M 2,8 %)

5,4 %
(K 6  % M 3,4 %)

4,2 % 5,1 %
(K 5,8  % M 2,9 %)

Mål och mått  |  En av Sveriges bästa arbetsplatser
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God ekonomisk 
hushållning

Ekonomi
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God ekonomisk 
hushållning

God ekonomisk hushållning 
Region Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs ska vara ekonomiskt 

ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats.

God ekonomisk hushållning uppnås genom att verksamhe-
ten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
med en stabil finansiering som grund.
 En stark och uthållig ekonomi är en förutsättning för 
att även i framtiden kunna ge invånarna en god hälso- och 
sjukvård och övrig service. En av hörnpelarna i en stark och 
uthållig ekonomi är att kostnadsutvecklingen är under kon-
troll och att det varje år genereras tillräckligt stora överskott 
för att Region Kalmar län ska klara framtida investeringar och 
pensionsåtagande. För att säkra god hushållning ur ett finan-
siellt perspektiv ska följande finansiella mål nås.

Respektive års resultat ska uppgå till minst två procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 
2 procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på 
157 Mkr. 
 Delårsresultatet efter augusti visar ett överskott, det vill 
säga att intäkterna överstiger kostnaderna, med 80 Mkr. 
Motsvarande period för 2018 redovisades ett överskott 
med 49 Mkr. Helårsprognosen för 2019 uppgår till -31 Mkr. 
Det motsvarar ett negativt budgetutfall med 153 Mkr, vilket 
innebär att det finansiella målet inte uppnås. Förvaltningarna 
beräknar ett underskott med 361 Mkr medan gemensamma 
poster för pensioner, skatter och finansnetto lämnar ett över-
skott med 208 Mkr. Jämfört med föregående prognos efter 
juli är augustiprognosen förbättrad med 15 Mkr. Den huvud-
sakliga orsaken till förbättringen är den senaste prognosen 
för pensionsutbetalningarna. Enligt den nya lagen om kom-
munal bokföring och redovisning som trädde i kraft 2019 vär-
deras placerade pensionsmedel till marknadsvärde.
 De aktiviteter som hittills genomförts förstärks ytterli-
gare för att därmed skapa förutsättningar för en ekonomi i 
balans. På lite längre sikt är det av stor vikt att det pågående 
utvecklingsarbetet inom digitalisering och mot nära vård 
fortsätter för att skapa bättre förutsättning för en mer kost-
nadseffektiv verksamhet.

Investeringarna ska finansieras med egna medel
Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett 
resultat som tillsammans med avskrivningar täcker årets in-
vesteringar. Nyckeltalet som används benämns självfinan-
sieringsgrad. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 
procent eller mer innebär det att samtliga investeringar har 
kunnat skattefinansieras och Region Kalmar län har inte be-
hövt använda likvida medel. Baserat på årets investerings-
prognos beräknas självfinansieringsgraden för 2019 uppgå 
till 38 procent. Självfinansieringsgraden följs upp årligen 
men det är viktigt att se till utfallet över en längre tid.

Omvärldsanalys
Ekonomiska förutsättningar
Region Kalmar län påverkas i hög grad av vad som sker i om-
världen. Ökad tillväxt internationellt ger Sverige goda förut-
sättningar till ekonomisk tillväxt som kommer Region Kalmar 
län tillgodo via statsbidrag och utjämningssystem. Utveck-
lingen på arbetsmarknaden är en viktig faktor som påverkar 
skatteunderlaget och därmed våra intäkter.
 Enligt Ekonominytt från Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL), publicerat i augusti 2019, pekar både statistiska 
utfall och indikatorer överlag på en försvagad svensk kon-
junktur. Sysselsättningen är ännu hög men tecken på en 
försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns. Tillväxten i såväl 
antal sysselsatta som arbetade timmar har under första halv-
året 2019 sjunkit relativt snabbt både i privat och i offentlig 
sektor. BNP-tillväxten förväntas minska från 2,5 procent 2018 
till 1,3 procent 2019. Riskerna för en sämre utveckling i den 
globala ekonomin anses ha ökat. Makroprognoserna präg-
las av en stor osäkerhet på grund av geopolitisk oro och en 
förmodad förestående vändpunkt i konjunkturen i USA.
 Konjunkturförsvagningen kommer att bromsa utveck-
lingen av skatteunderlaget och beräkningarna pekar på en 
fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande 
ökningstakten i år. Skatteunderlagstillväxten beräknas till 3,1 
procent för 2019.
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Regionstyrelsen som driftsnämnd  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -321,9 -329,6 -7,7

Primärvårdsförvaltningen  -39,4 -42,4 -3,0  

Psykiatriförvaltningen  -5,3 -3,2 2,1 

Folktandvården -2,0 -2,0 0,0 

IT-förvaltningen 0,0 0,0 0,0 

Regionservice -6,0 -4,0 2,0 

Centraladministrerad verksamhet 10,4 18,4 8,0 

  Varav     

  - Regiondirektörens stab 8,4 14,4 6,0 

  - Förtroendevalda  -0,8 -0,8 0,0  

  - Beställd vård 1,8 4,7 2,9  

  - Övrigt 1,0 0,1 -0,9 

Regionrevisionen 1,3 1,4 0,1  

Summa -362,9 -361,4 1,5 

Regionala utvecklingsnämnden     

Regional utvecklingsförvaltning 0,0 0,0 0,0  

Summa 0,0 0,0 0,0 

Kollektivtrafiknämnden     

Kalmar länstrafik 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder -362,9 -361,4 1,5 

Finansiering 194,6 208,4 13,8  

Total -168,3 -153,0 15,3

  

Budgetavvikelse per förvaltning |   i Mkr

  
Budgetavvikelse i Mkr                                         Prognos efter juli 2019            Prognos efter augusti 2019                  Differens augusti-juli

Verksamhetens resultat
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Verksamheterna inom regionstyrel-
sens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Förvaltningen prognostiserar ett underskott för helåret 
uppgående till 329,6 Mkr. Nettokostnadsutvecklingen efter 
augusti månad är 2,5 procent, vilket är i nivå med juli månad 
och en minskning jämfört med tidigare prognos. Arbetade 
timmar i förvaltningen ligger på en fortsatt hög nivå. Sam-
tidigt som arbetade timmar har ökat så har produktionen 
minskat, både vad gäller slutenvården och öppenvården. 
Kostnader för inhyrd personal har under året fortsatt att 
öka, även om ökningstakten är väsentligt lägre de senaste 
månaderna. 
 Kostnadsutvecklingen för läkemedel ligger till och med 
augusti på 2,8 procent, där en orsak är minskning av läke-
medel mot Hepatit C. Färre har behandlats och för varje 
behandling har kostnaden minskat på grund av nya läkeme-
del på marknaden. 
 Kostnaden för den köpta vården ligger på en stabil nivå 
jämfört med föregående år. Det gäller både för den köpta 
vården inom sydöstra sjukvårdsregionen och från övriga 
sjukhus. Dessa kostnader är dock svåra att förutse då ett 
fåtal dyra patienter kan öka kostnaderna markant. 
De åtgärdsplaner för effektiviseringar som togs fram under 
våren har hittills resulterat i en avmattande kostnadsutveck-
ling under de senaste två månaderna. Kostnadsutveckling-
en är dock fortfarande hög.
 Förvaltningsledningen har beslutat att introducera ett 
nytt sätt att arbeta med verksamhetsplaneringen och re-
sursfördelningen på sjukhus- och basenhetsnivå. Den nya 
arbetsformen har framför allt syftet att stärka och tydliggö-
ra chefens ansvar och förbättra förutsättningarna till mål-
styrning avseende produktion och kvalitet. Detta innebär 
en högre grad av prioritering av verksamhetens innehåll 
och omfattning. En viktig förutsättning för att klara uppdra-
get är att ha en välfungerande dialog mellan verksamhets-
företrädare och ledning samt att det finns en systemförstå-
else och kostnadsmedvetenhet i organisationen. Arbetet 
med modellen följer planen.

Primärvårdsförvaltningen
Hälsoval
Verksamheten inom hälsoval beräknas för året generera 
ett negativt resultat motsvarande 40,7 Mkr, vilket innebär 
en resultatförbättring med 3,3 Mkr jämfört med bokslutet 
2018. Justerat för förvaltningens sistahandsansvar är det 
prognostiserade resultatet negativt motsvarande 4,2 Mkr. 
Den främsta orsaken till det negativa resultatet är mer-
kostnader avseende hyrläkare. Arbetet med att skapa ett 
oberoende av inhyrd personal pågår. Vidtagna åtgärder i 
syfte att åstadkomma en ökad samverkan mellan enheter-
na lyfts fram som viktigt. Detta samarbete sker redan i stor 
utsträckning inom kategorin medicinska sekreterare men 

förekommer nu också i allt högre grad inom andra perso-
nalkategorier.
 Det råder fortsatt stort fokus på att utnyttja digitala 
verktyg för att effektivisera och förbättra vården för patien-
ter. Självservice i telefon, en ny e-tjänst som gör det möjligt 
för invånare att söka vård online, lösningar för hemmoni-
torering av hjärtsviktspatienter samt videoväxling i TeleQ 
är några exempel på tjänster som testas. Den digitala om-
ställningen kommer att innebära kostnadsbesparingar på 
längre sikt.
 Inom de två läkemedelsgrupperna blodförtunnande 
(NOAK/DOAK) och diabetesläkemedel ökar kostnaderna 
mer än vad som tidigare förväntats. Tillsammans svarar 
dessa två läkemedelsgrupper för 40 procent av förvalt-
ningens totala läkemedelskostnader. Dock finns starka 
hälsoekonomiska incitament att använda dessa läkeme-
del vilket motiverar kostnadsökningen ur ett långsiktigt 
perspektiv. Övriga läkemedel som svarar för 60 procent 
av totala läkemedelskostnaden uppvisar en bedömd kost-
nadsutveckling nära noll. Åtgärder som vidtagits i syfte att 
minska dessa är att samtliga hälsocentraler arbetat med att 
öka andelen ”rätt” preparat. Bedömningen är att kostnads-
minskningar inom läkemedelsområdet kan åstadkommas 
utan negativ påverkan på kvalitet och patientsäkerhet.

Övrig verksamhet
Primärvårdens övriga verksamhet utgörs av Barnhälsovår-
den, Sjukvårdsrådgivningen, Asyl- och flyktinghälsovård, 
Barn- och ungdomshälsan, Vårdval psykisk hälsa, miss-
bruks- och beroendevård samt fotvård. Den negativa bud-
getavvikelsen inom verksamhet utanför hälsoval uppgår i 
prognosen till 1,7 Mkr. En tydlig förbättring märks inom om-
rådet externa laboratorieanalyser där hemtagning av vissa 
analyser medfört lägre kostnader jämfört med 2018. Även 
tolkkostnaderna har minskat jämfört med 2018. Verksamhe-
ten inom det nya vårdvalet psykisk hälsa beräknas medföra 
ett underskott motsvarande 0,8 Mkr. Underskottet beror 
på vakanser inom vissa geografiska områden som medför 
merkostnader avseende såväl bemanningslösningar som 
remissflöde till privata utförare.

Psykiatriförvaltningen
Förvaltningen prognostiserar ett underskott för helåret på 
3,2 Mkr. En jämförelse med föregående års period efter 
åtta månaders utfall visar på en summerad nettokostnads-
utveckling för psykiatrin med -0,9 procent. En summering 
för tertial två av nettokostnadsutvecklingen för personal-
kostnader inklusive hyrbolag uppgår till 1,8 procent, vilket 
motsvarar en ökning i utfall på cirka 4,8 Mkr.
 Intäkterna har ökat under året jämfört med samma pe-
riod föregående år. Ökningen beror främst på den sålda 
vården och asylintäkter.
 Förvaltningen har fortfarande en utmanande beman-
ningssituation vilket innebär ett fortsatt behov av inhyrd 
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personal. Flera insatser har genomförts som bland annat 
fortsatta satsningar på utlandsrekryteringar. En viss för-
bättring har skett vad gäller den besvärliga vakanssitua-
tionen av sjuksköterskor i norra länet. Prognosen för inhyrd 
personal för sjuksköterskor blir därför lägre för 2019 jämfört 
med året innan.
 Kostnaden för rättspsykiatriska patienter har minskat 
jämfört med 2018 och då främst på grund av en utökning 
med två platser på den egna rättspsykiatriska avdelningen. 
En ökning av kostnader ses dock för akut vård samt att fritt 
val har ökat något jämfört med 2018.
 Läkemedelskostnaderna beräknas öka främst inom 
vuxenpsykiatrin. En del av ökningen beror på ytterligare 
satsningar på patienter inom opiatmissbruk.
 Behov av flera investeringar, som kommer att påverka 
kostnaderna, planeras under året. Det rör sig om lokalför-
ändringar, nyinvesteringar av digital och medicinsk utrust-
ning samt behov av nya sängar på flera avdelningar. 

Folktandvården
Förvaltningen prognostiserar ett underskott för helåret 
uppgående till 2 Mkr. Orsaken är lägre andel patienter 
inom allmäntandvården, ökade personalkostnader, kostna-
der för nybyggnationer samt ökade tandteknikkostnader. 
Kostnadsutvecklingen av påverkbara poster följs noggrant 
under året.
 Åtgärder vidtas löpande för att få in fler patienter inom 
allmäntandvården. Ett antal nya tandläkare har rekryterats 
under året för att öka tillgängligheten.

IT förvaltningen
Efter andra tertialet beräknar förvaltningen att nå en bud-
get i balans. Det har bland annat genomförts åtgärder 
genom övertagande av IT-avtal från andra förvaltningar, 
samt genom justerade rutiner runt datorer och viss annan 
hårdvara i verksamheten. Potentialen för dessa är svåra att 
beräkna, men båda är påbörjade och kommer att ge positiv 
ekonomisk effekt.
 Förvaltningen arbetar med nyttohemtagning och ef-
fektivisering, där bland annat vidareutveckling av stödsys-
tem för produktkalkylering av IT-produkter och tjänster på-
går. I övertagande av system från övriga förvaltningar finns 
direkta möjligheter till besparingar genom åtgärder runt 
avtalen. Största besparingarna uppnås internt genom sam-
ordning.

Regionservice
Förvaltningens prognos för helåret är 291,1 Mkr, vilket är ett 
budgetöverskridande med 4 Mkr. Det pågår arbete i för-
valtningen med ett antal aktiviteter för att minska kostna-
der genom ökad samverkan och översyn av processer både 
inom förvaltningen men också regionövergripande.
 Resultatet påverkas också av faktorer av engångskarak-
tär såsom försäljning av bilar, längre vakanser, partiella le-
digheter, minskad vikariebemanning och inköp som skjuts 
framåt i tid. Kostnaderna för avveckling av telefonväxel 

har blivit avsevärt lägre än vad som tidigare prognostise-
rats, vilket främst beror på mindre behov av mobilförstärk-
ning, färre telefoner och mindre kabeldragning. Kostnader 
för kurser, konferenser, logi och intern representation har 
minskat under perioden.
 Arbetade timmar har ökat jämfört med motsvarande 
period föregående år, bland annat beroende på att pati-
entmåltider i Västervik från och med hösten 2018 tillagas 
i egen regi. Tidigare köptes tjänsten från Västerviks kom-
mun. Innan återbemanning på vakanta tjänster och vid från-
varo görs en noggrann bedömning av bemanningsbehovet.

Centraladministrerad verksamhet
Det prognostiserade resultatet för Centraladministrerad 
verksamhet visar på en budgetavvikelse på cirka 18 Mkr i 
överskott.

Regiondirektörens stab
Regiondirektörens stab beräknar ett överskott på 14 Mkr. 
Överskottet avser vakanta och icke ersatta tjänster samt 
projekt. Utrustningskostnader efter ombyggnationen av re-
gionkansliet påverkar resultatet negativt.

Förtroendevalda
Förtroendevalda prognostiserar ett underskott på cirka 1 
Mkr och det avser främst ersättningar vid pensionsavgångar.

Övrig verksamhet
Inom övrig verksamhet prognostiseras en budget i balans. 
Centralt finansierade läkemedel beräknas ge ett överskott 
på 2 Mkr. Utomlandsvård enligt EU-direktiv prognosticerar 
underskott på 2 Mkr och i dagsläget råder stor osäkerhet 
då ovanligt många ärenden har inkommit.

Verksamheter inom beställd vård
Verksamheterna inom beställd vård beräknas för helåret 
att redovisa ett överskott motsvarande 5 Mkr. Beställd vård 
inom regionen består av hälsoval, vårdval psykisk hälsa, 
tandvårdsreformen, ersättningssystemet för barntandvård 
samt privata specialister.
 En beräknad budget i balans finns för tandvårdsrefor-
men. LOV barntandvård beräknas få en positiv budgetav-
vikelse på grund av att inte alla patienter i ålderskategorin 
3-23 har undersökts enligt Regionens revisionsintervall. 
Däremot beräknas potten för särskilda fall nyttjas i större 
utsträckning jämfört med föregående år.
 Det överskott som fanns inom privata specialister och 
fysioterapeuter föregående år beräknas kvarstå. Några av-
tal har avslutats och några har tillkommit men överskottet 
beräknas ligga på ungefär samma nivå.
 Hälsoval beräknas få en negativ budgetavvikelse mot-
svarande 10,5 Mkr. Underskottet beror till största del på un-
derskott inom ST/AT-budgeten.
 I Hälsovals ersättningssystem baserar sig så gott som 
samtliga parametrar på antalet listade. I prognosen beräk-
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nas ersättningsmodellen vara i balans. Budgeten för vård-
samordnarkoordinator, samverkansmöte samt extra öp-
pettider beräknas användas i sin helhet vilket inte var fallet 
under 2018.
Inom vårdval psykisk hälsa har ersättningsmodellen räknats 
om med nya priser då besöksersättningarna inte nyttjades 
i den grad som beräknats när vårdvalet startade. Ett över-
skott motsvarande ca 2 Mkr kvarstår på grund av det upp-
arbetade överskottet på besöksersättningar som redan 
finns under året.

Regional utvecklingsnämnd
Regional utvecklingsförvaltning
Regionala utvecklingsförvaltningen prognostiserar en bud-
get i balans.
 Inom bildningsverksamheten hos Folkhögskolorna ses 
en utveckling mot lägre beläggning på internaten. Upp-
dragsutbildningar såsom etableringskurser för nyanlända 
och studiemotiverande kurser som varit planerade tillsam-
mans med Arbetsförmedlingen kommer inte att genom-
föras, där orsaken är ändrade förutsättningar för Arbetsför-
medlingen.
 För verksamheten inom regional utveckling och kultur 
har året hittills inneburit fokus kring anpassning till och ut-
bildning i nya system, vilket även påverkat uppföljningen i 
förvaltningens projekt. Projektverksamheten bedrivs enligt 
plan och större projekt pågår inom bland annat livsmedels- 
och besöksnäringen. Under året har ett antal tjänster varit 
vakanta som efter sommaren delvis har tillsatts och ytterliga-
re någon kommer att bemannas under hösten. Vakanserna 
har medfört lägre personalkostnader än beräknat under pe-
rioden.

Kollektivtrafiknämnd
Kalmar länstrafik
Kalmar länstrafiks prognos är i linje med budget. Kostnads-
utvecklingen baseras i stort sett på indexjusteringar i trafik-
avtalen. Indexökningen har fortsatt under 2019 och främst är 
det indextalen för bränsle som ger ökade kostnader. Under 
2019 har trafikutbudet anpassats för att minska de ekonomis-
ka effekterna av kostnadshöjningarna.

Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva den finan-
siella styrkan och klargöra om Region Kalmar län, ur finansiell 
synvinkel, har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella 
analysen bygger på fyra viktiga aspekter: det finansiella re-
sultatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrol-
len över den finansiella utvecklingen. Mer information om 
siffror och tabeller som hänvisas till i nedanstående analys 
finns under rubriken Finansiella rapporter.

Resultat och kapacitet
Verksamhetens intäkter och kostnader
Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar till och 
med augusti i jämförelse med samma period föregående år.
 Verksamhetens intäkter i form av patientavgifter, trafik-
intäkter, såld vård och riktade statsbidrag har utvecklats po-
sitivt och visar en ökning med 10,3 procent. Ökningen hänför 
sig främst till statsbidrag och trafikintäkter. Överenskommel-
ser har träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) beträffande ett antal riktade statsbidrag. Här 
kan nämnas överenskommelse om utvecklade förutsättning-
ar för vårdens medarbetare samt omställning till god och 
nära vård, vilka ersätter de tidigare professions-, personal- 
och patientmiljarderna. De tre tidigare bidragen uppgick 
på helårsbasis 2018 till 108 Mkr medan de båda nya bidra-
gen beräknas inbringa 135 Mkr. En annan överenskommelse 
innebär att det under 2019 införs en ny uppdaterad kömil-
jard. Målet med överenskommelsen är att åstadkomma för-
nyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt 
att utveckla uppföljningen av väntetider till att ge en mera 
komplett bild av tillgängligheten i vården. En osäkerhetsfak-
tor är den prestationsbaserade delen av nya kömiljarden, där 
tilldelning sker utifrån hur regionerna har förbättrat tillgäng-
ligheten i vården mellan olika mättillfällen. Trafikintäkterna 
har ökat trots att ingen taxehöjning gjorts där orsaken är 
främst ökad resandevolym. Övertagandet av det regionala 
utvecklingsansvaret har också bidragit till ökande bidragsin-
täkter.
 Förvaltningarnas lönekostnader för arbetad tid har ökat 
med 5 procent, vilket överstiger vad som kan förväntas uti-
från träffade löneavtal och beslutade satsningar i 2019 års 
budget. Volymökningen mätt i antal arbetade timmar upp-
går till 2,7 procent. Bidragande orsaker är högre vårdtyngd 
på inneliggande patienter och många nya medarbetare som 
kräver introduktion och handledning. Kostnaderna för kur-
ser och konferenser samt personalrepresentation minskar 
med 7 procent, vilket indikerar en ökad kostnadsmedveten-
het i verksamheten.
 För inhyrd personal redovisas en minskning med 3,2 
procent. Minskningen återfinns framför allt inom psykiatrin 
men även primärvården uppvisar lägre kostnader. Den so-
matiska vården redovisar fortfarande en ökning. Behovet 
av inhyrd personal fortsätter att öka inom kategorin sjukskö-
terskor, medan läkarna visar en minskning. Förvaltningarnas 
helårsprognos uppgår till 214 Mkr, vilket är något högre än 
föregående prognos.
 Den köpta högspecialiserade vården utanför länet 
visar en kostnadsökning med 2,4 procent. Kostnaden för 
vården enligt avtal med Region Östergötland har totalt ökat 
med 8,5 procent. Abonnemangskostnaden står för 6,5 pro-
cent av ökningen och den rörliga debiteringen för 2,1 pro-
cent. En orsak till att abonnemangskostnaden har ökat är att 
områden som tidigare låg utanför avtalet nu har växlats in. 
Antalet slutenvårdstillfällen har minskat med 5 procent och 
antalet öppenvårdstillfällen har ökat med 22 procent. 2018 
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hade ett lågt antal öppenvårdstillfällen. Antalet öppenvårds-
tillfällen 2019 är mer i nivå med 2017. Köpt vård från övriga 
sjukhus visar en kostnadsminskning med 5,8 procent bero-
ende på enstaka dyra patienter under 2018. Kostnaderna för 
enskilda vårdtillfällen som är extra kostsamma är svåra att 
förutse och kan variera mycket mellan åren.
 Läkemedelskostnaderna för perioden ökar totalt med 
5,2 procent. De grupper som ökar mest är läkemedel mot 
cancer inklusive maligna sjukdomar inom blodbildande or-
gan, antikoagulantia (blodförtunnande), diabetshjälpmedel 
samt nya medel mot svår astma respektive svåra eksem. 
Minskade kostnader ses för äldre inflammationsdämpande 
medel inom gruppen medel som verkar på immunsystemet. 
Läkemedel mot Hepatit C ökar inte längre. Kostnader för 
antiinfektiva medel förväntas öka på grund av prisökningar. 
Nya läkemedel provas kontinuerligt inom ramen för ordnat 
införande.
 I övrigt kan noteras ökade kostnader för dataprogram 

och licenser samt serviceavtal IT. Detta är kopplat till beslu-
tade satsningar på vidareutveckling av vårdinformationssys-
temet Cosmic och ökad digitalisering.

Nettokostnadsutveckling
Efter åtta månader 2019 kan konstateras att verksamhetens 
nettokostnadsökning fortsatt är för hög och uppgår till 4,1 
procent, men de senaste månaderna har nettokostnaderna 
visat en sjunkande trend. Även om den främsta orsaken är 
god intäktsutveckling beroende på träffade överenskom-
melser om riktade statsbidrag finns ändå tecken som tyder 
på en ökande kostnadsmedvetenhet. Den totala nettokost-
nadsökningen för helåret beräknas uppgå till 3,3 procent. 
För att nå resultatmålet på 2 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag, baserat på intäktsbedömningen efter åtta må-
nader, får kostnadsökningen inte överstiga 0,9 procent. Ett 
nollresultat motsvarar en tillåten ökning av nettokostnaderna 
med 3 procent.

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Prognos
Ne�oökning 5,7% 8,4% 8,4% 6,4% 6,0% 5,0% 5,0% 4,1% 3,3%
Resultatmål 2 % 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Nollresultat 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

0%
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2%
3%
4%
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9%

Ne�oökning Resultatmål 2 % Nollresultat

Målvärdet avser tillåten nettokostnadsökning för att uppnå ett resultat som uppgår till 2 % av skatter, utjämning och generella 
statsbidrag.
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Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
För perioden januari-augusti ökar Region Kalmar läns intäk-
ter i form av skattemedel, kommunalekonomisk utjämning 
och generella statsbidrag med 3,4 procent. I prognosen för 
helåret beräknas intäkterna uppgå till 7 820 Mkr, vilket inne-
bär en ökning med 3,3 procent. Prognosen grundar sig på 
SKL:s bedömning i augusti 2019, vilket innebär ett under-
skott mot budget för skatter och utjämning på 43 Mkr.
 Överenskommelsen med staten om bidraget till läke-
medelsförmånen innebär att Region Kalmar län erhåller 755 
Mkr. Liksom tidigare år ingår en vinst- och förlustdelnings-
modell som ska tillämpas om de faktiska kostnaderna avviker 
med mer än tre procent från de överenskomna bidragsbe-
loppen. Vidare ska 40 procent av återbäringen i form av läke-
medelsrabatter tillfalla staten. I prognosen har statens andel 
av återbäringen beräknats till 28 Mkr och bidraget har därför 
nedräknats med detta belopp.
 Under rubriken generella statsbidrag ingår, förutom lä-
kemedelsbidraget, ökade resurser till välfärden, till den del 
som avser fördelning utifrån mottagande av flyktingar med 
39 Mkr. Resterande del av den så kallade välfärdsmiljarden 
fördelas efter befolkningsandel och ingår i den kommunal-
ekonomiska utjämningen.

Finansnetto
Prognosen för helåret visar ett positivt finansnetto på 116 
Mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget på 135 Mkr. 
Efter årets första åtta månader uppgår finansnettot till 130 
Mkr.
 Den nya redovisningslagen som trädde i kraft vid års-
skiftet innebär att portföljen marknadsvärderas och redovi-
sar sitt resultat i linje med börssvängningarna. Detta bidrar 
till ökad osäkerhet kring prognostisering av finansnettot till 
de delar som rör börsutvecklingen. Vid en eventuell ned-
gång av börsen så redovisas direkt orealiserade förluster.
 Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel 
som placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 
AB (KLP). Avkastningen av de placerade pensionsmedel 
specificerade i not beräknas årligen till fyra procent, vilket 
motsvarar 66 Mkr. Pensionskapitalet visar en god utveck-

ling och beräknas i prognosen ge en avkastning på 186 Mkr, 
vilket är 120 Mkr bättre än den budgeterade avkastningen. 
Orealiserade vinster i aktier och obligationer är inkludera-
de med 66 Mkr. Per sista augusti uppgår den realiserade 
avkastningen till 94 Mkr och den orealiserade andelen vin-
ster i aktier och obligationer uppgår till 92 Mkr.
 Region Kalmar läns räntekostnader, som i prognosen 
och i utfallet per sista augusti är i linje med budget, består 
av den årliga ränte- och basbeloppsuppräkningen av pen-
sionsskulden.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav redu-
ceras eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den 
löpande verksamheten. Detta innebär att helårsprognosen 
justeras enligt följande:

Balanskravresultatet på -100 Mkr måste regleras inom de 
kommande tre åren. Region Kalmar län har tidigare avsatt 
medel till Resultatutjämningsreserven (RUR) motsvarande 
145 Mkr. Enligt riktlinjerna för RUR är det dock osäkert om 
dessa medel kan disponeras 2019, eftersom utvecklingen av 
det årliga underliggande skatteunderlaget för riket ligger 
väldigt nära den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 
åren.
Utöver årets beräknade underskott kvarstår att reglera 2018 
års negativa balanskravsresultat på 92 Mkr. I samband med 
bokslutet beslutades att Region Kalmar län avser att reglera 
det negativa balanskravsresultatet 2018 i kommande Region-
planer.

Årets resultat enligt resultaträkningen -31

- Orealiserade vinster i värdepapper -66

- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -100

Balanskravsresultat -100

                   
Mkr       
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Investeringar
För att möta framtida krav genomför Region Kalmar län 
omfattande investeringar. Investeringar ska bidra till ut-
veckling av verksamheterna och möjliggöra effektivisering-
ar. Investeringar görs även för att bibehålla kapacitet och 
krav på standard. De totala investeringarna 2019 för Region 
Kalmar län beräknas enligt senaste prognosen uppgå till 
730 Mkr.

Mark och byggnader
Region Kalmar län planerar och genomför omfattande in-
vesteringar vad gäller både ny- och ombyggnation för att 
möta kraven på vårdens effektivitet, kvalitet och patientsä-
kerhet. Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 569 
Mkr för 2019 och fram till augusti uppgår dessa till 267 Mkr.
 Vid Länssjukhuset i Kalmar genomförs arbete med lo-
kaler för en samlad specialistpsykiatri. Projektet följer tid-
plan både för projektering och produktion. Driftsättning 
och inflyttning beräknas till vintern 2021. Arbetet med loka-
ler för specialistpsykiatrin i Oskarshamn är inne i slutskedet 
och invigning är planerad till december 2019. Vid Västerviks 
sjukhus pågår arbete med programhandlingen för den pla-
nerade nybyggnationen av specialistpsykiatrin sedan 2016 
och ska läggas fram i Regionfullmäktige i början av år 2020.
 Neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och 
vid Västerviks sjukhus motsvarar inte kraven på dagens ar-
betssätt med familjefokuserad omvårdnad. Vid Länssjuk-
huset i Kalmar ska programarbete avseende påbyggnad av 
hus 15 påbörjas under våren 2020. Programarbetet avseen-
de ombyggnation vid Västerviks sjukhus har påbörjats och 
underlag för beslut om genomförande beräknas vara klart 
under hösten 2019.
 Vid Oskarshamns sjukhus sker ombyggnad i befintliga 
lokaler för klinisk kemi och transfusionsmedicin och projek-
tet beräknas färdigställas efter sommaren 2020. Ombygg-
naden ska säkerställa att verksamheten kan bedrivas på ett 
medicinskt säkert sätt.
 I Emmaboda färdigställdes produktionen av region-
gemensamma lokaler under mars i år. Invigning och öppet 
hus för allmänheten hölls den 26 april. Ombyggnationen 
innefattar bland annat hälsocentral, folktandvård, distrikts-
rehabilitering, barnhälsovård och mödrahälsovård.
 I början av 2018 förvärvades fastigheten Lärlingen 6 i 
Kalmar och under 2019 färdigställs ombyggnation i fastig-
heten.
 Vid Folktandvården i Lindsdal pågår anpassning av 
lokaler för att kunna möta befolkningens efterfrågan av 
tandvård samt för att förbättra arbetsmiljön för den ökande 
personalstyrkan. Inflyttning och driftsättning är planerad 
till november 2019.
 Fastighetsförbättringar har genomförts vid Länssjuk-
huset i Kalmar. Ombyggnation av väntrum och undersök-
ningsrum har färdigställts och inflyttning har skett under 
sommaren. En ny lokal med syfte att förbättra flöde och 
packlogistik har skapats och färdigställts i augusti. Vid Os-
karshamns sjukhus har bland annat ett nytt frysrum blivit 

klart för driftsättning innan sommaren. Arbete pågår också 
vid länets tre sjukhus med lokalanpassning då reinvestering 
av laboratorie- och röntgenutrustning kräver ombyggnad 
av befintliga lokaler.
 Energiplanen beskriver Region Kalmar läns plan för att 
uppfylla lagkrav på energieffektiviseringar. Genomförande 
av energieffektiviserande åtgärder pågår såsom utbyte 
av föråldrade belysningssystem till närvarostyrda system 
liksom utbyte av ventilationsaggregat. Lustgasdestruktör 
planeras vara i drift i juni 2019 och finansieras med hjälp av 
bidrag från Naturvårdsverket. Kontinuerligt arbete pågår 
med energibesparande åtgärder samt optimering via be-
fintliga övervakningssystem.
 En inventering av sjukhusens tekniska försörjningssys-
tem i syfte att skapa en reinvesteringsplan har gjorts. Inves-
teringsplanen omfattar byte av brandlarmscentraler, pas-
sersystem, hissar, kyla och medicinska gaser främst då vid 
länets tre sjukhus.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier
Investeringsplanen för 2019 för övriga inventarier avseende 
främst årliga anslag för återinvestering i röntgen-, labora-
torie- och medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tek-
niska hjälpmedel, IT-utrustning och ospecificerade inventa-
rier uppgår till 156 Mkr. Prognosen för helåret beräknas till 
147 Mkr. Det totala utfallet för perioden januari till augusti 
är 92,3 Mkr.
 Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har investering-
ar gjorts när det gäller röntgenplan, laboratorieplan, ambu-
lanser och medicinteknik och uppgår till 33,8 Mkr fram till 
augusti. Flera upphandlingar är på gång avseende investe-
ringar i gammakamera, skelettlab, mammografiscreening 
och vattenreningsanläggning till dialysen.
 De två första tertialen har stora investeringar även 
gjorts i hårdvara för stabil och säker IT-drift och då rört sig 
om nya lösningar för datalagring.
 Tre nya hälsocentraler inom primärvården har under året 
tagits i drift. Som en följd av denna flytt till nya lokaler har 
investeringar av utrustning gjorts med 2 Mkr fram till augusti.
 Under året har nybyggnation av allmäntandvårdsklini-
kerna i Emmaboda och Oskarshamn fortsatt. Investeringar 
härledda till utrustningar till dessa kliniker började 2018 och 
fortsatt under våren 2019. Folktandvården har även bytt ut 
röntgenutrustning på grund av krav på uppdatering av it-
system. Ett antal behandlingsstolar har varit uttjänta inom 
specialisttandvården, vilket har ökat investeringsbehovet 
ytterligare under 2019. Investeringar på 9,5 Mkr är gjorda 
fram till augusti.
 Inom psykiatriförvaltningen pågår investeringar i digital 
och medicinteknisk utrustning med anledning av nybygg-
nation av lokaler i Oskarshamn. Investeringarna uppgår till 
0,5 Mkr.
 Kalmar länstrafik har under året bytt ut hållplatstoppar 
samt investerat i utrustning till förarutrymmen på bussarna. 
Investeringarna under året har hittills uppgått till 5,8 Mkr.
 Regionservice har utöver byggnadsprojekten en bud-
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get för ospecificerade inventarier på 6 Mkr där helårsprog-
nosen är i linje med budget. Utfallet fram till augusti upp-
går till 4,2 Mkr.
 Inom centraladministrerad verksamhet har investe-
ringar av utrustning till Kliniskt träningscenter genomförts 
tillsammans med utrustning till ombyggda lokaler i fastig-
heten Lärlingen 6. De uppgår till 1,8 Mkr fram till augusti.

Immateriella anläggningstillgångar
Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar 
består av aktiverade kostnader avseende utveckling av bil-
jett- och betalningslösningar samt utveckling av befintlig 
programvara.
 Projektet avseende utveckling av biljett- och betal-
ningslösningar drivs gemensamt av Kalmar Länstrafik, Jön-
köpings Länstrafik, Hallandstrafiken och Länstrafiken Kro-
noberg och beräknas vara klart och i drift under år 2020. 
Den totala utvecklingskostnaden beräknas till 33 Mkr och 
aktiverad kostnad under året uppgår till 3,5 Mkr.
 Ett annat projekt som pågår avser utökad ambition i 
vårdinformationssystemet Cosmic och utvecklingen av sys-
temet bygger på ett samarbete inom Cosmic kundgrupp. 
Utvecklingen kommer att ske inom fyra fokusområden 
såsom patientens väg, vårdens stöd, gemensam verksam-
hetsutveckling och plattform för innovation. Projektet ska 
enligt plan pågå mellan åren 2019 och 2024 och Region Kal-
mar län har förbundit sig att bidra med 65 Mkr totalt . Hittills 
har 3,9 Mkr aktiverats och budgeten för helåret uppgår till 
4,1 Mkr.
 Kostnader för utveckling som kommer att aktiveras un-
der 2019 beräknas till 14 Mkr.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgång-
arna som finansieras med egna medel. För att skapa lång-
siktigt stabila förutsättningar bör soliditetsmålet över tid 
utvecklas positivt så att tillgångarna är större än skulderna. 
Den långsiktiga betalningsförmågan blir avgörande för att 
lösa framtida finansieringsbehov. Soliditeten kan beskrivas 
enligt blandmodellen, med enbart pensionsåtagande in-
tjänade från och med 1998, eller enligt fullfonderingsmo-
dellen då samtliga pensionsåtagande inklusive ansvarsför-
bindelsen ingår.
 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de se-
naste åren, men försvagades under 2018 och beräknas un-
der 2019 försvagas med ytterligare en procentenhet. Den 
beräknas för 2019 att uppgå till 34 procent. Soliditeten en-
ligt fullfonderingsmodellen har förbättrats från -26 procent 
till -24 procent. Mellan åren 2015 till 2019 förbättrades den 
med 17 procentenheter. Detta förklaras till största delen 
med att ansvarsförbindelsens ökningstakt har varit väsent-
ligt lägre än ökningstakten för eget kapital.

Risk och kontroll
Likviditet
Region Kalmar läns likviditetsplanering ska ligga till grund 
för betalningsberedskapen på kort och lång sikt samt ut-
göra underlag för beslut om placering av likvida medel. I 
årsredovisningen 2018 uppgick likviditeten, det vill säga 
banktillgodohavanden, till 964 Mkr och per sista augusti 
i år till 622 Mkr. Det är en minskning under året med 342 
Mkr. Helårsprognosen visar också ett negativt kassaflöde 
på 451 Mkr, och banktillgodohavanden beräknas uppgå till 
514 Mkr vid årets slut. Kassaflödesanalysen visar in- och ut-
flöde av likvida medel fördelat på den löpande verksamhe-
ten samt investerings- och finansieringsverksamheten. Att 
kassaflödet blir negativt under året förklaras av höga inves-
teringsnivåer främst vad gäller ny- och ombyggnationer av 
fastigheter. Under 2018 infördes kvartalsförmedling av den 
avgiftsbestämda pensionen för arbetstagare med avtalet 
AKAP-KL vilket också påverkar likviditeten negativt.
 Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga 
betalningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 
procent innebär det att de kortfristiga skulderna kan beta-
las direkt under förutsättning att de kortfristiga fordringar-
na kan omsättas lika snabbt. Kassalikviditeten beräknas vid 
årets slut att uppgå till 70 procent, och motsvarande siffra 
vid årets slut 2018 var 96 procent.

Placerade pensionsmedel
Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar 
Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Mer information 
om bolaget finns under rubriken Företag, stiftelser och 
kommunalförbund. Verksamheten ska grundas på princi-
perna långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk 
och avkastning. KLP håller i sin långsiktiga och välfung-
erande strategi, med fokus på löpande flöden i form av ut-
delningar, räntekuponger samt optionspremier. Marknads-
värdet på de förvaltade tillgångarna totalt har under året 
ökat med 10,33 procent där motsvarande jämförelseindex 
är 11,30 procent.
Marknadsvärdet för portföljen uppgår per sista augusti till 1 
991 Mkr. Ingående marknadsvärde den 1 januari 2019 upp-
gick till 1 804 Mkr. Den nya redovisningslagen som trädde i 
kraft vid årsskiftet innebär att portföljen av placerade pen-
sionsmedel marknadsvärderas. Aktieandelen som enligt 
placeringspolicyn inte får överstiga 60 procent, uppgår till 
55,5 procent av den totala portföljen.
 Utvecklingen på den finansiella marknaden är viktig då 
upp- och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns 
ekonomi. Augusti var en månad med fortsatt fokus på han-
delskonflikten mellan Kina och USA. Den 31 oktober går 
tidsfristen för ett Brexit-avtal ut. En oförutsedd utveckling 
är den stora nedgång för statsobligationer globalt och för 
svenska obligationer. Därför har marknadsräntorna sjunkit 
under de historiska bottenrekord som nåddes 2016. 
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Respektive års resultat ska uppgå till 

minst 2 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning

Investeringar ska finansieras med egna 

medel

Mått                                                              Målvärde           Prognos 2019             Utfall 2018              Utfall  2017                    Källa        

Region Kalmar läns 

ekonomisystem

Region Kalmar läns 

ekonomisystem

- 1,3 %

29 %

2,5 % 

127 %

2 %

100 %

- 0,4 %

38 %

Mål och mått  |  God ekonomisk hushållning

KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) i Sverige visade 1,5 
procent under juli månad, vilket var något högre än både 
vad analytiker och Riksbanken beräknat. Under senaste må-
naden har även prisförändringar varit volatila.

Pensionsåtagande
Region Kalmar läns totala pensionsåtagande uppgår enligt 
prognos, beräknad av Skandia, vid årets slut till 6 803 Mkr 
och består av tre delar; pensioner som är bokförda som 
avsättning och till största delen består av den förmånsbe-
stämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspen-
sionen som är bokförd som kortfristig skuld och pensioner 
intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbindelsen. 
Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida ut-
betalningar och riktlinjerna som styr hur pensionsskulden 
ska beräknas finns beskrivna i RIPS 19 som från och med juni 
i år ersatt RIPS 17. Enligt det nya regelverket kring värdering 
av pensionsskulden, RIPS 19, ska Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) årligen i juni, från och med 2019, besluta om 
en diskonteringsränta och andra antaganden vid beräk-
ningen av pensionsskuldens storlek.
 Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då 
beloppet för värdesäkring varit högre än summan av ut-
betalningarna. En lägre värdeuppräkning på grund av låg 

inflation i kombination med ökande utbetalningar har med-
fört att ansvarsförbindelsen de senaste åren istället har 
minskat och den trenden ser ut att hålla i sig.
 När det gäller avsättningen är det intjänande av den 
förmånsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen 
som ökar skulden, medan utbetalningarna minskar den. 
Här är inkomstbasbeloppet en avgörande faktor för hur 
högt intjänandet blir. Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler 
som är berättigade till förmånsbestämd ålderspension. 
Föregående år uppgick ökningen av avsättningen till 11 
procent, och i år pekar prognosen på en ökning i nivå med 
10 procent.
 Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har efter 
augusti ett marknadsvärde på 1 991 Mkr, vilket motsvarar 
30 procent av det beräknade totala pensionsåtagandet ex-
klusive kortfristig skuld. Medel för resterande pensionsåta-
gande återlånas av Region Kalmar län till investeringar och 
den löpande verksamheten.

Borgensåtagande
Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 481 
Mkr, varav 475 Mkr avser finansiering av tåg. Resterande 
åtagande på 6 Mkr avser borgensförbindelser för lån till 
Stiftelsen Kalmar läns museum.
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).    

Redovisningsprinciper

Redovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställ-
ning. Om information behövs för att bilden ska bli rättvisan-
de lämnas ytterligare upplysningar i en not.
Andra grundläggande redovisningsprinciper innebär föl-

jande:

 � Region Kalmar län förutsätts fortsätta sin verksamhet.

 � Samma principer för värdering, klassificering, och indel-
ning av de olika posterna i resultat- och balansräkning ska 
konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

 � Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande 
av rimlig försiktighet.

 � Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskaps-
året ska tas med oavsett tidpunkten för betalning.

 � De olika posterna i balansräkningen ska värderas var för sig.

 � Tillgångar och skulder kvittas inte mot varandra. Inte heller 
intäkter och kostnader får kvittas mot varandra.

 � Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma 
överens med den utgående balansen för det närmast före-
gående räkenskapsåret.

Byte av redovisningsprincip
Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas Lag om kom-
munal bokföring och redovisning (LKBR), vilket innebär att 
en ändring har gjorts i förhållande till tidigare redovisnings-
principer gällande värdering av kortfristiga placeringar.
 Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till 
verkligt värde. Med detta som bakgrund har värdet på kort-
fristiga placeringar omräknats från anskaffningsvärde till 
marknadsvärde, vilket har inneburit att de kortfristiga pla-
ceringarna har ökat i värde med 137,8 Mkr vid ingången av 
2018. Värdet per 2018-12-31 är oförändrat. Per sista augusti 
2018 har jämförelsetalen i resultaträkningen justerats med 
35 Mkr, vilket är den värdeuppgång som skett den perio-
den. Under hela 2018 har resultaträkningen justerats med en 
värdeuppgång på 15,7 Mkr.
 I not 16 framgår effekten på eget kapital av den ändrade 
redovisningsprincipen.
 För att tydliggöra effekterna av de ändrade redovis-
ningsprinciperna återfinns nedan förutom omräknade jäm-
förelsetal för 2018-08 även motsvarande uppgifter från 2018 
års årsredovisning.
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BALANSRÄKNING  |  MKR

Enl ÅR
UB 2017 Justering

UB 2018-
08

IB 2018
Justering i 
ingångsBR

Justering 
till 2018-

08

Ny redovisnings-
princip

UB 2018-
08

Tillgångar                                                                                                                                   

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar      

Mark och byggnader 2 093,1  2 093,1 2 392,5   2 392,5

Maskiner och inventarier 497,7  497,7 480,2   480,2

Finansiella anläggningstillgångar        

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 44,4  44,4 44,4   44,4

Långfristiga fordringar 14,3   14,3 14,3     14,3

Summa anläggningstillgångar 2 649,6 0,0 2 649,6 2 931,5 0,0 0,0 2 931,5 

       

Omsättningstillgångar        

Förråd 20,8  20,8 21,1   21,1

Fordringar 456,7  456,7 375,2   375,2

Kortfristiga placeringar 1 650,9 137,8 1 788,7 1 770,5 137,8 34,9 1 943,2

Kassa och bank 1 341,2   1 341,2 989,6     989,6

Summa omsättningstillgångar 3 469,6 137,8 3 607,4 3 156,4 137,8 34,9 3 329,1 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 6 119,2 137,8 6 257,0 6 087,9 137,8 34,9 6 260,6

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder                      

      

Eget kapital    

Årets resultat 186,8  186,8 14,1  34,9 49,0

Resultatutjämningsreserv 145,1  145,1 145,1   145,1

Övrigt eget kapital 2 001,3 137,8 2 139,1 2 188,1 137,8   2 325,9

Summa eget kapital 2 333,2 137,8 2 471,0 2 347,3 137,8 34,9 2 520,0    

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 2 327,9   2 327,9 2 537,7     2 537,7

Summa avsättningar 2 327,9 0,0 2 327,9 2 537,7 0,0 0,0 2 537,7 

       

Skulder        

Långfristiga skulder 4,7  4,7 4,9   4,9

Kortfristiga skulder 1 453,4   1 453,4 1 198,0     1 198,0

Summa skulder 1 458,1 0,0 1 458,1 1 202,9 0,0 0,0 1 202,9 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 119,2 137,8 6 257,0 6 087,9 137,8 34,9 6 260,6
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BALANSRÄKNING  |  MKR

Enl ÅR
UB 2017 Justering

UB 2018-
12

IB 2018 Justering i 
ingångsBR

Justering 
till 2018

Ny redovisnings-
princip

UB 2018-
12

Tillgångar                                                                                                                                   

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar    5,6   5,6

Materiella anläggningstillgångar      

Mark och byggnader 2 093,1  2 093,1 2 503,8   2 503,8

Maskiner och inventarier 497,7  497,7 488,5   488,5

Finansiella anläggningstillgångar        

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 44,4  44,4 44,4   44,4

Långfristiga fordringar 14,3   14,3 14,3     14,3

Summa anläggningstillgångar 2 649,6 0,0 2 649,6 3 056,6 0,0 0,0 3 056,6 

       

Omsättningstillgångar        

Förråd 20,8  20,8 23,0   23,0

Fordringar 456,7  456,7 495,2   495,2

Kortfristiga placeringar 1 650,9 137,8 1 788,7 1 804,4 137,8 -137,8 1 804,4

Kassa och bank 1 341,2   1 341,2 964,3     964,3

Summa omsättningstillgångar 3 469,6 137,8 3 607,4 3 286,9 137,8 -137,8 3 286,9 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 6 119,2 137,8 6 257,0 6 343,5 137,8 -137,8 6 343,5

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder                      

      

Eget kapital    

Årets resultat 186,8  186,8 -95,1  19,1 -76,0

Resultatutjämningsreserv 145,1  145,1 145,1   145,1

Övrigt eget kapital 2 001,3 137,8 2 139,1 2 188,1 137,8 -156,9 2 169,0

Summa eget kapital 2 333,2 137,8 2 471,0 2 238,1 137,8 -137,8 2 238,1    

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 2 327,9   2 327,9 2 584,5     2 584,5

Summa avsättningar 2 327,9 0,0 2 327,9 2 584,5 0,0 0,0 2 584,5 

       

Skulder        

Långfristiga skulder 4,7  4,7 4,8   4,8

Kortfristiga skulder 1 453,4   1 453,4 1 516,1     1 516,1

Summa skulder 1 458,1 0,0 1 458,1 1 520,9 0,0 0,0 1 520,9 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 119,2 137,8 6 257,0 6 343,5 137,8 -137,8 6 343,5
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Sammanställda räkenskaper
Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern 
avses en sammanställning av Regionens och koncernföreta-
gens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser 
och noter. Enligt RKR:s rekommendation R16 och med hän-
visning till LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk 
person över vars verksamhet, mål och strategier en kommun 
eller region har ett varaktigt betydande inflytande. Ett be-
tydande inflytande anses finnas vid ett innehav av minst 
tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande 
organ, om inte annat framgår av omständigheterna. Vid 
bedömningen om inflytandets grad bör avtal om hur övrigt 
ägande är fördelat, liksom andra faktorer som begränsar el-
ler inskränker inflytandet, beaktas. Inflytandet ska vara var-
aktigt. Ett koncernföretag som anses ha särskild betydelse 
för Regionens verksamhet eller ekonomi kan då anses ha in-
flytande. Särskild ekonomisk betydelse föreligger om den 
kommunala koncernens andel av företagets omsättning eller 
omslutning överstiger fem procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag.
 Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon samman-
ställd redovisning behöver därför inte upprättas. Bedöm-
ningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i 
förhållande till resultat- och balansräkningen. En beskrivning 
av verksamheten i samtliga bolag finns under rubriken Före-
tag, stiftelser och kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster definieras i RKR:s rekommenda-
tion R11 och är resultatet av händelser eller transaktioner 
som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärk-
samma vid jämförelser med andra perioder. Som jämförelse-
störande betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 Mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas i 
not till berörda poster i resultaträkningen.

Intäkter
RKR:s rekommendation R2 Intäkter tillämpas vid redovis-
ning av intäkter från avgifter, ersättningar, försäljningar, skat-
ter och bidrag. Intäkter hänförliga till räkenskapsåret ska tas 
med oavsett tidpunkten för betalningen. 

Skatteintäkter
Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den be-
skattningsbara inkomsten intjänats. Den preliminära slut-
avräkningen baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 
med RKR:s rekommendation R2 under rubriken Periodise-
ring av skatteintäkter. Båda posterna särredovisas i not till 
resultaträkningen.

Statsbidrag och EU-bidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-
ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssys-
temet i posten utjämning och generella statsbidrag. De re-
dovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de 
redovisas vid utbetalning. Specialdestinerade statsbidrag 

och EU-bidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd 
verksamhet eller ett bestämt ändamål och redovisas i resul-
taträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna 
intäkter. De kräver i regel någon form av motprestation och 
återrapportering och redovisas enligt det aktuella bidragets 
villkor och restriktioner. De periodiseras i normalfallet till den 
period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda.

Övriga intäkter
En inkomst ska enligt RKR:s rekommendation R2 redovisas 
som intäkt när följande förutsättningar är uppfyllda:

 � inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;

 � det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är fören-
liga med transaktionen kommer att tillfalla Regionen; och

 � de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas 
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska uppgö-
relsen har i allt väsentligt fullgjorts

Undantag mot ovanstående gäller uppdrag gentemot en fy-
sisk eller juridisk person, som innebär ett obestämt antal ak-
tiviteter under en överenskommen tidsperiod. Inkomsterna 
intäktsförs i sådana fall linjärt över den överenskomna perio-
den. Om en aktivitet är dominerande, ska intäkten redovisas 
först när denna aktivitet har utförts.
 I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hänför-
bart till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt 
som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.
 Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna för 
intäkt periodiseras och redovisas som skuld i balansräkning-
en. En inkomst som uppfyller intäktskriterierna, där inbetal-
ning ännu inte skett, redovisas som en fordran i balansräk-
ningen.

Kostnader 
Avskrivningar
Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av 
utifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning ba-
serat på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika 
stora avskrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrustning 
bokförs anskaffningsmånaden medan avskrivning för fastig-
heter beräknas i samband med att fastigheten tas i bruk. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
inga avskrivningar.
 För att få en mer rättvisande redovisning samt minska 
gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och pla-
nerat underhåll används en modell för komponentavskriv-
ning inom fastighetsområdet. Modellen bygger på en 
schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på 
komponenterna; relativ storlek, olika förväntade livslängder 
samt någon form av funktionell samhörighet så att grup-
peringen framstår som logisk. Totalt ingår åtta olika huvud-
grupper som i sin tur indelats i 32 anläggningstyper med 
olika avskrivningstider. Nedanstående avskrivningstider till-
lämpas normalt för olika typer av anläggningstillgångar. Om-
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prövning av nyttjandeperioden görs om det finns omstän-
digheter som pekar på att det är nödvändigt och att det rör 
sig om väsentliga belopp.

 � Byggnader 10-50 år

 � Markanläggningar 20-50 år

 � Byggnads- och markinventarier 10-30 år

 � Tekniska hjälpmedel 3 och 5 år

 � IT-utrustning 3 och 5 år

 � Fast inredning och utrustning 10 och 15 år

 � Övriga inventarier 5, 7 och 10 år

 � Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen 
för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 
halvt prisbasbelopp.
 Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas för de 
materiella anläggningstillgångarna. Beräkningen görs ge-
nom att, för varje post, summera anskaffningsvärdet (justerat 
för hur stor del av året tillgången innehafts) för de tillgångar 
som är föremål för avskrivning och dividerar med de av årets 
avskrivningskostnader som är hänförliga till dessa tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar består av IT-system, -program, -licen-
ser och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system 
utvecklas internt betraktas dessa i normalfallet inte som till-
gångar utan kostnadsförs. Utgifter för forskning får inte tas 
upp som immateriell tillgång. Av samma skäl prövas att im-
materiella tillgångar kommer att generera troliga framtida 
ekonomiska fördelar. Detta får till följd att programvarulicen-
ser och andra typer av rättigheter som enbart ger upphov till 
ökad servicepotential oftast kostnadsförs direkt i resultaträk-
ningen. Utvecklingsarbete som är av väsentligt värde får tas 
upp som immateriell anläggningstillgång. Det krävs att den 
förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, att 
den är en resurs som Region Kalmar län har kontroll över och 
att den uppkommit till följd av inträffade händelser. Region 
Kalmar län har valt att tillämpa en beloppsgräns på 3 Mkr för 
aktivering då en viss försiktighet bör tillämpas. 

Omsättningstillgångar
Omräkning av kortfristiga fordringar och skulder i utländsk 
valuta
Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta omräk-
nas till svenska kronor enligt växelkursen på den utländska 
valutan på balansdagen.

Finansiella tillgångar
Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras 
i en placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP AB 

i anslutning till årsstämman 2019. Som följer av 7 kap. 6 § i 
LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera 
avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde. 
Samtliga placeringsmedel, kortfristiga placeringar, är värde-
rade till marknadsvärdet (verkligt värde). Aktie- respektive 
obligationsportföljen har värderats var för sig.
 Värdeförändringen av de kortfristiga placeringarna se-
dan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

Leasingavtal
Region Kalmar län har enligt definition endast operationell 
leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de 
ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos 
leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre be-
lopp eller avtalstiden är högst tre år redovisas det alltid som 
operationell leasing.

Avsättningar 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en 
förpliktelse som följd av inträffade händelser och det är tro-
ligt att en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning 
kan göras.

Pensioner
Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pen-
sionsbolaget Skandia enligt RIPS19 (Riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld). Enligt det nya regelverket från juni 2019 
kring värdering av pensionsskulden, RIPS 19, beslutar SKL år-
ligen i juni, från och med 2019, en diskonteringsränta och an-
dra antaganden vid beräkningen av pensionsskuldens stor-
lek. Diskonteringsräntan för pensionsskulden ska bygga på 
en långsiktig real ränta. Skillnaden mellan RIPS17 och RIPS19 
är att indikatormodellen är borttagen och att diskonterings-
räntan ska bygga på en långsiktig real ränta
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 
1998 redovisas i balansräkningen och att pensionsförmåner 
intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen. 
Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels under av-
sättningar och dels som en kortfristig skuld. Det som redo-
visas under avsättningar är intjänande av förmånsbestämd 
ålderspension (FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 in-
komstbasbelopp samt särskild avtalspension enligt överens-
kommelse (ÖK-SAP). Det som redovisas som en kortfristig 
skuld, intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år, 
är den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt pensionsav-
talet KAP-KL.
 Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspensi-
on redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas 
som ansvarsförbindelse.

Flextidssaldo
Dåvarande Landstinget och de fackliga organisationerna 
tecknade i inledningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ram-
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avtal) som fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska 
regleras med utlägg av flexledighet innan anställningen 
upphör. I undantagsfall kan flextiden betalas ut i pengar. Be-
slut ska ha fattats av närmaste chef i god tid innan anställ-
ningen upphör. Undantagsfall kan vara en pressad arbetssi-
tuation med svårigheter att rekrytera ersättare. Någon skuld 
för flextidssaldo tas inte upp i balansräkningen då utbetal-
ning endast sker i undantagsfall och bedöms vara av ringa 
omfattning.

Transparenslagen - 
Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet
Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrens-
synpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting 
och regioner för en mer öppen redovisning. Resultatet pre-
senteras årligen i årsredovisningen. n
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  2019-08 2018-08 *           Prognos 2019      Budget 2019 2018-12*  

Verksamhetens intäkter Not 1  1 092,6  990,3  1 630,0  1 477,0  1 555,1

Verksamhetens kostnader Not 2  -6 163,3  -5 857,5  -9 287,0  -8 875,7  -8 959,0

Avskrivningar Not 3  -206,1  -201,7  -310,0  -310,0  -304,8

Verksamhetens nettokostnader -5 276,8 -5 068,9 -7 967,0 -7 708,7 -7 708,7        

        

Skatteintäkter Not 4  3 848,1  3 731,8  5 768,2  5 778,0  5 599,5

Utjämning och generella statsbidrag  Not 5  1 378,4  1 322,8  2 051,5  2 071,4  1 973,3

Verksamhetens resultat   -50,4  -14,3  -147,3  140,7  -136,0

Finansiella intäkter Not 6  210,4  128,4  225,1  67,5  200,2

Finansiella kostnader Not 7  -79,9  -65,1  -108,6  -86,0  -140,2

Resultat efter finansiella poster 80,1 49,0 -30,8 122,2 -76,0       

        

ÅRETS RESULTAT Not 8  80,1  49,0  -30,8  122,2  -76,0

Noter till resultaträkning        

Not 1 Verksamhetens intäkter      

Patientavgifter hälso- och sjukvård    89,1  85,0      127,3

Patientavgifter tandvård    84,7  86,5      127,1

Trafikintäkter    294,3  266,9      438,5

Försäljning hälso- och sjukvård    138,9  139,1      188,4

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    35,1  30,0      52,0

Försäljning regional utveckling    9,5  9,1      12,4

Försäljning medicinska tjänster    26,5  22,7      36,0

Försäljning övriga tjänster    71,6  60,7      96,7

Försäljning material och varor    10,8  10,4      16,1

Specialdestinerade statsbidrag  *)   263,9  246,2      403,1

EU-bidrag   3,3

Bidrag från kommuner för regional utveckling   11,9

Övriga erhållna bidrag    39,4  26,7      43,7

Realisationsvinster     0,0  0,1      0,3

Övriga intäkter    13,5  6,8      13,6

Summa verksamhetens intäkter 1 092,6 990,3 1 630,0 1 477,0 1 555,1      

*)  Specificering av större statsbidrag        

Professionsmiljard     15,3      22,9

Patientmiljard     25,4      38,0

Personalmiljard     31,7      47,6

Vårdens medarbetare (ersätter professions- och   51,6    77,4  
personalmiljard)

God och nära vård (ersätter patientmiljard)   38,4    57,6

Nya kömiljarden   5,1    38,0

Bildningsverksamhet   46,3  45,9  71,4    67,7

Kulturverksamhet   19,8  21,0  29,6    31,4

Övrig regional utveckling   7,8    14,3  

Asylsjukvård   16,7  22,2  24,7    28,9

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabprocess  7,5  10,4  28,0    28,5 

Kalmar länstrafik   14,0  22,4  21,1    29,4

Psykisk hälsa   14,7  7,1  27,8    31,5

Cancervård SVF   4,1  6,3  8,1    9,4
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  2019-08 2018-08 *           Prognos 2019      Budget 2019 2018-12*  

Verksamhetens intäkter Not 1  1 092,6  990,3  1 630,0  1 477,0  1 555,1

Verksamhetens kostnader Not 2  -6 163,3  -5 857,5  -9 287,0  -8 875,7  -8 959,0

Avskrivningar Not 3  -206,1  -201,7  -310,0  -310,0  -304,8

Verksamhetens nettokostnader -5 276,8 -5 068,9 -7 967,0 -7 708,7 -7 708,7        

        

Skatteintäkter Not 4  3 848,1  3 731,8  5 768,2  5 778,0  5 599,5

Utjämning och generella statsbidrag  Not 5  1 378,4  1 322,8  2 051,5  2 071,4  1 973,3

Verksamhetens resultat   -50,4  -14,3  -147,3  140,7  -136,0

Finansiella intäkter Not 6  210,4  128,4  225,1  67,5  200,2

Finansiella kostnader Not 7  -79,9  -65,1  -108,6  -86,0  -140,2

Resultat efter finansiella poster 80,1 49,0 -30,8 122,2 -76,0       

        

ÅRETS RESULTAT Not 8  80,1  49,0  -30,8  122,2  -76,0

Noter till resultaträkning        

Not 1 Verksamhetens intäkter      

Patientavgifter hälso- och sjukvård    89,1  85,0      127,3

Patientavgifter tandvård    84,7  86,5      127,1

Trafikintäkter    294,3  266,9      438,5

Försäljning hälso- och sjukvård    138,9  139,1      188,4

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    35,1  30,0      52,0

Försäljning regional utveckling    9,5  9,1      12,4

Försäljning medicinska tjänster    26,5  22,7      36,0

Försäljning övriga tjänster    71,6  60,7      96,7

Försäljning material och varor    10,8  10,4      16,1

Specialdestinerade statsbidrag  *)   263,9  246,2      403,1

EU-bidrag   3,3

Bidrag från kommuner för regional utveckling   11,9

Övriga erhållna bidrag    39,4  26,7      43,7

Realisationsvinster     0,0  0,1      0,3

Övriga intäkter    13,5  6,8      13,6

Summa verksamhetens intäkter 1 092,6 990,3 1 630,0 1 477,0 1 555,1      

*)  Specificering av större statsbidrag        

Professionsmiljard     15,3      22,9

Patientmiljard     25,4      38,0

Personalmiljard     31,7      47,6

Vårdens medarbetare (ersätter professions- och   51,6    77,4  
personalmiljard)

God och nära vård (ersätter patientmiljard)   38,4    57,6

Nya kömiljarden   5,1    38,0

Bildningsverksamhet   46,3  45,9  71,4    67,7

Kulturverksamhet   19,8  21,0  29,6    31,4

Övrig regional utveckling   7,8    14,3  

Asylsjukvård   16,7  22,2  24,7    28,9

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabprocess  7,5  10,4  28,0    28,5 

Kalmar länstrafik   14,0  22,4  21,1    29,4

Psykisk hälsa   14,7  7,1  27,8    31,5

Cancervård SVF   4,1  6,3  8,1    9,4

  2019-08 2018-08 *           Prognos 2019      Budget 2019 2018-12*  

Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   25,4  28,9  38,0    43,4  

Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)   4,4    11,5        

Not 2 Verksamhetens kostnader      

Löner    -2 046,3  -1 947,1      -3 016,8

Sociala avgifter    -634,3  -604,8      -948,8

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -513,5  -480,8      -667,6

Övriga personalkostnader    -41,0  -42,6      -73,6

Köpt vård Hälsoval    -112,4  -96,1      -149,9

Köpt vård utanför länet    -381,3  -372,4      -576,2

Trafikentreprenadkostnader   -614,1  -587,5      -890,9

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -50,1  -51,4      -85,2

Bemanningsföretag    -131,4  -135,7      -204,6

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -65,1  -65,9      -102,7

Läkemedel inom förmånen (recept)   -431,7  -415,6      -629,9

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -177,2  -163,6      -218,4

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -299,4  -286,1      -444,5

Lämnade bidrag    -96,5  -92,7      -144,7

Lokal- och fastighetskostnader    -116,3  -105,6      -168,4

Energikostnader    -35,6  -35,1      -60,5

Förbrukningsinventarier/material    -53,1  -47,9      -75,6

Reparation/underhåll inventarier    -36,3  -32,4      -49,1

Sjukresor    -48,3  -43,1      -62,8

Transport-, rese- och fraktkostnader    -48,8  -45,5      -71,9

Tele- och IT-kommunikation, post    -29,8  -25,6      -39,6

IT-program och licenser    -27,9  -23,1      -35,6

IT-tjänster    -76,5  -67,0      -104,5

Konsultkostnader    -23,7  -15,5      -29,2

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -23,2  -21,7      -32,5

Övriga tjänster    -14,9  -18,5      -24,8

Realisationsförluster    0,0  -0,3      -0,4

Övriga kostnader   -34,5  -33,9      -50,1

Summa verksamhetens kostnader  -6 163,3 -5 857,5 -9 287,0 -8 875,7 -8 959,0    

       

Operationell leasing        

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

 Inom 1 år          

    Telefoniutrustning   -15,0  -11,9      -13,5

    Fordon   -3,6  -1,9      -3,3

    Övrigt   -4,7  -2,3      -2,5

Senare än 1 år men inom 5 år        

    Telefoniutrustning   -19,9  -27,6      -26,9

    Fordon   -6,0  -0,7      -3,4

    Övrigt   -5,9  -2,3      -2,8

Senare än 5 år           

  

Not 3 Avskrivningar      

Planmässiga avskrivningar        

  Markanläggningar och byggnader   -114,7  -110,3  -177,0  -177,0  -167,7

  Maskiner och inventarier   -91,4  -91,4  -133,0  -133,0  -137,1

Summa planmässiga avskrivningar   -206,1  -201,7  -310,0  -310,0  -304,8

         

Summa avskrivningar -206,1 -201,7 -310,0 -310,0 -304,8    
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  2019-08 2018-08 *            Prognos 2019      Budget 2019 2018-12*  

Not 4 Skatteintäkter      

Preliminära kommunalskattemedel   3 885,3  3 748,5  5 827,9  5 778,0  5 622,7

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   -45,0  0,4  -67,4    -5,5

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår  7,7  -17,1  7,7    -17,8

Summa skatteintäkter 3 848,1 3 731,8 5 768,2 5 778,0 5 599,5  

        

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag       

Inkomstutjämningsbidrag    791,1  765,9  1 186,6  1 206,9  1 148,8

Kostnadsutjämningsbidrag   97,5  98,6  146,2  151,1  147,9

Regleringsbidrag/-avgift   -31,5  -49,1  -47,3  -39,6  -73,7

Bidrag för läkemedelsförmånen   495,6  471,5  727,3  715,0  696,2

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning           

utifrån mottagande av flyktingar   25,8  36,0  38,7  38,0  54,0  

Summa utjämning och generella statsbidrag 1 378,4 1 322,8 2 051,5 2 071,4 1 973,3  

        

Not 6 Finansiella intäkter      

Ränteintäkter   1,9  1,7  2,3  1,5  2,5

Övertagande av Regionförbundets eget kapital       15,0    

Övriga finansiella intäkter   0,3  0,1   

Pensionsförvaltning           66,0  

   Avkastning på aktier och obligationer   51,9  46,9  51,8    58,4

   Vinster vid försäljning av aktier och obligationer   60,9  41,8  86,6    115,9

   Orealiserade vinster i aktier och obligationer   91,9  35,0  66,0    15,7

   Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer  3,4    3,4    3,4 

   Övriga finansiella intäkter     3,0      4,2     

Summa finansiella intäkter   210,4  128,4  225,1  67,5  200,2   

       

Not 7 Finansiella kostnader      

Räntekostnader   0,1        -0,1

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -57,6  -42,2  -86,9  -86,0  -63,9

Övriga finansiella kostnader   -0,7  -0,8      -1,3

Pensionsförvaltning          

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -21,8  -21,4  -21,7    -71,5      

   Orealiserade förluster i aktier och obligationer           -3,4

   Övriga finansiella kostnader     -0,6      

Summa finansiella kostnader -79,9 -65,1 -108,6 -86,0 -140,2   

        

Not 8 Årets resultat      

Årets resultat enligt resultaträkningen   80,1  49,0  -30,8  122,2  -76,0

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid           

  försäljning av anläggningstillgångar     -0,1      -0,3

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet           

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet           

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer  -91,9  -35,0  -66,0    -12,3

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier          

   och obligationer   -3,4    -3,4    -3,4   

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    -15,3  14,0  -100,2  122,2  -91,9   

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv              

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv          

Balanskravsresultat -15,3 14,0 -100,2 122,2 -91,9       
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  2019-08 2018-08 *            Prognos 2019      Budget 2019 2018-12*  

Not 4 Skatteintäkter      

Preliminära kommunalskattemedel   3 885,3  3 748,5  5 827,9  5 778,0  5 622,7

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   -45,0  0,4  -67,4    -5,5

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår  7,7  -17,1  7,7    -17,8

Summa skatteintäkter 3 848,1 3 731,8 5 768,2 5 778,0 5 599,5  

        

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag       

Inkomstutjämningsbidrag    791,1  765,9  1 186,6  1 206,9  1 148,8

Kostnadsutjämningsbidrag   97,5  98,6  146,2  151,1  147,9

Regleringsbidrag/-avgift   -31,5  -49,1  -47,3  -39,6  -73,7

Bidrag för läkemedelsförmånen   495,6  471,5  727,3  715,0  696,2

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning           

utifrån mottagande av flyktingar   25,8  36,0  38,7  38,0  54,0  

Summa utjämning och generella statsbidrag 1 378,4 1 322,8 2 051,5 2 071,4 1 973,3  

        

Not 6 Finansiella intäkter      

Ränteintäkter   1,9  1,7  2,3  1,5  2,5

Övertagande av Regionförbundets eget kapital       15,0    

Övriga finansiella intäkter   0,3  0,1   

Pensionsförvaltning           66,0  

   Avkastning på aktier och obligationer   51,9  46,9  51,8    58,4

   Vinster vid försäljning av aktier och obligationer   60,9  41,8  86,6    115,9

   Orealiserade vinster i aktier och obligationer   91,9  35,0  66,0    15,7

   Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer  3,4    3,4    3,4 

   Övriga finansiella intäkter     3,0      4,2     

Summa finansiella intäkter   210,4  128,4  225,1  67,5  200,2   

       

Not 7 Finansiella kostnader      

Räntekostnader   0,1        -0,1

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -57,6  -42,2  -86,9  -86,0  -63,9

Övriga finansiella kostnader   -0,7  -0,8      -1,3

Pensionsförvaltning          

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -21,8  -21,4  -21,7    -71,5      

   Orealiserade förluster i aktier och obligationer           -3,4

   Övriga finansiella kostnader     -0,6      

Summa finansiella kostnader -79,9 -65,1 -108,6 -86,0 -140,2   

        

Not 8 Årets resultat      

Årets resultat enligt resultaträkningen   80,1  49,0  -30,8  122,2  -76,0

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid           

  försäljning av anläggningstillgångar     -0,1      -0,3

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet           

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet           

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer  -91,9  -35,0  -66,0    -12,3

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier          

   och obligationer   -3,4    -3,4    -3,4   

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    -15,3  14,0  -100,2  122,2  -91,9   

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv              

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv          

Balanskravsresultat -15,3 14,0 -100,2 122,2 -91,9       

   

        

        

        

        

 

         

          

 2019-08               2018-08***        Prognos 2019    2018-12***   

Den löpande verksamheten                       

       

Årets resultat   80,1 49,0 -31,0 -76,0

Justering för av- och nedskrivningar         

 Avskrivningar   206,0 201,7 310,0 304,8

   Nedskrivningar         

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster         

 Förändring pensionsavsättning   229,4 209,8 260,0 256,6

    Förändring övriga avsättningar      

        Realisationsvinst/förlust   0,4 0,4 0,0 0,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 515,9 461,0 539,0 485,9    

        

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -186,4 -154,6 -186,4 -172,6

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -84,9 81,6 -4,3 -38,5

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   -1,8 -0,3 -1,0 -2,2

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   -215,8 -255,5 -66,1 62,7

Medel från den löpande verksamheten 26,9 132,3 281,2 335,3   

           

Investeringsverksamheten          

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -359,6 -484,4 -716,0  -707,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    0,4   0,6

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -7,4   -14,0  -5,6

Försäljning av immaterialla anläggningstillgångar          

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar       -0,1   

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar              

Medel från investeringsverksamheten   -367,0 -484,0 -730,0  -712,4  

           

Finansieringsverksamheten          

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   -0,1 0,2   0,1

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar   -1,7  -1,7      

Medel från finansieringsverksamheten   -1,8 0,2 -1,7  0,1   

           

Årets kassaflöde   -342,0 -351,6 -450,5  -376,9   

Likvida medel vid årets början   964,3 1 341,2 964,3  1 341,2

Likvida medel vid årets slut   622,4 989,6 513,8  964,3
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 2019-08  2018-08***            Prognos 2019 2018-12***    

Tillgångar                          

        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar     Not 9 13,0  19,6 5,6

Materiella anläggningstillgångar       

Mark och byggnader  Not 10 2 656,4 2 392,5 2 895,8 2 503,8

Maskiner och inventarier  Not 11 489,1 480,2 502,5 488,5

Finansiella anläggningstillgångar         

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  Not 12 44,5 44,4 44,5 44,5

Långfristiga fordringar  Not 13 16,0 14,3 16,0 14,3

Summa anläggningstillgångar 3 219,0 2 931,5 3 478,4 3 056,7    

         

Omsättningstillgångar         

Förråd   24,8 21,1 24,0 23,0

Fordringar  Not 14 580,1 375,1 499,5 495,2

Kortfristiga placeringar  Not 15 1 990,8 1 943,2 1 990,8 1 804,4

Kassa och bank   622,4 989,6 513,8 964,3

Summa omsättningstillgångar 3 218,1 3 329,1 3 028,1 3 286,9    

       

SUMMA TILLGÅNGAR   6 437,1 6 260,6 6 506,5 6 343,6

Eget kapital, avsättningar och skulder          

Eget kapital  Not 16    

Årets resultat   80,1 49,0 -31,0 -76,0

Resultatutjämningsreserv   145,1 145,1 145,1 145,1

Övrigt eget kapital   2 093,0 2 325,9 2 093,0 2 169,0

Summa eget kapital 2 318,2 2 520,0 2 207,1 2 238,1    

       

 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner  Not 17 2 813,9 2 537,7 2 844,6 2 584,5

Summa avsättningar 2 813,9 2 537,7 2 844,6 2 584,5    

         

Skulder         

Långfristiga skulder  Not 18 4,8 4,9 4,8 4,8

Kortfristiga skulder  Not 19 1 300,3 1 197,9 1 450,0 1 516,1

Summa skulder 1 305,0 1 202,8 1 454,8 1 520,9    

       

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   6 437,1 6 260,6 6 506,5 6 343,6

         

Ansvarsförbindelser         

Pensionsförpliktelser som inte upptagits         

bland skulderna eller avsättningarna  Not 20 3 857,6 3 955,8 3 787,6 3 876,6

Pensionsförpliktelse som tryggats genom pensionsstiftelse  Not 20 -12,8 

Borgensåtaganden  Not 20 480,5 506,6  496,9
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 2019-08  2018-08*** 2018-12***   

Not 9 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde   31,9 26,3 26,3

Årets investeringar   7,4 0,0 5,6

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 39,3 26,3 31,9    

       

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -26,3 -26,3 -26,3

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar   13,0 0,0 5,6

       

Not 10 Mark och byggnader       

Ingående anskaffningsvärde   4 683,2 4 329,4 4 329,4

Årets investeringar, genomförda   149,0 261,0 353,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde   4 832,2 4 590,4 4 683,2

Ingående pågående investeringsvärden   478,7 254,2 254,2

Årets utgifter   267,4 382,8 578,3

Årets genomförda   -149,1 -234,2 -353,8

Omklassificeringar    0,0 0,0

Utgående pågående investeringsvärden   597,0 402,8 478,7

Ingående avskrivningar   -2 658,1 -2 490,4 -2 490,4

Årets avskrivningar   -114,7 -110,3 -167,7

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -2 772,8 -2 600,7 -2 658,1

Utgående bokfört värde Mark och byggnader   2 656,4 2 392,5 2 503,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   23 24 24

Not 11 Maskiner och inventarier       

Medicinteknisk apparatur         

Ingående anskaffningsvärde   881,1 847,5 847,5

Årets investeringar   19,1 27,3 37,7

Årets försäljningar/utrangeringar   -1,2 -2,2 -4,1

Omklassificeringar   0,0 0,0 0,0    

Utgående anskaffningsvärde   899,1 872,6 881,1

Ingående avskrivningar   -656,3 -588,5 -588,5

Årets avskrivningar   -42,9 -48,3 -71,6

Årets försäljningar/utrangeringar   1,2 2,0 3,8

Omklassificeringar   0,0 0,0 0,0  

Utgående avskrivningar   -698,0 -634,7 -656,3

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur   201,1 237,9 224,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   8 8 8

      

     

NOTER TILL BALANSRÄKNING  |  MKR

*** Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya  
      redovisningsprinciperna.
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 2019-08  2018-08*** 2018-12***   

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   75,4 72,9 72,9

Årets investeringar   7,7 6,2 10,7

Årets försäljningar/utrangeringar   -6,2 -5,3 -8,2

Omklassificeringar   0,0 0,0 0,0  

Utgående anskaffningsvärde   76,9 73,8 75,4

Ingående avskrivningar   -56,1 -55,0 -55,0

Årets avskrivningar   -6,2 -5,8 -8,7

Årets försäljningar/utrangeringar   5,8 4,8 7,6

Omklassificeringar         

Utgående avskrivningar   -56,5 -55,9 -56,1

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel   20,5 17,9 19,3

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   5 5 5

Övriga maskiner och inventarier         

Ingående anskaffningsvärde   751,8 676,3 676,3

Årets investeringar   65,5 41,3 80,6

Årets försäljningar/utrangeringar   -42,0 -0,5 -5,2

Omklassificeringar   0,0 0,0 0,0    

Utgående anskaffningsvärde   775,3 717,1 751,8

       

Ingående avskrivningar   -507,4 -455,7 -455,7

Årets avskrivningar   -42,3 -37,3 -56,8

Årets försäljningar/utrangeringar   42,0 0,4 5,0

Omklassificeringar   0,0 0,0 0,0

Utgående avskrivningar   -507,8 -492,7 -507,4

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier   267,5 224,4 244,4

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   7 7 7

Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier totalt   489,1 480,2 488,5

         

Not 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter       

Bostadsrätter, 3 st   0,2 0,2 0,2

Aktier i       

-Kalmar läns Trafik AB   7,0 7,0 7,0 

-Samtrafiken Sverige AB   0,1 0,1 0,1 

-Kust till Kust   0,0 0,0 0,0 

-Öresundståg AB   0,1 0,1 0,1 

-Transitio AB   1,0 1,0 1,0 

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5 1,5 

-Kalmar läns Beställningscentral AB   0,1 0,1 0,1 

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0 0,0 

-Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag   34,2 34,2 34,2 

-Inera AB   0,0 0,0 0,0 

-Svenskt ambulansflyg   0,2 0,2 0,2

-IT Plattform Småland & Öland AB   0,1  0,1

-Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB   0,0  0,0

-Samverkansprojektet E22 AB   0,0  0,0

Summa    44,5 44,4 44,5

      

       

 

       

      

     

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING  |  MKR

*** Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya  
      redovisningsprinciperna.
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 2019-08  2018-08*** 2018-12***      

Not 13 Långfristiga fordringar       

Lån till Kalmar kommun (länsmuseum)   12,2 12,2 12,2

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   2,2 2,2 2,2  

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   1,7

Summa   16,0 14,3 14,3

       

Not 14 Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   117,1 83,0 75,6

Momsfordringar   46,4 38,3 59,2

Statsbidragsfordringar   169,0 115,8 118,1

Interimsfordringar   243,6 128,3 238,4

Övriga fordringar   3,9 9,7 3,9

Summa   580,1 375,1 495,2

Not 15 Kortfristiga placeringar          

Placerade pensionsmedel via KLP varav       

-Aktier   1 104,3 1 114,3 894,7

-Räntebärande värdepapper   826,8 748,9 755,3

-Likvida medel   59,6 80,0 154,4

Summa   1 990,8 1 943,2 1 804,4

       

 Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, finansiella     

tillgångar. Vid övergång till Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning har 

jämförelsetalen för 2018  för kortfristiga placeringar omräknats från anskaffningsvärde 

till marknadsvärde.  Omräkningen finns redovisad under avsnittet ”Redovisnings-

principer, byte av redovisningsprincip” samt i not 16.       

 

Aktier          

Anskaffningsvärde   1 035,0 956,2 895,0

Ingående marknadsvärde   894,7 1 007,1 1 007,1

Marknadsvärde på balansdagen   1 104,3 1 114,3 894,7

Bokförd värdeökning/värdeminskning   209,6 107,2 -112,4

Obligationer          

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   804,2 734,3 758,5

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   755,3 734,6 734,6

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   826,8 748,9 755,3

Bokförd värdeökning/värdeminskning   71,5 14,3 20,7

Likvida medel          

Anskaffningsvärde    59,6 80,0 154,4

Ingående marknadsvärde    154,4 46,9 46,9

Marknadsvärde på balansdagen   59,6 80,0 154,4

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   -94,7 33,1 107,4

 

Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgänglig på 

Region Kalmar läns kansli.        

 

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING  |  MKR

*** Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya  
      redovisningsprinciperna.
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Not 16 Eget kapital       

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2018 med 1,3 Mkr.

Nedan redovisas effekter på eget kapital vid övergång till Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning:       

  

     

     

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING  |  MKR

 2019-08  2018-08*** 2018-12***    

Not 17 Avsättning för pensioner         

Ingående avsättning   2 584,5 2 327,9 2 327,9

Ingående avsättning Regionförbundet i Kalmar län   5,2   

Pensionsutbetalningar   -31,1 -27,3 -41,7

Nyintjänad pension   149,4 151,9 201,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning   59,2 23,2 43,8

Förändring löneskatt   44,8 41,0 50,1

Övrigt   1,9 21,1 2,8

Utgående avsättning   2 813,9 2 537,7 2 584,5

    

Aktualiseringsgrad %   95,0 95,0 94,0

        

Specifikation - Avsatt till pensioner      

Särskild avtalspension   0,3 0,8 0,5

Förmånsbestämd kompletterande pension 2 182,7 1 967,5 1 993,1

Ålderspension 65,8 59,1 59,0

Pension till efterlevande 14,8 14,0 15,5

Visstidspension 1,0 0,9 11,8

Löneskatt 549,4 495,5 504,6

Summa avsatt till pensioner 2 813,9 2 537,7 2 584,5

Visstidspension betalas ut till två f.d politiker.

      

       

      

      

     

                             Övrigt summa 

Förändring av eget kapital   Årets resultat  RUR   Eget kapital  Eget kapital

Utgående balans 2018-08-31  14,1 145,1 2 188,1 2 140,3

Justeringar ändrade redovisningsprinciper 

kortfristiga placeringar:

Omvärdering före 2018, verkligt värde     137,8   137,8

Omvärdering 2018, verkligt värde   34,9    6,1

Belopp vid årets utgång    49,0 145,1 2 325,9 2 520,0

                             Övrigt summa 

Förändring av eget kapital   Årets resultat  RUR   Eget kapital  Eget kapital

Utgående balans 2018-12-31  -95,1 145,1 2 188,1 2 238,1

Justeringar ändrade redovisningsprinciper 

kortfristiga placeringar:

Omvärdering före 2018, verkligt värde     137,8   137,8

Omvärdering 2018, verkligt värde   15,7    -156,9 -141,2

Återföring nedskrivning av anskaffningsvärde  3,4   3,4

Belopp vid årets utgång    -76,0   145,1        2 169,0    2 238,1

*** Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya  
      redovisningsprinciperna.

469



51

D E L Å R S R A P P O R T  2 0 1 9 - 0 8  |  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N

 2019-08  2018-08*** 2018-12***   

Not 18 Långfristiga skulder        

Långfristig förutbetald intäkt 4,8 4,9 4,8

Summa 4,8 4,9 4,8  

Not 19 Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder 382,5 397,9 590,0

Statsbidragsskulder 44,8 38,1 8,4

Interimsskulder 780,3 669,5 839,6

varav       

 - preliminär avräkning skatt 45,0 42,2 48,4

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del 101,9 95,1 130,8

- semesterlöneskuld 198,3 200,9 296,3

- okompenserad jour 58,5 54,3 53,1

- övertidsskuld 23,8 24,8 24,1

- arbetsgivaravgifter 81,8 80,4 76,9

- särskild löneskatt 50,4 43,8 46,6

- övriga interimsskulder 220,6 128,1 163,4

Skatteskulder och övr löneavdrag 72,3 77,4 73,8

Övrigt 20,3 15,1 4,3

Summa  1 300,3 1 197,9 1 516,1

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen.  

Not 20 Ansvars- och borgensförbindelser        

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse 3 876,6 3 956,7 3 956,7

Ingående pensionsförpliktelse Regionförbundet i Kalmar län 12,8   

Pensionsutbetalningar -122,7 -116,4 -175,7

Nyintjänad pension 1,3 38,3 64,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 89,3 8,2 63,6

Förändring löneskatt -6,2 -0,2 -15,6

Övrigt 6,4 69,3 -16,8

Utgående pensionsförpliktelse 3 857,6 3 955,8 3 876,6

Akualiseringsgrad % 95,0 95,0 94,0

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse

Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse -12,8 0,0 0,0

Summa  -12,8 0,0 0,0

Borgensförbindelser      

Transitio AB*) 474,5 500,6 490,9

Stiftelsen Kalmar läns museum**) 6,0 6,0 6,0

Summa borgensförbindelser 480,5 506,6 496,9

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 325,3 4 462,5 4 373,5

FORTSÄTTNING NOTER TILL BALANSRÄKNING  |  MKR

*) Dåvarande landstinget ingick, LF 2007-02-28, solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende finansiering av 
spårfordon. Per 2019-08-31 har 2,5 Mdkr utnyttjats. Genom  avtal med regressrätt begränsas Region Kalmar läns åtagande till den del som Kalmar läns-
trafik  finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2019-08-31 till 474,5 Mkr.  

**) Dåvarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Åtagandet per 2018-12-31 
uppgick enligt engagemangsbeskedet till 6 Mkr.  Dåvarande landstinget, numera Region Kalmar län, förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun, LF 
2014-10-14, att se till att Kalmar läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap 1§ stiftelselagen. Balans-
omslutningen i Kalmar läns museum uppgick per 2018-12-31 till 13,4 Mkr.

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 ggr den premie som Region 
Kalmar län har haft att erlägga för varje år som förlust uppkommit i patientförsäkringen. År 2019 uppgår premien till 34,7 Mkr.

***) Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.   
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 2019-08 2018-0 8          Prognos 2019 2018-12    

Utgifter                                   

       

Immateriella anläggningstillgångar   7,4  14,0 5,6

Mark    26,8  26,8

Markanläggningar   0,4 1,0  5,7

Till- och ombyggnation   60,6 249,8  292,7

Nybyggnation   200,4 15,9  234,3

Reinvestering   6,0 116,1  18,8

S:a Byggnader och mark   267,4 409,6 569,0 578,3

Medicinteknisk apparatur   19,1 27,3  37,7

Tekniska hjälpmedel   7,7 6,2  10,7

Övriga inventarier   65,5 41,3  80,5

S:a Inventarier   92,3 74,8 147,0 128,9

Summa utgifter   367,2 484,4 730,0 712,8

    

Inkomster    

Byggnader och mark    

Inventarier    -0,3  -0,6

Summa inkomster   0,0 -0,3 0,0 -0,6

    

Nettoutgift   367,2 484,1 730,0 712,2

      

     

INVESTERINGSREDOVISNING  |  MKR

52
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Ack investering 
t o m 2019-08

Varav investering 
 t o m 2019-08          

Länssjukhuset Kalmar     

- nybyggnad specialistpsykiatri  966,0 271,4 132,1

- tillbyggnad av neonatal  102,3 0,0 0,0

- ny reservkraft serverhall  10,8 0,3 0,1      

     

Oskarshamns sjukhus     

- nybyggnad specialistpsykiatri  188,5 162,2 48,3

- renovering av behandlingsbad  10,9

- ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin  20,2 1,1 1,1

Västerviks sjukhus     

- nybyggnad specialistpsykiatri  1 468,6 38,8 17,5

- ombyggnad av neonatal  40,7 2,0 1,9

Emmaboda     

- gemensamma lokaler Region Kalmar län  116,7 109,3 11,1    

     

Vimmerby     

- renovering av behandlingsbad  9,3

Västervik     

- ombyggnad hälsocentral, Stora Trädgårdsgatan  9,5 0,2 0,2

Länsövergripande     

- teknikinvesteringar  280,2 114,5 21,4

- energiplan 2012-2020, etapp 1, 2 och 3  112,1 61,5 4,2

- reinvesteringar planerat underhåll  52,5 6,0 6,0

- ospecificerade fastighetsförbättringar 2019  10,5 2,8 2,8

Administrativa lokaler, Strömgatan 13, Kalmar     

- ombyggnation  12,5 7,2 3,1

Folktandvården Lindsdal     

- lokalanpassning  1,6 0,3 0,3

Cykelparkering, länets sjukhus     

- ny- och ombyggnad  7,0 0,1 0,1

Ej med i investeringsram LP 2019-2021     

Länssjukhuset i Kalmar     

-ombyggnad hus 13 för onkolog och dietist  17,2 6,2 6,2

- ombyggnad hus 13 EPM  2,6 0,2 0,2

Oskarshamn och Västerviks sjukhus     

- utbyte autoklaver    

Ej avslutade tidigare beslutade projekt  61,5 61,0 3,9

Inom HSF:s investeringsplan inkl. röntgenplan  23,7 13,2 6,5

Summa  3 525,0 858,2 267,0

        

        

 

         

          

 SPECIFIK ATION ÖVER STÖRRE BYGGNADSPROJEKT  |   MKR  

 

Investeringsram/ 
totalkalkyl 
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Röntgenplan  7,6

Laboratorieplan  2,9

Robot   

Medicinteknik  8,1

Ambulanser  11,4

IT-utrustning  30,5

Tekniska hjälpmedel  7,8

Verksamhetsutrustning  6,9

Ospecificerade inventarier  17,1

Summa inventarier  92,3

     

        

       

      

      

     

SPECIFIK ATION ÖVER STÖRRE INVENTARIEINKÖP  |  MKR

Investering 
t o m 2019-08
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                              2019(p) 2018* 2017 2016 2015     

Utdebitering      

Kalmar län 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37

Genomsnitt i riket 11,49 11,39 11,36 11,35 11,29

      

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr 7 820 7 573 7 354 7 003 6 604

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -7 967 -7 709 -7 265 -7 026 -6 629

Intäktsutveckling, % 3,3 3,0 5,0 6,0 4,2

Nettokostnadsutveckling, % 3,3 6,1 3,4 5,4 6,2

Finansnetto 117 60 98 105 87

      

Årets resultat, Mkr -31 -76 187 82 62

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr -100 -92 186 78 39

Eget kapital, Mkr 2 207 2 238 2 333 2 146 2 064

      

Likviditet, Mkr 514 964 1 341 1 137 1 098

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 70 96 124 120 118

Nettoinvesteringar, Mkr 730 712 373 318 211

      

Avgiftsbestämd ålderspension 171 163 169 164 153

Pensionsavsättning intjänade from 1998 2 845 2 584 2 328 2 157 1 997

Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelse 3 788 3 877 3 957 4 101 4 243

Total pensionsförpliktelse 6 803 6 624 6 453 6 422 6 393

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 34 35 38 38 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -24 -26 -27 -35 -41

      

*Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de 

nya redovisningsprinciperna.    

     

     

 

     

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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                            2019-08         2018-08 2019 2018 2019   2018     

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -2 979,2 -2 908,0 -4 561,4 -4 449,6 -329,6 -343,5

Primärvårdsförvaltningen  -138,1 -144,4 -209,6 -214,8 -42,4 -45,0

Psykiatriförvaltningen  -319,5 -321,1 -502,1 -497,0 -3,2 -8,5

Folktandvården  -52,3 -51,7 -85,5 -83,5 -2,0 -3,8

IT-förvaltningen  -169,9 -149,8 -265,6 -238,6 0,0 -1,1

Regionservice  -171,8 -155,8 -291,1 -257,0 -4,0 -4,1

Centraladministrerad verksamhet  -876,0 -805,5 -1 357,0 -1 279,2 18,4 27,7

  Varav        

  - Regiondirektörens stab  -108,1 -111,1 -169,4 -180,5 14,4 11,5

  - Förtroendevalda  -26,1 -22,3 -43,4 -36,8 -0,8 -1,4

  - Beställd vård  -641,5 -570,4 -990,0 -898,7 4,7 9,8

  - Övrigt  -100,3 -101,7 -154,2 -163,2 0,1 7,8

Regionrevisionen  -1,1 -1,1 -3,0 -2,8 1,4 1,6

Summa  -4 707,9 -4 537,4 -7 275,3 -7 022,5 -361,4 -376,7

Regionala utvecklingsnämnden        

Regional utvecklingsförvaltning  -93,8 -74,6 -159,7 -129,0 0,0 1,5

Summa  -93,8 -74,6 -159,7 -129,0 0,0 1,5

Kollektivtrafiknämnden        

Kalmar länstrafik  -424,7 -408,5 -597,2 -582,9 0,0 0,2

Summa  -424,7 -408,5 -597,2 -582,9 0,0 0,2

Summa nämnder  -5 226,4 -5 020,5 -8 032,2 -7 734,4 -361,4 -375,0

Finansiering Not 2 5 306,5 5 069,5 8 001,4 7 658,4 208,4 128,8

Totalt för Region Kalmar län  80,1 49,0 -30,8 -76,0 -153,0 -246,2

        

        

Not 1        

Värden för  2018 är anpassade till 2019 års 

organisation.     

Organisationsändringar:     

* Fr o m 2019 har regional utvecklingsverksamhet 

  övertagits från  Regionförbundet i Kalmar län.     

* Fr o m 2019 har Folkhälsocentrum överförts från 

  Regiondirektörens  stab till Regionala utvecklings-

  förvaltningen.     

Not 2       

Fr o m 2019 värderas placerade pensionsmedel till 

marknadsvärde.      

Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya 

redovisningsprinciperna.      

      

       

       

        

RESULTATREDOVISNING FRÅN 

NÄMNDER | MKR     

Prognos

Budget-
avvikelse
Prognos

56

Budget-
avvikelse

Not 1
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                            2019-08         2018-08 2019 2018 2019   2018     

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -2 979,2 -2 908,0 -4 561,4 -4 449,6 -329,6 -343,5

Primärvårdsförvaltningen  -138,1 -144,4 -209,6 -214,8 -42,4 -45,0

Psykiatriförvaltningen  -319,5 -321,1 -502,1 -497,0 -3,2 -8,5

Folktandvården  -52,3 -51,7 -85,5 -83,5 -2,0 -3,8

IT-förvaltningen  -169,9 -149,8 -265,6 -238,6 0,0 -1,1

Regionservice  -171,8 -155,8 -291,1 -257,0 -4,0 -4,1

Centraladministrerad verksamhet  -876,0 -805,5 -1 357,0 -1 279,2 18,4 27,7

  Varav        

  - Regiondirektörens stab  -108,1 -111,1 -169,4 -180,5 14,4 11,5

  - Förtroendevalda  -26,1 -22,3 -43,4 -36,8 -0,8 -1,4

  - Beställd vård  -641,5 -570,4 -990,0 -898,7 4,7 9,8

  - Övrigt  -100,3 -101,7 -154,2 -163,2 0,1 7,8

Regionrevisionen  -1,1 -1,1 -3,0 -2,8 1,4 1,6

Summa  -4 707,9 -4 537,4 -7 275,3 -7 022,5 -361,4 -376,7

Regionala utvecklingsnämnden        

Regional utvecklingsförvaltning  -93,8 -74,6 -159,7 -129,0 0,0 1,5

Summa  -93,8 -74,6 -159,7 -129,0 0,0 1,5

Kollektivtrafiknämnden        

Kalmar länstrafik  -424,7 -408,5 -597,2 -582,9 0,0 0,2

Summa  -424,7 -408,5 -597,2 -582,9 0,0 0,2

Summa nämnder  -5 226,4 -5 020,5 -8 032,2 -7 734,4 -361,4 -375,0

Finansiering Not 2 5 306,5 5 069,5 8 001,4 7 658,4 208,4 128,8

Totalt för Region Kalmar län  80,1 49,0 -30,8 -76,0 -153,0 -246,2

        

        

Not 1        

Värden för  2018 är anpassade till 2019 års 

organisation.     

Organisationsändringar:     

* Fr o m 2019 har regional utvecklingsverksamhet 

  övertagits från  Regionförbundet i Kalmar län.     

* Fr o m 2019 har Folkhälsocentrum överförts från 

  Regiondirektörens  stab till Regionala utvecklings-

  förvaltningen.     

Not 2       

Fr o m 2019 värderas placerade pensionsmedel till 

marknadsvärde.      

Jämförelsetalen för 2018 har omräknats enligt de nya 

redovisningsprinciperna.      

      

       

       

        

Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101, ägarandel 100 procent
Som kollektivtrafikmyndighet för länet har Region Kalmar 
från och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektiv-
trafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verk-
samheten i bolaget omfattar sedan dess framförallt uthyr-
ning av spårfordon enligt upprättat hyresavtal. Bolaget 
äger sex tåg där huvudinriktningen är att dessa ska överlå-
tas till AB Transitio. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 
7 Mkr. Omsättningen för år 2018 uppgick till 14 Mkr och 
årets resultat till 0 Mkr.

Kalmar läns Beställningscentral AB, 556435-0238, 
ägarandel 100 procent
Landstingsfullmäktige beslutade 2011 att KLB AB skulle av-
vecklas som juridisk enhet för att övergå i förvaltningsform. 
Samtliga bilar har därefter avyttrats till kommunala verk-
samheter och Autoplan, dotterbolag till Swedbank. Från 
och med 2015 har ingen verksamhet bedrivits, aktiekapita-
let uppgår till 100 tkr.

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP), 556530-6460, ägarandel 14,3 procent
KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets kom-
muner och Region Kalmar läns avsättningar för pensions-
ändamål. Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara 
avsedda att täcka uppkommande förpliktelser att utbetala 
tjänstepensioner. Aktierna i bolaget innehas av följande 
kommuner med 100 aktier var; Emmaboda, Hultsfred, 
Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, 
Vimmerby samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. Region 
Kalmar län och Mönsterås kommun innehar 200 aktier var. 
Portföljförvaltningen har under året fortsatt att bedrivas i 
egen regi. De redovisade kostnaderna för bolagets verk-
samhet 2018 motsvarar en förvaltningskostnad på 0,081 
procent mätt på portföljvärdet vid årets ingång och 0,078 
procent på portföljvärdet vid årets utgång. Omsättningen 
i bolaget för år 2018 uppgick till 3 Mkr och årets resultat till 
0,04 Mkr.
 I bolagets placeringspolicy anges att verksamheten är 
inriktad på att skapa bästa möjliga avkastning på de avsätt-
ningar som gjorts. Verksamheten ska grundas på principer-
na långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och 

avkastning. Placeringar i aktier får inte överstiga 60 procent 
och ska inte understiga 25 procent av de totala tillgångar-
na. Placeringspolicyn prövas årligen och godkänns vid det 
konsortiemöte som äger rum inför årsstämman i bolaget.
 I samband med fastställande av årsredovisningen 2018 
fattades beslut att ingen avsättning av medel till portföljen 
ska göras under 2019. Det innebär att den totala avsättning-
en nu uppgår till 637 Mkr med ett marknadsvärde den 31 
augusti 2019 på 1 991 Mkr.

Samtrafiken Sverige AB, 556467-7598, ägarandel
1,8 procent
Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, 
biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgäng-
lighet medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige. 
Omsättningen för år 2018 uppgick till 106 Mkr och årets re-
sultat till 11,6 Mkr.

Kust till Kust AB, 556481-7822, ägarandel 12,5 procent
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att 
värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust 
till Kustbanans trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen 
verksamhet bedrivs.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent
Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma 
frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrå-
gor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, mark-
nad, försäljning, kvalitet och utveckling. Omsättningen för 
år 2018 uppgick till 262 Mkr och årets resultat till 0,25 Mkr.

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent 
Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i 
Sverige, AB Transitio som är ett samverkansorgan vars upp-
gift är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägs-
trafik åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom den 
samordnade anskaffningen minimera kostnaderna för for-
donsförsörjningen. AB Transitio har även en mäklarroll när 
det gäller omfördelningar av fordon mellan användare för 
att nå ett effektivt fordonsutnyttjande. Omsättningen för år 
2018 uppgick till 536 Mkr och årets resultat till 0,07 Mkr.

Företag, stiftelser och 
kommunalförbund
Region Kalmar län är huvudman för eller delägare i ett antal bolag och stiftelser. Region Kalmar län är enligt lag inte skyl-

digt att upprätta en sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En konsolidering har heller inte bedömts 

tillföra väsentlig information i förhållande till Region Kalmar läns resultat- och balansräkning. Nedan redovisas istället varje 

bolag och stiftelse separat.   
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Inera AB, 556559-4230, ägarandel 0,1 procent  
Inera AB har funnits sedan 1999. Bolaget utvecklar gemen-
samma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbe-
tare och beslutsfattare i regioner och kommuner. Digita-
lisering inom vård och omsorg är kärnområdet. Exempel 
på tjänster som regioner samarbetar med bolaget kring är 
1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Jour-
nalen och Nationell patientöversikt. SKL Företag köpte 
i början av 2018 merparten av aktierna från landsting och 
regioner och är sedan dess majoritetsägare i bolaget. Lan-
dets regioner äger efter försäljningen fem aktier vardera. 
2018 är det första helår när även kommunerna har varit In-
eras ägare och därmed har uppdraget under året inriktats 
åt att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. 
Bolaget leds av en politisk styrelse som består av 15 leda-
möter där sex utses av regionerna, sex av kommunerna och 
tre utses av SKL Företag. Omsättningen för år 2018 uppgick 
till 880,2 Mkr och årets resultat till 7,9 Mkr. 

ALMI Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 
ägarandel 49 procent
Region Kalmar län äger Almi Företagspartner Kalmar län 
AB tillsammans med majoritetsägaren ALMI Företagspart-
ner AB som är det nationella moderbolaget. Bolaget erbju-
der tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak 
riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. 
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga och 
därmed hållbara små och medelstora företag utvecklas 
och blir fler. Bolaget samverkar och bygger partnerskap 
med relevanta privata och offentliga aktörer där syftet är 
att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling 
samt internationalisering. Omsättning för år 2018 uppgick 
till 15,5 Mkr och resultatet visade ett underskott på 0,2 Mkr. 
Region Kalmar läns driftbidrag till bolaget år 2019 uppgår 
till 5,6 Mkr.

Regionförbundet i Kalmar län
Sedan 1 januari 2019 är Regionförbundet en del av Region 
Kalmar län. 

Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433
Stiftelsen bildades 1988 av Landstinget i Kalmar län. Under 
några år ansvarade Regionförbundet för verksamheten 
men sedan årsskiftet 2016 har Region Kalmar län ansvar för 
de ekonomiska anslagen. Verksamheten finansieras av sta-
tens kulturråd, Region Kalmar län, några av länets kommu-
ner, samarbetande företag och de intäkter som kommer av 
försäljning av konserter och andra tjänster. Stiftelsens hu-
vudsakliga uppgifter är att producera konserter åt skolor, 
föreningar och företag i Kalmar län. Stiftelsen arbetar inom 
tre verksamhetsområden; barn- och ungdomsproduktion, 
samverkan och produktioner med och till musiklivet i hela 
länet samt kammarorkestern Camerata Nordica där Kalmar 
länsmusikstiftelse är huvudman. Länsmusiken har som mål 
att vara tillgängliga i hela länet och att ge alla lika möjlighet 

att delta i ett mångsidigt och rikt musikliv av god kvalitet.
Landstingsfullmäktige har under 2017 tagit beslut om en 
ansvarsförbindelse där man förbinder sig att säkra att Kal-
mar läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan 
av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1§ stiftelsela-
gen. Med stöd av ansvarsförbindelsen utbetalades under 
2017 2,2 Mkr till stiftelsen.

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087
Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och 
kulturarv. Museet drivs i stiftelseform med Region Kalmar 
län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund 
som huvudmän. Stiftelsens ändamål är att bedriva och 
främja kulturminnesvård och museal verksamhet, förvalta 
länsmuseets föremålssamlingar och arkivalier och hålla 
dem tillgängliga för allmänheten.

Samordningsförbundet i Kalmar län 
Samordningsförbundet bildades 2005. Förbundet, som är 
ett kommunalförbund, är bildat med stöd av Lag om finan-
siell samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar 
län samt länets 12 kommuner. Medlemmarna finansierar 
gemensamt den verksamhet som Samordningsförbundet 
bedriver i länet. Det övergripande målet är att samhällets 
resurser ska användas optimalt till nytta både för den en-
skilde medborgaren och för samhället. Den enskilde ska 
uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete men 
också få en förbättrad livskvalitet. Samordningsförbundets 
intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av statens 
medel till förbundet. Region Kalmar län svarar för en fjär-
dedel av kostnaden. Avgiften för 2019 uppgår till 4,1 Mkr 
för 2019.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om 
förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambu-
lansflyg (KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets än-
damål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla am-
bulansflyg. Förbundet ska bland annat upphandla, äga och 
finansiera egna ambulansflyg, samordna beställningar och 
genomförande av flygambulanstjänst samt tillhandahålla 
sjukvårdspersonal. Investeringarna i flygplanen kommer att 
finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal. 
Landstingsfullmäktige har därför i mars 2017 tagit beslut 
om att låna ut högst 14,4 Mkr till KSA. Slutgiltigt belopp 
fastställs när investeringen är fullgjord och lånet finansieras 
genom ianspråktagande av Region Kalmar läns likviditet. 
Under 2019 har 1,7 Mkr av det totala lånebeloppet betalats 
ut och medlemsbidraget uppgår för 2019 till 0,3 Mkr.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) är ett 
rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att 
försäkra de vårdgivare som finansieras av landets regioner. 
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Slutkunden är de patienter som drabbas av patientskada 
och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till de 
patienter som skadats i vården samt att bidra till att anta-
let skador i vården minskar. LÖF är ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag som ägs av landets samtliga regioner. År 2019 
uppgår premieinbetalningen till 34,7 Mkr. Omsättningen 
för 2018 uppgick till 1 350 Mkr med ett resultat på 216 Mkr.

IT Plattform Småland & Öland AB, 556952-5966, 
ägarandel 50 procent
IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland 
Turism AB lösts ut under 2018, till 50 procent vardera av 
Region Kalmar län och Region Kronoberg. Bolagets upp-
drag är att bedriva verksamhet bestående i att utveckla och 
förvalta en IT-plattform för turiständamål och därmed till-
gängliggöra Småland och Öland för nationella och interna-
tionella besökare. Omsättningen för år 2018 uppgick till 1,3 
Mkr och resultatet visade ett underskott på 0,3 Mkr.

Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Näs-
sjö AB, 556489-4326, ägarandel 2,5 procent
Bolaget bedriver verksamhet med utbildning, projektled-
ning gentemot företag, organisationer och privatpersoner. 
Förutom utbildning bedriver bolaget även konferensverk-
samhet. Bolaget har 43 delägare. Omsättningen för år 2018 
uppgick till 27 Mkr och årets resultat till 0,4 Mkr.

Samverkansprojektet E22 AB, 556715-0205, ägarandel 
20 procent 
Bolaget bildades under 2006 och ägs till lika delar av Syd-
svenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, 
Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Östergöt-
land. Bolaget skall verka för att åstadkomma en utbyggnad 
och upprustning av väg E22 mellan Norrköping och Trelle-
borg till minst fyrfältsstandard. Omsättningen för år 2018 
uppgick till 0,02 Mkr och resultatet visade ett underskott på 
0,02 Mkr. 
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