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1 Inledning 
Nu summerar vi 2018 och det sista året som Landstinget 

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

fortsatt att leverera hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 

utbildnings- och kulturverksamhet som väl svarar upp till 

invånarnas förväntningar. Våra resultat fortsätter att stå 

sig väl i jämförelse med andra landsting och regioner. 

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

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

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

att i Socialstyrelsens rapport En god vård har invånarna i län 

högst förtroende för vården i landet. Rapporten visar också 

att Region Kalmar län är kostnadseffektivast och bäst när det 

gäller att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar av 

patienter.

 Länets sjukhus fortsätter att ha starka ställningar i landet. 

För femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till ”Bäs-

ta sjukhus” av branschtidningen Dagens Medicin. Också 

Västerviks sjukhus som de två senaste åren utsetts till Bästa 

sjukhus i klassen mellanstora sjukhus hamnar på pallplats.  

Alla dessa tre utnämningar visar på ett väl fungerande sjuk-

vårdssystem och det är något som alla verksamheter ska 

känna sig delaktiga i. 

 Även resandet med kollektivtrafik visar på en god utveck-

ling. Både allmänhetens och resenärernas nöjdhet med kol-

lektivtrafiken har ökat. Nya bussar och mer frekvent trafik 

upplevs som positivt av våra invånare. 

 Året har också präglats av förberedelser inför bildandet 

av Region Kalmar län. Som en gemensam utvecklingsaktör 

kommer vi ha ännu större möjligheter att utveckla både lä-

net som helhet och vår egen verksamhet. Hälsa och regional 

utveckling är starkt sammankopplade och beroende av var-

andra. Friska och trygga invånare har bättre förutsättningar 

att skapa ett starkt och attraktivt län. Och tvärtom, en bra 

livsmiljö ger goda förutsättningar för hälsa hos befolkning-

en. Det är en spännande tid vi har framför oss och det finns 

många möjligheter till att ytterligare flytta fram Kalmar läns 

positioner. 

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

nomiskt resultat för första gången sedan 2004 vilket är en ny 

situation för oss. Kostnaderna har ökat kraftigt under 2018.  

Det handlar både om kostnader för exempelvis läkemedel 

och köpt vård men det handlar också om ökade kostnader 

för bemanning och bemanningsbolag. Tillsammans med en 

vikande konjunktur riskerar vi nu en fortsatt obalans mellan 

kostnader och intäkter. Det är ett ekonomiskt läge där det 

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

nivå. Förutom att bli oberoende av hyrbolag handlar det om 

effekter av satsningen på nära vård, fortsatt digitalisering 

och ett bättre resursutnyttjande. Men det krävs också nya 

angreppssätt samtidigt som det är viktigt att bibehålla de 

goda resultat vi har inom många områden.

 Vår gemensamma strategi och uthålliga arbete ligger 

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

den kultur av förbättringsvilja som vi tillsammans har skapat, 

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

Arbetet med kostnadseffektiviseringar ska vara i fokus men 

samtidigt behöver vi även fortsättningsvis arbeta med stän-

diga förbättringar n

Ingeborg Eriksson  |  Regiondirektör



Förvaltningsberättelse
 



Sammanfattning av årets måluppfyllnad



Medborgare & kund 
– Nöjda invånare med hög 

livskvalitet

Under 2018 fortsatte arbetet för 

att länets invånare ska upp-

leva ett bra bemötande, god 

tillgänglighet och för att alla ska 

ges möjlighet till delaktighet 

och medverkan efter var och ens 

behov. Arbetet med värdegrund 

och bemötande har vidareut-

vecklats. Senaste resultatet från 

Hälso- och sjukvårdsbarometern 

är liksom tidigare år mycket 

goda. Förtroendet för hälso- och 

sjukvården är näst högst i landet 

och invånarna upplever mycket 

god tillgänglighet till den vård de 

behöver. När det gäller förtro-

ende för sjukhusen placerar sig 

Kalmar län i jämförelse med övri-

ga regioner och landsting i topp. 

För hälsocentraler är länet på en 

andra plats. Invånarnas förtroen-

de för de olika delarna inom 1177 

har ökat, men har fortfarande 

förbättringspotential. Hälso- och 

sjukvården rankas bland de hög-

sta i landet av patienterna. 

Både allmänhetens och resenä-

rernas nöjdhet med kollektivtra-

fiken har ökat. Nya bussar och 

mer frekvent trafik upplevs som 

positivt. Under året har ungas 

delaktighet inom kulturområdet 

stärkts genom arbete som främ-

jar delaktighet.

Verksamhet & process 
– God hälsa hos invånarna

Fortsatt fokus har legat på att 

uppnå en högkvalitativ häl-

so- och sjukvård med fokus på 

hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande insatser. Arbete 

med tillgänglighet och patientsä-

kerhet har varit högt prioriterat. 

Både invånarnas användande av 

e-tjänster och besöken på 1177.

se fortsätter att öka under 2018. 

Sett i ett nationellt perspektiv 

står sig resultaten i tillgänglig-

hetsmätningar väl i förhållande 

till andra landsting och regioner, 

även om de högt ställda målen 

inte uppnås.

Vid nationell jämförelse av tryck-

sår är trycksårsförekomst även 

under 2018 lägst i landet.

Ett arbete pågår kring hur hälso- 

och sjukvården ska förflytta sig 

från fokus på specialiserad sjuk-

husvård till att vården ska utföras 

så nära patienten som möjligt. 

Det handlar bland annat om hur 

primärvården ska utvecklas, hur 

digitala vårdformer och tjänster 

kan utvecklas och hur samverkan 

mellan vårdgivare kan förbättras.

Arbetet med integration har 

varit fortsatt prioriterat och har 

bidragit till att fler kommer i 

arbete. Detta genom att erbjuda 

utbildning i sjukvårdssvenska vid 

folkhögskolorna och språkpraktik 

inom hälso- och sjukvården. Ar-

betet för att bidra till en levande 

kultur i hela länet har fortsatt 

genom att samordna, utveckla 

och verka för att den regionala 

kulturen når alla.

Medarbetare 
– en attraktiv, utvecklande och 

hälsofrämjande arbetsplats

Region Kalmar län har stolta och 

engagerade medarbetare som 

anser att Region Kalmar län är 

en attraktiv arbetsgivare. Ur ett 

nationellt perspektiv är medar-

betarengagemanget högt och 

ett fortsatt fokus ligger på att ha 

friska arbetsplatser med målet 

lägre sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron 

har generellt minskat i jämfö-

relse med 2017. Utmaningen är, 

liksom för andra regioner, att 

attrahera, rekrytera och behålla 

kompetens. Flera satsningar har 

gjorts för att få en mer hållbar 

kompetensförsörjning. Arbetet 

för ett utvecklande och tydligt 

chefskap, som skapar förutsätt-

ningar för goda verksamhetsre-

sultat pågår.

Region Kalmar län arbetar 

både på kort och lång sikt 

med att minska beroendet av 

bemanningsbolag. Detta arbete 

tillsammans med en nationell 

strategi för att minska kostnader-

na och med syfte att skapa ett 

oberoende senast den 1 januari 

2019 av inhyrd personal har fort-

satt under året. Under året har 

kostnaderna ökat jämfört med 

föregående år.

Arbetet med att erbjuda rätt till 

heltid inom sex månader från det 

att medarbetarens ansökan in-

kommit har fortsatt och andelen 

som har heltid på sin grundtjänst 

har ökat. Erbjudande om rätt till 

heltid är nu breddinfört i hela 

Region Kalmar län.

.

Ekonomi 
– God ekonomisk hushållning

Region Kalmar län ska ha en 

kostnadseffektiv hushållning av 

resurser. Den verksamhet som 

bedrivs ska vara ekonomiskt an-

svarsfull, hållbar och långsiktig. 

Verksamhetens mål ska nås med 

lägsta möjliga resursinsats. För 

att kunna möta ökade krav krävs 

att verksamheterna fortsätter 

effektivisera och hålla en stram 

kostnadskontroll. Långsiktigt 

måste behovet av investeringar 

och reinvesteringar, tillsammans 

med det totala pensionså-

tagandet, kunna finansieras.

Årets resultat blev negativt och 

innebär att resultatmålet för året 

inte uppnås. Sammanfattningsvis 

präglades året som gått av en 

hög kostnadsutveckling inom 

främst kostnader för hyrpersonal 

och köpt vård. 

Självfinansieringsgraden uppgick 

till 29 procent vilket innebär att 

målet om att investeringar ska 

finansieras med egna medel inte 

uppnås.

.

Sammanfattning av årets måluppfyllnad
Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Detta innebär att de finansiella målen ska vara uppfyllda och att organisationen ska 

uppnå goda verksamhetsresultat. Verksamhetsmålen är högt ställda och fullständig måluppfyllelse är 

därför ofta svår att uppnå.





 
Nöjda invånare med 
hög livskvalitet

 Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till delak-

tighet och medverkan efter var och ens behov.
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Nöjda invånare med hög livskvalitet 

Bra bemötande

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska mötas 

med respekt och god service. Hög kvalitet, bra bemötande 

och god tillgänglighet ska genomsyra all verksamhet. Värde-

grundsarbetet ger förutsättningar för utveckling av verksam-

heten.

Det övergripande arbetet med värdegrund och bemötande 

har fortsatt för att stärka verksamheternas redan pågående 

arbete. Under året har utbildningar i bemötande genomförts 

inom flera verksamheter, bland annat genom fortbildning kring 

bemötandefrågor och i samband med medarbetardagar.

 Resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 är lik-

som tidigare år mycket goda och invånarnas förtroende för häl-

so- och sjukvården är näst högst i landet. Invånarna upplever 

mycket god tillgänglighet till vården och skillnaderna mellan 

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

vården ges på lika villkor, resultatet är lägre än föregående år.

 När det gäller förtroende för sjukhusen toppar Kalmar län i 

jämförelse med övriga regioner och landsting. För hälsocen-

traler hamnar Kalmar län på en andra plats. Förtroendet för de 

olika delarna inom 1177 har ökat, men har fortfarande förbätt-

ringspotential. Kvinnor har högre förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp via webben medan skillnaderna är något 

mindre vad gäller 1177 per telefon. 

 Enligt Nationella patientenkäten upplever patienter i Kalmar 

län i högre utsträckning än i riket ett positivt helhetsintryck vid 

besök i somatisk och psykiatrisk öppen- och slutenvård. Resul-

tatet för länet är högre än rikets när det gäller patientens upp-

levelse av delaktighet och involvering i den somatiska öppna 

och slutna vården. Relativt stor skillnad ses mellan öppen och 

sluten vård i länet, med en mer positiv upplevelse i öppenvår-

den. Upplevelsen av respekt och bemötande är högre i öppen-

vården än i slutenvården inom psykiatrin.

 Den nationella patientenkäten inom primärvården visade på 

fortsatt bra resultat där Kalmar län ligger högt i samtliga om-

råden jämfört med de elva regioner och landsting som deltar i 

mellanårsmätningen.

 Region Kalmar län har fortsatt Sveriges bästa sjukhusmat. 84 

procent av de patienter som varit inlagda på sjukhus tycker att 

maten är bra, mycket bra eller utmärkt.

Sveriges bästa tillgänglighet

God service och bra tillgänglighet till hälso- och sjukvården är 

viktigt för länets invånare och stärker förtroendet för organi-

sationen. Olika förbättringsarbete pågår ständigt för att invå-

narna ska uppleva en god tillgänglighet till alla verksamheter. 

Senaste undersökningen i Nationell Patientenkät visar att in-

vånarna har en positiv upplevelse av tillgängligheten för såväl 

sjukhusens verksamheter som inom primärvården och psykiatrin.

 För att förbättra tillgängligheten på vårdenheterna inom 

Hälsoval har landstinget under 2018 gett extra ersättning till de 

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

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

 Det pågående arbetet med införandet av nya digitala verktyg 

skapar möjligheter för ökad delaktighet och tillgänglighet. Invå-

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

ma levnadsvanor och till ett eget engagemang för sin hälsa.

En sammanhållen vård

Invånarna ska uppleva en sammanhållen hälso- och sjukvård. 

Det gäller särskilt personer med många sjukvårdskontakter 

Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till delaktighet och med-

verkan efter var och ens behov



Nöjda invånare med hög livskvalitet 

som äldre och personer med kroniska sjukdomar. För att öka 

tillgängligheten för de mest sjuka har vårdsamordnare införts 

på samtliga hälsocentraler. Vårdsamordnaren har särskilt ansvar 

för de mest sjuka och är en nyckelperson både för att förbättra 

omhändertagandet och för att förhindra undvikbar slutenvård.

 En handlingsplan har tagits fram som innefattar två delar: 

förstärkt vårdgaranti i primärvården samt förberedelser för in-

förande av patientkontrakt. Patientkontraktet är ett koncept 

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

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

het och delaktighet för patienten. Uppdraget har startat i liten 

skala med några pilotprojekt som kommer utvecklas vidare. 

 Den nya lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård har gett ökat fokus på behovet av samordnade 

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

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

eller en vårdöverenskommelse. En ökning av fast vårdkontakt 

och vårdplaner kan ses inom flera verksamheter. 

Kultur för alla

Den regionala kulturen verkar för att alla ska ha möjlighet att 

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

Unga är en prioriterad målgrupp och ungas uppväxt, delak-

tighet och framtidsmöjligheter har hög prioritet. Det omfattar 

hela samhället och framförallt skola, fritid och kultur.

 Under året har flera insatser gjorts för att stärka ungas delak-

tighet inom kulturområdet. Insatser har gjorts för samplanera 

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

länet. Antalet besök av unga inom det regionala kulturutbudet, 

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

utvärdering och analys görs för att öka nyttjandet. Vid senaste 

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

deltog i.

 Kalmar länstrafik har tecknat en överenskommelse med 

kommunerna när det gäller kulturresor för barn och unga. 

Samtliga tolv kommuner har haft skolor som i varierande grad 

nyttjat avtalet för fria kulturresor under läsåret 2017/18.

 De regionala kulturverksamheternas ansvar för att bidra till 

kultur i hela länet har betonats i de nya överenskommelserna 

och föregåtts av dialoger med respektive verksamhet. Antal 

besök för samtliga invånare ökar vid senaste mätningen i jäm-

förelse med föregående år.

Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar 

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

möjligt. Arbetet med att locka nya resenärer till kollektivtrafiken 

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

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

utveckla trafiken.

 Under 2018 har nöjdheten ökat i jämförelse med 2017. Den 

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

tiv utveckling och kundernas nöjdhet med kollektivtrafiken har 

ökat successivt. Erbjudandet ombord, vid hållplatser samt in-

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

kundernas behov och uppfattning. Mest nöjda är åldersgrup-

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

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

samt 20-25 år.

 För serviceresorna fortsätter den höga nöjdheten för både 

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

ler sjukresa är nöjda med allt från beställning, bemötande 

och den utförda resan. Resandeutvecklingen i stadstrafiken i 

Kalmar och i vissa regionstråk är starkt bidragande till ett ökat 

förtroende för kollektivtrafiken. Utfallet för 2018 visar en resan-

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

drivit upp resandesiffrorna är seniorkortet som infördes på prov 

från januari 2018 och sommarlovskorten till skolungdomar. Nya 

tekniska funktioner ombord eller i trafikmiljön har också skapat 

ett större intresse.

Dialog och medverkan

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

alog med länets invånare. Patienter och närstående medverkar 

i allt högre grad i olika utvecklingsaktiviteter och i ledningssam-

manhang. 

 I de länsgemensamma frågorna som hanteras av Länsge-

mensam ledning i samverkan för socialtjänst och angränsande 

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

mans med patienter, närstående och brukare genom repre-

sentation från länets Utvecklingsråd. Dialog pågår med bruka-

rorganisationerna för mer systematisk delaktighet. Ett arbete 

har initierats sjukvårdsregionalt och nationellt för patienter och 

närståendes medverkan inom strukturen för kunskapsstyrning.

 Under året har arbete pågått med en digital invånarpanel. 

Områden har varit e-tjänster och tillgänglighet vid hälsocen-

tralerna, samt tandvård och folkhälsa. Resultaten visar invånar-

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

skulle vara intressanta att använda. Andra delar är upplevelser 

av folktandvårdens tillgänglighet och bemötande. Resultaten 

från invånarpanelen blir nu en del i beslutsunderlag inför poli-

tiska beslut och återkoppling till politiken sker genom medbor-

garutskottet.

 En medborgardialog har genomförts med fokus på bland 

annat framtidens sjukvård, tillgänglighet och digitalisering. 

Syftet har varit att öka kontaktytorna med både patienter och 

länsinvånare samt få ett bättre underlag inför framtida beslut n

Självskattad hälsa

Invånarnas uppfattning om att de har 

tillgång till hälso- och sjukvård

Invånarnas förtroende för hälso- och 

sjukvården

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Hälsa på lika villkor

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

73 %

(K 71 % M 76 %)

89 %

(K 90 % M 89 %)

72 %

(K 71  % M 74 %)

73 % 

(K 71 % M 76 %)

89 %

(K 91 % M 88 %)

73 %

(K 73  % M 72 %)

80 %

90 %

80 %

74 %

(K 70 % M 77 %)

87 %

(K 88 % M 87 %)

72 % 

(K 73 % M 72 %)

Mål och mått  |  Nöjda invånare med hög livskvalitet
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Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp om hälsa och vård 

via telefon, 1177

Invånarnas förtroende för 1177 Vårdgui-

dens råd och hjälp om hälsa och vård 

via webben, 1177.se

Invånarnas uppfattning om att vården 

ges på lika villkor

Invånarnas nöjdhet med Kalmar 

länstrafik

Patienternas helhetsintryck av vården - 

somatisk öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 92 %. 

M 92 %, K 91 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 91 %. 

M 92 %, K 91 %

Patienternas helhetsintryck av vården - 

psykiatrisköppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 84 %. 

M 83 %, K 85 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 75 %. 

M 78 %, K 71 %

Patienternas helhetsintryck av vården- 

primärvård

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – somatisk 

öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 89 %. 

Män 89 %, kvinnor 89 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 84 %. 

Män 85 %, kvinnor 84 %.

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – psykiatrisk 

öppen- och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 84 %.

M 84 %, K 84  %

Utfallet 2018 för slutenvården är 71 %.

M 71 %, K 70  %

Patienternas upplevelse av delaktighet 

och involvering i vården – primärvård

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

KLT (Kolbar)

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

62 %

(K 62 % M 63 %)

65 %

(K 66 % M 63 %)

64 %

(K 58 % M 69 %)

46 %

(K 50 % M 44 %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

82 %

(K 81 % M 84  %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

79 %

(K 78 % M 80 %)

66 %

(K 69  % M 62 %)

63 %

(K 67 % M 58 %)

61 %

(K 58  % M 64 %)

40 %

(K 41 % M 39 %)

92 %

Ingen mätning 2016

84 %

(K 83  % M 85 %)

80 %

Ingen mätning 2016

81 %

(K 81 % M 83  %)

80 %

80 %

80 %

60 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

60 % 

(K 62 % M 59 %)

68 %

(K 73 % M 64 %)

58 %

(K 54 % M 61 %)

52 %

(K 55 % M 49 %)

91 % 

79 %

84 %

(K 83 % M 84 %)

87 %

77 %

81 %

(K 81 % M 81 %)

Mål och mått  |  Nöjda invånare med hög livskvalitet
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Patienternas upplevelse av tillgäng-

lighet i vården – somatisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %. 

M 91 %, K 90 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 89 %. 

M 90 %, K 88 %

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het i vården – psykiatrisk öppen- och 

slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 82 %. 

M 82 %, K 82  %

Utfallet 2018 för slutenvården är 79 %. 

M 80 %, K 76 %

Patienternas upplevelse av tillgänglig-

het i vården- primärvård

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården- somatisk öppen- 

och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 90 %. 

M 90 %, K 90 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 85 %. 

M 86 %, K 84 %

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården- psykiatrisk öppen- 

och slutenvård

Utfallet 2018 för öppenvården är 86 %. 

M 86 %, K 87 %

Utfallet 2018 för slutenvården är 79 %. 

M 82 %, K 76 %

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården – primärvård

Andel resenärer som är nöjda med 

senaste resan med Kalmar länstrafik

Studerandes upplevelse och nöjdhet 

med utbildningen på folkhögskola

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät 

KLT (Kolbar) 

Enkät folkhögskolorna

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

84 %

(K 84 % M 85 %)

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2017

85 %

(K 83 % M 85 %)

75 %

(K 75 % M 75 %)

92 %

90 %

Ingen mätning 2016

86 %

(K 86 % M 87 %)

88 %

Ingen mätning 2016

88 %

(K 87 % M 89 %)

83 %

(K 84 % M 83 %)

-

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

90 %

80 %

86 %

(K 86 % M 85 %)

87 %

83 %

87 %

(K 86 % M 87 %)

84 %

(K 86 % M 81 %)

91,5 %

Mål och mått  |  Nöjda invånare med hög livskvalitet
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God hälsa hos  
invånarna 
Landstinget ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård med 

fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska 

arbeta för att höja länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en 

välfungerande kollektivtrafik och en levande kultur i hela länet..
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God hälsa hos invånarna 

Tillsammans för en god och nära vård

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

från fokus på specialiserad sjukhusvård till att vården ska utfö-

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

tid och/eller relation, utgår från individuella förutsättningar och 

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

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

och sjukvårdens nära vård ska utvecklas, hur digitala vårdfor-

mer och tjänster kan utvecklas och hur samverkan mellan vård-

givare kan förbättras. Utvecklingen av den nära vården ska ses 

som ett långsiktigt omställningsarbete i hälso- och sjukvården.

 Den nya lagen Lagen om samverkan vid utskrivning från slu-

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

cesser och arbetsmetoder har setts över på olika sätt under 

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

patienterna i länet som är färdigbehandlade på sjukhus och är 

i behov av samordning med den kommunala vården kommer 

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

samma dag som man är färdigbehandlad. Flera nya arbetssätt 

har införts i nära samverkan med kommunerna.

Ett tobaksfritt län 2025

Arbetet för minskat tobaksbruk har fortsatt genom kunskaps-

spridning om riskerna med tobak, genom ökad tillgång till 

rökfria miljöer samt genom att hjälpa människor att sluta med 

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

 Landstinget är en del av opinionsprojektet Tobacco endga-

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

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

Kalmar län och länsstyrelsen, Borgholms kommun beslutat att 

stötta opinionsbildningen. Implementering av metoden To-

baksfri utmaning pågår i länets gymnasieskolor och Tobaksfri  

 Duo fortsätter på länets alla högstadieskolor. Resultatet visar 

att tobaksbruket på högstadiet har minskat över tid.

 Primärvårdens verksamheter har fortsatt arbetet med att 

stödja invånarna till hälsosammare levnadsvanor genom bland 

annat tobaksinformation på skolor, tobaksavvänjning gent-

emot riktade grupper samt hälsofrämjande arbete inom 

barnhälsovården. Några av de opererande klinikerna på läns-

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

tobaksavvänjning i samband med planerad kirurgi. På Oskars-

hamns sjukhus har ett projekt påbörjats där syftet är både to-

baksfrihet och förbättrade levnadsvanor. Under hösten 2018 

beslutade Regional sjukvårdsledning att införa alkoholfrihet i 

samband med operation. Detta ska genomföras under våren 

2019 och kommer även att inkludera tobaksfrihet i samband 

med operation. Arbetet har fortsatt med utbildning och kom-

petensutveckling för tobaksavvänjare och tobaksavvänjning är 

fortsatt kostnadsfri.

Fysiskt aktiva invånare 

Fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa. För att 

stödja fler personer att bli fysiskt aktiva pågår arbete med att 

skapa nätverk mellan olika aktörer i samhället. Inspirationsträf-

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

arbetare, ledare och föreningar som vill hjälpa andra att röra 

på sig. Olika aktiviteter har genomförts i samarbete med andra 

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

Kalmar län. Kursen Sund smart stark senior har genomförts i 

Västervik, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm och Torsås kommun. 

Utvärdering av dessa insatser kommer att göras i början av 

2019. 

Främja psykisk hälsa

Under 2018 har psykisk hälsa inom primärvården förstärkts ge-

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

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

ling inom primärvårdspsykologi. Det nya vårdvalet bygger på 

en tät samverkan med aktörer inom hälsovalsuppdraget.

Under året har asyl- och flyktinghälsovården öppnat två mot-

tagningar för samtalsstöd och behandling med fokus på lättare 

psykisk ohälsa. Mottagningarna erbjuder tidiga insatser kring 

samtalsstöd, stress- och krishantering.

 Att förebygga och förhindra suicid och suicidförsök är en 

prioriterad fråga. Arbetet med en gemensam vårdprocess för 

suicidnära personer har fortsatt och ett pilotprojekt planeras i 

norra länet under våren 2019. 

 Flera insatser har gjorts för att höja kunskapen om psykisk 

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

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

bildning för vårdpersonal för att öka kunskapen om hur man 

identifierar suicidnära personer.

Landstinget ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska arbeta för att höja 

länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik 

och en levande kultur i hela länet.
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God hälsa hos invånarna 

God munhälsa

Folktandvården har fortsatt sitt preventiva arbete för att ge alla 

länsinvånare bättre förutsättningar för en god tandhälsa. Ge-

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

riesfria 19-åringar inom Folktandvården i länet har ökat stadigt 

från 24 procent 2011 till 37 procent 2018. 

 Det finns dock grupper med sämre förutsättningar och där-

för fokuserar Folktandvården på standardiserade vårdprogram 

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

sviktande omsorg. Vårdvalet inom barntandvården startade i 

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

tandvårdsersättningen som innebär att störst andel resurser 

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

och ungdomar är generellt god, dock ses en ökande negativ 

trend när det gäller karies hos 6-åringar. Flera satsningar har 

gjorts, till exempel daglig tandborstning i förskolorna som nu 

fortsätter att införas i alla länets kommuner.  

Särskilda insatser görs också för gruppen sköra äldre. Under 

året har Folktandvårdens mobila klinik placerats så att äldre har 

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

sköljning på äldreboenden har också genomförts under året 

och all omsorgspersonal i länets kommuner erbjuds regelbun-

det utbildning om god munhälsa.

 Folktandvården har under året haft ett samarbete med Stu-

diefrämjandet i Kalmar för att öka kunskaperna om tandhälsa 

för asylsökande. Kliniker och asylsamordnare samverkar också 

med SFI-undervisningen för att informera om tandhälsa, dessa 

insatser har varit framgångsrika och kommer nu att ske i hela 

länet under 2019. Ett pilotprojekt har genomförts med tobaks-

avvänjning vid HVB-hem.

Hälsa och kultur

Samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård och omsorg har 

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

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

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

av organisationen. I samverkan med kommunerna utvecklas 

kulturens roll som komplement i rehabilitering av sjukskrivna 

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

tagningarna genom spridning av bland annat kultur på recept, 

viktnedgång inför operation samt tobaksavvänjning.

Missbruk och beroende 

Vid psykisk ohälsa är risken för missbruk eller beroende förhöjd 

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

bruk eller beroende. Personer med missbruk eller beroende 

och samtidig psykisk ohälsa har ofta även fysiska sjukdomar. 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har gemensamt an-

svar vilket innebär krav på samordning. Under året har den 

samordnande gruppen för missbruk och beroende påbörjat 

ett arbete med en överenskommelse mellan region och kom-

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

bete pågår för att ta fram praktiska anvisningar som stöd till 

verksamheterna.

 Inom ramen för den sammanhållna kunskapsstyrningen pla-

neras ett nationellt Vård- och insatsprogram för missbruk och 

beroende. Arbetet utgår från nationella riktlinjer. Genom syd-

östra sjukvårdsregionen kommer arbetet kopplas till pågående 

utvecklingsarbete.

 Inom primärvårdens certifierade livsstilsmottagningar pågår 

utbildningar för att kunna använda MET, Motivational Exhan-

cement Therapy som innebär motivationshöjande behandling 

vid alkoholproblem.

Tillbaka till arbete efter sjukdom

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

nade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa 

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

tidiga och strukturerade insatser i samband med sjukskrivning 

och rehabilitering.

 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen innefattar flera 

aktörers insatser och samverkan är en viktig del i processen. 

Funktionen rehabiliteringskoordinator är nu integrerad inom 

Region Kalmar län. Rehabiliteringskoordinatorn sätter individen 

i centrum, driver processen framåt och samordnar åtgärder.

 Psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten är de vanli-

gaste orsakerna till sjukskrivning. Dessa tillstånd riskerar att bli 

långvariga och kräver multiprofessionell samverkan. Utveck-

landet av ett nytt förhållnings- och arbetssätt har inletts med 

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

minska ohälsan och stärka individen att ta eget ansvar för sin 

hälsa och sitt välmående. Genom kompentensutveckling och 

gemensam kunskapsgrund ska processen att förbättras.

Utveckling av nära vårdformer

Möjligheten till videomöten mellan vårdpersonal och patient 

har införts genom en egen lösning, där vårdpersonal ansluter 

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

övergripande sjukhuskliniker har en process påbörjats för att 

möjliggöra för invånarna att boka tid via webben.

 Ett projekt pågår kring tidig vårdplanering samt omvänd 

vårdplanering. Projektet sker i samverkan med kommun, am-

bulans och sjukhus och kommer utvärderas kontinuerligt. Må-

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

dra hälsocentraler. Projektet Oskar har utvecklat en snabb och 

effektiv kommunikation med så kallade pulsmöten via video 

varje morgon mellan sjukhuset, primärvården och kommuner-

na i mellersta länet. Planering inför utskrivning påbörjas, fast 

kontakt i primärvården bestäms och tid för en samordnad indi-

viduell plan bokas.

 Projektet Hemsjukhuset i Borgholm har inneburit ökade 

möjligheter för äldre att få hembesök av läkare och sjuksköter-

ska från hälsocentralen. Även ambulansen kan efter bedöm-

ning och behandlingar erbjuda hembesök av läkare nästkom-

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

akutmottagningen.

 Virtuella Hemsjukhuset är ett projekt som har pågått sedan 

sommaren 2018 för hjärtsviktpatienter. Patienten tar själv varje 

morgon vissa mätvärden som skickas digitalt till hälsocentra-

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

sköterskan på hälsocentralen för råd och stöd. Projektet har 

visat mycket goda resultat. 

Jämställd och jämlik hälsa

Region Kalmar län arbetar för att främja hälsa genom hela livet 

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

villkor för hela befolkningen.

 Kommissionen för jämlik hälsa har haft fokus på barn och 

unga och har under 2018 arbetat med kartläggning och ana-

lys. Arbetet har gjorts i samverkan med Linnéuniversitetet och 

Länsstyrelsen. Dialog har genomförts med kommuner för att 

vidareutveckla jämlikhetsarbetet i kommunerna Hultsfred, Ny-

bro och Högsby genom samverkan med Kronoberg.

 Arbetet med att etablera en familjecentral i länets samtli-

ga kommuner och kommundelar fortsätter. En familjecentral i 

Mönsterås har invigts under året och pågående projekt finns i 

Torsås, Emmaboda och Högsby. Förstudie pågår för ny lokal 

för familjecentralen i Norrliden i Kalmar.

Hälsa för barn och unga 

Ett inriktningsbeslut om en gemensam överenskommelse 

kring barn och ungas hälsa har tagits fram. Länsgemensam 

ledning för socialtjänst och angränsande område hälso- och 

sjukvård i Kalmar län har också tagit beslut om utveckling av 



Under året har arbetet 
fortsatt för tidiga och 
strukturerade insatser i 
samband med sjukskriv-
ning och rehabilitering.
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ungdomsmottagningarna för att säkra en bättre samverkan 

inom respektive kommun i länet. Praktiska anvisningar har ta-

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

 Under året har samverkan mellan länets skolhälsovård, barn- 

och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan utveck-

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

finns nu en överenskommelse som innebär att enheterna hjäl-

per familjer till rätt vårdnivå genom direktkontakt med berörd 

enhet. Samverkan sker kring tidiga insatser mellan kommuner 

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

Högsby och Oskarshamns kommun.

 En handlingsplan för arbete med barns rätt enligt Barn-

konventionen är framtagen. Denna innebär bland annat en 

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

Region Kalmar läns verksamhet ska vara tillgänglig, känd och 

anpassad för barn. För att stärka barnrättsarbetet i Kalmar län 

anordnades en konferens tillsammans med Barnombudsman-

nen, dåvarande Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen 

och Emmaboda och Vimmerby kommun. 

 En strategi och handlingsplan för att motverka könsstymp-

ning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och kvin-

nor har tagits fram under året. 

Kvinnors hälsa

Det långsiktiga arbetet för att förbättra kvinnosjukvården har 

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

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

kas Kalmar län bland de bästa inom området. Uppföljning 

sker regelbundet och en samlad plan för det fortsatta arbe-

tet finns framtagen. Det pågår ett stort antal aktiviteter inom 

statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsa inklusive 

neonatalvård på kvinnoklinikerna, barnklinikerna, rehabilite-

ringsklinikerna samt primärvården. Under året har aktiviteter 

genomförts, såsom utbildningssatsningar, satsningar på digita-

lisering, förbättrings- och utvecklingsarbeten på den egna kli-

niken och i samverkan med andra kliniker samt insatser för att 

öka tillgängligheten inom kvinnosjukvård. En utmaning är att 

stärka och behålla befintlig kompetens i verksamheten, samt 

rekrytera och utbilda ny personal. En långsiktig satsning är att 

vidareutbilda sjuksköterskor till barnmorskor.

 Primärvården arbetar med insatser som främjar kvinnors häl-

sa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden där ohälsotalet 

för kvinnor är fortsatt högt. Målsättningen är en upplevd ökad 

psykisk hälsa och minskad sjukskrivning hos kvinnor. Utbild-

ningsplats för blivande psykologer är en del i satsningen och 

en annan att stärka sjukskrivningsprocessen genom ökat stöd.

Hälsa för äldre 

Hemsjukhuset i Borgholm, Oskar i Oskarshamn och Geriatriskt 

rådgivningsteam är goda exempel på det utvecklingsarbete 

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

har ett stort vårdbehov samt behöver stöd och samordning. 

Hemsjukhuset i Borgholm har inneburit att antal äldre som får 

hembesök av läkare på hälsocentralen och sjuksköterska i kom-

munen har ökat betydligt.

 Det geriatriska rådgivningsteamet på akutvårdsavdelningen 

med läkare, sjuksköterska, apotekare, arbetsterapeut och se-

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

sjukhus sker planering tillsammans med primärvård och kom-

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

på sjukhuset, primärvård och kommun kan ta kontakt med det 

geriatriska rådgivningsteamet.

 Under 2018 har antalet patienter med en fast vårdkontakt 

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

mensam planering av vård och omsorg som med fördel görs 

hemma bidrar till en ökad delaktighet både för den äldre och 

dennes närstående. I december skedde en större förändring i 

informationsöverföringssystemet så att det också kan använ-

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

 Kalmar län ligger bra till när det gäller utskrivningsklara da-

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

att en läkare bedömt att patienten inte längre behöver sluten-

vård. Även andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 da-

gar fortsätter att minska.

 Under 2018 har utbildning för kommuner och landsting ge-

nomförts inom bland annat palliativ vård, undernäring, äldres 

hälsa och hälsosamtal. Den nationella fallkampanjveckan upp-

märksammades och Sund Smart Stark Senior fortsätter i sam-

arbete med länets kommuner och Smålandsidrotten.

 Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demens-

sjukdom har reviderats utifrån Socialstyrelsens nya Nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Dessa har 

presenterats för medarbetare i landsting och kommuner vid 

två tillfällen.

En god och kunskapsbaserad vård

Ett samlat nationellt system för kunskapsstyrning har etablerats 

för att skapa förutsättningar för en mer kunskapsstyrd och jäm-

lik vård. Systemet omfattar samtliga delar av vården och hela 

vårdkedjan. Läkemedelsfrågorna integreras i den samlade kun-

skapsstyrningen.

 Samverkansstrukturen i Sydöstra sjukvårdsregionen har ut-

vecklats och anpassats till det nationella systemet. Inom Regi-

on Kalmar län pågår också utvecklingsarbete för att dra största 

möjliga nytta av det nationella och regionala arbetet samt för 

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

kunskapsstyrningsarbetet är den gemensamma kunskapsor-

ganisationen i Sydöstra sjukvårdsregionen med de regionala 

medicinska programområdena som kärna. Arbete pågår med 

att beskriva roller och stöd för att säkra nyttan för länets invå-
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nare. Som ett led i detta utvecklas det mångåriga arbetet med 

kliniska processer. 

 Resultaten för Region Kalmar län i Socialstyrelsens rapport 

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

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

gäller förtroende, kostnader, tillgänglighet, blodsockerkon-

troll vid diabetes, återinskrivningar bland äldre, trycksår och 

läkemedelsbehandling av äldre. Samtidigt finns förbättrings-

områden, bland annat tillgängligheten för utredning och be-

handling inom barn- och ungdomspsykiatrin, rökning och fysisk 

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

frakturer och bristningar vid förlossning bland förstföderskor.

 För femte gången har Oskarshamns sjukhus utsetts till bästa 

sjukhus av branschtidningen Dagens Medicin. Landets sjukhus 

rankas utifrån en rad olika parametrar som till exempel med-

icinsk kvalitet, vårdgaranti, patientenkäter, väntetider på aku-

ten, personalens följsamhet till kläd- och hygienrutiner.  

 Oskarshamns sjukhus topplacering grundar sig framför allt 

på höga resultat när det gäller kvalitetsmått för ortopedin och 

strokevården. Västerviks sjukhus blev trea i rankningen i klassen 

mellanstora sjukhus för 2018.

 Ett utvecklingsprojekt har varit arbetet med lokal tillämpning 

av det Nationella kliniska kunskapsstödet för primärvård. I det-

ta arbete har primärvård och specialiserad vård i samverkan 

skapat tydliga överenskommelser inom cirka 360 olika sjuk-

domsområden. Från hösten 2018 är det kliniska kunskapsstö-

det publicerat med beskrivning av lokal samverkan i regionen 

och är från 2019 kopplat till hälsovalsuppdraget.

Under året har flera olika större utredningar genomförts, band 

annat har en strategi för utveckling av molekylärgenetisk diag-

nostik tagits fram.

Gemensam utveckling i sjukvårdsregionen

Region Kalmar län samverkar med Region Jönköpings län och 

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

narna i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Samverkan har stärkts på flera områden under 2018. Eta-

bleringen av ett nationellt gemensamt system för kunskaps-

styrning har gjort att flera utvecklingsinsatser inom hälso- och 

sjukvårdsområdet har gjorts gemensamt. Till exempel pågår 

pilotverksamhet för ordnat införande av medicinsk teknik, flera 

gemensamma projekt på e-hälsoområdet, förberedelsearbete 

för organiserad PSA-provtagning och screening för tjock- och 

ändtarmscancer. 

 Samverkansnämnden har under året beslutat om en fördjup-

ning i fokusområden med syfte att skapa förutsättningar att ta 

nästa steg som sjukvårdssystem och utveckla samverkan även 

utanför hälso- och sjukvårdsområdet samt en gemensam stra-

tegi för Life science.

Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 

Arbetet med att erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 

har fortsatt under året. Vid nationell jämförelse av trycksår hade 

landstinget även under 2018 lägst trycksårsförekomst i landet. 

Målet är att det inte ska uppstå några sjukhusförvärvade tryck-

sår alls och under våren sågs den lägsta förekomsten hittills. 

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

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

värvade. Andelen kvinnor med sjukhusförvärvade trycksår var 

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

Årets nationella mätning av följsamheten till klädregler visade 

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

cent. Däremot är följsamheten till hygienrutinerna bättre än fö-

regående mätning med nära 80 procent. Samma siffra för riket 

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

ett sämre resultat, siffran har tidigare legat över 90 procent. 

 Förskrivningen av antibiotika fortsatte att minska från 309 

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

motsvarar sex procent och är den största bland Sveriges lands-

ting och regioner. Antalet antibiotikarecept förskrivna inom 

Hälsoval inklusive jourcentraler uppvisar en stadig minskning 

över tid. Antalet recept från slutenvården ligger på en stabil 

nivå. Inom tandvården ses en minskning av antalet antibiotika-

recept.

Läkemedel

Arbetssättet med farmaceuter som sköter om läkemedelsför-

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

utgång använder så gott som alla vårdavdelningar på de tre 

sjukhusen tjänsten. Implementering av de kvarvarande plane-

ras under 2019. Som ett led i att motverka svinn av narkotika 

har insatser gjorts för att identifiera risker och säkra arbetssätt. 

Länssjukhuset har anammat modellen liksom Oskarshamns 

sjukhus. Arbetet har resulterat i ett försök med avdelnings-

bundna läkemedelsautomater för narkotika på två avdelningar 

på Västerviks sjukhus. Utvärdering planeras i februari 2019.

Tillgänglighet

Arbetet för en köfri vård har fortsatt och tillgängligheten är 

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

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

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

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

liksom antalet ärenden som hanteras via tjänsten. Under året 

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

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

fon varit långa trots olika åtgärder, som ökad bemanning och 

samverkan med andra landsting och regioner. Samverkan har 

lett till att det att det inte längre är några överbelastade sam-

tal dagtid på vardagar. Samverkan med ett par regioner med 
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högre tillgänglighet är påbörjad för att ta del av deras förbätt-

ringsarbeten. Handlingsplanen för förbättrad tillgänglighet 

följs upp månadsvis. Allmäntandvården har under året haft 

köer vilket främst beror på tandläkarvakanser. Under året har 

ett flertal tandläkare anställts och detta ger goda förhoppning-

ar om att öka tillgängligheten på alla kliniker. Tillgängligheten 

för vuxna som har Frisktandvård har ökat och för barn och 

frisktandvårdspatienter är tillgängligheten nära 100 procent. 

Samtliga verksamheter inom specialist- och sjukhustandvården 

omhändertar prioriterade patienter omgående. Inom ramen 

för projektet Reception 2021 har ett delprojekt om digitalise-

ring påbörjats. Projektet innefattar bland annat sms-kallelser 

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

operation eller behandling inom 60 dagar i den specialiserade 

hälso- och sjukvården nås inte, detsamma gäller förstabesök 

inom 60 dagar. För att förbättra tillgängligheten har insatser 

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

samheten och där har tillgängligheten förbättrats.

 I den specialiserade psykiatriska hälso- och sjukvården når 

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

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

djupad utredning och behandling har förbättrats i jämförelse 

med föregående år.  

Ännu bättre cancervård 

En handlingsplan för cancervården fastställdes under året. Från 

och med 2019 går införandet av standardiserade vårdförlopp 

in i förvaltning. Ledtiderna inom de standardiserade vårdför-

loppen (SVF) följer den nationella utvecklingen och har fortsatt 

förbättrats. Den Nationella patientenkäten för patienter som 

utretts inom ett standardiserat vårdförlopp i vårt län visar fort-

satt bra resultat.31 standardiserade vårdförlopp inom cancer är 

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

 Samordningen på lokal och sjukvårdsregional nivå går enligt 

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

nen. Arbete med att skapa robusthet i varje enskilt vårdförlopp 

samt att validera data har stärkts under året. Sammantaget 

oavsett vårdnivå är den främsta utmaningen de långa ledti-

derna. Sjukvårdsregionen och regionen har stort fokus på att 

nå det nationella målet att 70 procent av alla patienter med 

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

procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.  

 Under 2018 har arbetet med cancerrehabilitering intensifie-

rats med stöd av Regionalt Cancercentrum Sydöst. Kontakt-

sjuksköterskor och övriga professioner i länet som arbetar med 

cancerrehabilitering har under året träffats genom olika nätverk 

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

för patienter och närstående har erbjudits vid tre tillfällen på 

olika plaster i länet. Patient- och närståendeutbildningen Lära 

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

betet med att skapa både fysiska och digitala mötesplatser för 

cancerpatienter och närstående fortsätter under 2019.

Vård vid psykisk sjukdom

Personer med behov av specialistpsykiatrisk vård ska ha till-

gång till en jämställd jämlik kunskapsbaserad och säker vård 

och omsorg av god kvalitet. Psykiatrin fortsätter att arbeta 

långsiktigt utifrån handlingsplan för mindre tvångsvård för 

vuxna samt för att helt kunna undvika tvångsvård för barn och 

unga. Bland annat genomförs uppföljningssamtal med pa-

tienter i samband med tvångsvård och samtliga patienter som 

tvångsvårdats ska ha en upprättad vårdplan. Samverkan med 

kommuner och andra aktörer har fortsatt genom bland annat 

gemensamma överenskommelser.

 Självvald inläggning ska införas och testas i ett pilotprojekt. 

Metoden främjar samarbetet mellan öppenvård och sluten-

vård, stärker patientens autonomi och minskar risken för in-

läggning på sjukhus. Patienter inom psykiatrisk vård har ofta 

komplexa vårdbehov och därmed behov av fast vårdkontakt. 

Under 2018 har införandet av fast vårdkontakt fortsatt. Arbete 

pågår även med att göra patienter och närstående delaktiga 

i den individuella vårdplanen. Detta arbete sker i samklang 

med det nationella arbetet för individuell vårdplan via plattfor-

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

e-tjänsten Journalen tillgänglig inom barn- och ungdomspsy-

kiatrin. Samverkan pågår när det gäller barn och vuxna med 

svårare psykiatrisk problematik inom grupper som nyanlända, 

ensamkommande barn och asylsökande med traumatiska upp-

levelser.

Hållbar utveckling

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

Arbetet har fortsatt under året utifrån verksamhetsplanen Miljö 

och hållbar utveckling 2018-2020 som bland annat utgår från 

Agenda 2030 och de globala målen.

 Flera upphandlingar har genomförts där miljö- och håll-

barhetskrav har fått stort utrymme, till exempel anestesi- och 

intensivvård, bröstproteser och operationsprodukter. Samar-

betet kring Giftfri miljö för barn inom Sydöstra sjukvårdsregio-

nen fortgår.  Arbetet för en fossilbränslefri fordonsflotta pågår i 

enlighet med det regionala målet om en fossilbränslefri region 

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

der året har arbetet med att minska vattenförbrukningen tagit 

ny fart genom bland annat informationsinsatser och utbildning 

av verksamhetens miljöombud. Arbete med verksamhetens 

klimatanpassningsplan har fortsatt där underlag för påverkan 

vid olika scenarios har tagits fram. Arbete med riskanalyser för 

kemikalier pågår och antalet CMR-kemikalier har minskat nå-

got i verksamheten.

Det säkra landstinget

Under året flyttades särskild sjukvårdsledning till mer säkra och 

robusta lokaler. Interna revisioner om hot och våld genomför-

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

ternrevision med fokus på tillträde och informationssäkerhet. 

Under hösten genomfördes en övning om en stängning av 

Ölandsbron i samverkan med lokala, regionala och nationella 

aktörer. Inför övningen gjordes en behovsinventering av verk-

samheterna på Öland samt fastlandet. Planering för en total-

försvarsövning 2020 har påbörjats liksom genomförandet av 

en säkerhetsskyddsanalys. När det gäller informationssäkerhet 

har informationsklassningar genomförts i olika sammanhang. 

De incidenter som har inträffat under året har analyserats och 

förebyggande åtgärder har tagits fram. 

Utveckling i hela länet 

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

manslagning av Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet 

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

nom regionbildningen skapas förutsättningar för politiker på 

regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. 

 En ny regional utvecklingsstrategi togs fram under året som 

ger den övergripande färdriktningen för hur Kalmar län ska 

utvecklas. Många aktörer inom olika sektorer och branscher 

runt om i länet deltog i framtagandet. Fyra prioriterade utveck-

lingsområden är verktygen för att nå strategins målbild Klimat 

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

barn och unga, Hållbar samhällsplanering och Stärkt konkur-

renskraft. Till varje utvecklingsområde följer fördjupade planer 

och strategier.

Integration och mångfald  

För att nyanlända snabbare ska få sin utländska läkarlegitima-

tion godkänd har arbetet fortsatt med utbildning i sjukvårds-

svenska vid folkhögskolorna och språkpraktik inom hälso- och 

sjukvården. Flera olika verksamheter har varit involverade vilket 

bidragit till att satsningen varit väldigt framgångsrik. 

 Vid årsskiftet hade 16 läkare genomfört sin provtjänstgöring. 

Fyra har gått vidare till ST-tjänstgöring varav två har fått sin spe-

cialistlegitimation klar. Första sjuksköterskan som genomfört 

utbildning i sjukvårdssvenska har slutfört sin utbildning efter 

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

lända med utländsk sjukvårdsutbildning deltagit. Tillsammans 

med Region Kronoberg och Region Blekinge har en förbere-

dande kurs anordnats för de läkare som ska skriva medicinska 

kunskapsprov.

En kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafikstrategi 2050 tillsammans med trafikförsörjnings-

programmet utgör den strategiska planen för länet. Dessa 

två är nära knutna till den regionala transportplanen och den 

regionala utvecklingsstrategin för att skapa bred samsyn och 

gemensamma mål för länet.

 En väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för utveckling av 

geografiska områden. Självfinansieringsgraden har de senaste 

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

till 45 procent. Arbetet med att höja självfinansieringsgraden 

är beroende av långsiktiga åtgärder inom trafikutveckling och 

trafikstyrning, biljett- och betalsystem kombinerat med aktiv 

marknadsföring. Det nya busstrafikavtalet tillsammans med 

utveckling av stödsystem för trafikplaneringen kommer att ge 

bättre förutsättningar för uppföljning av trafikkostnaderna vil-

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

muner i länet är från hösten 2018 anslutna till Trafikavtalet från 

2017 för sin skolskjutstrafik vilket påverkar självfinansieringsgra-

den positivt då skolskjutstrafiken helt finansieras av kommunala 

medel. Punktligheten i stadstrafiken i Kalmar fortsätter att öka 

och når målvärdet för året. Punktligheten för övrig busstrafik 

har en förbättrad punktlighet, men har påverkats av trafikstör-

ningar vid vägarbeten runt om i länet.

 Kalmar länstrafik har en fastställd plan för hur länets kollekti-

va transporter ska kunna bli fossilbränslefria till år 2020. Arbetet 

följer plan och innebär en bedömd minskning av utsläppen 

från vägtrafiken med 30 procent per år.

 Målet att alla fordon är tillgänglighetsanpassade är nu upp-

fyllt i samband med de nya trafikavtalen.

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

ningar. Med digitalisering av alltfler tjänster efterfrågar kunden 

oftare sömlös betalning för till exempel kollektivtrafikresor. Fle-

ra upphandlingar är genomförda och flera funktioner kommer 

att implementeras under 2019. Projektet drivs tillsammans med 

Kronoberg, Jönköping och Halland.

 En utredning om trafik- och pristaxor har genomförts med 

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

ningstrafik och att få fler så kallade sällanresenärer att åka mer 

frekvent. Den enklare betal- och köpmodellen för mobilbiljet-

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

förts som test har fallit väl ut och permanentas från och med 

årsskiftet 2019.

 Ett arbete har påbörjats under året inom Regionsamverkan 

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

fiken inom Krösatåg och Kustpilentrafiken.

 En ny upphandling av serviceresor och närtrafik inleddes un-

der 2018 med beräknad trafikstart i januari 2020.

Kultur för utveckling och livskvalitet

En välutbyggd kulturverksamhet kan ge livskvalitet och gör re-

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

för stödet till kultur, folkbildning och föreningsliv och arbetar 

för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad  

kultur. Beslut om kulturplan för 2018-2021 har fattats under 

våren 2018. Den regionala kulturplanen är en beskrivning av 

de prioriteringar som görs inom de regionala kulturverksam-

heterna. Planen beskriver prioriteringarna i förhållande till de 

nationella kulturpolitiska målen och prioriteringar för regional 

utveckling på kulturområdet. Den regionala kulturplanen har 

utarbetats i samverkan med länets kommuner, professionella 

kulturliv och det civila samhället. Kulturplanen ger möjlighet till 

att teckna överenskommelser för kultur till alla i hela länet.

 Planeringen för nya lokaler för Byteatern Kalmar Länsteater 

fortskrider parallellt med planeringen för det utökade uppdra-

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

Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta 

fram en handlingsplan för att stärka och tillgängliggöra arkiven.

Höjd utbildningsnivå

Folkhögskolorna har under 2018 haft fokus på insatser som 

motiverar fler att studera, så att bildnings- och utbildningsni-

vån höjs i länet. Behovet av allmänna kurser är fortsatt stort och 

många länsbor är beroende av behörighet för högre studier.  

 Därför har antalet platser till allmänna kurser prioriterats. Re-

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

lenivå.

 Fortbildningsinsatser har prioriterats för att fler lärare ska ut-

bildas i folkbildningens idé och pedagogik. Folkhögskolorna 

har tillsammans en stor bredd när det gäller estetiska utbild-

ningar som förberedelse för högre studier.

 Samtliga folkhögskolor erbjuder studiemotiverande folk-

högskolekurser för deltagare som saknar gymnasiekompetens 

och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedling-

en anvisar deltagare till dessa kurser. Folkhögskolorna erbjuder 

även yrkesutbildningar med tydlig samverkan med arbetslivet 

där utbildningarna i mycket hög grad leder till arbete.

 Folkhögskolornas yrkesutbildningar och YH-utbildningar le-

der i mycket hög grad till arbete. Sex månader efter avslutad 

yrkesutbildning görs en uppföljning av hur stor andel elever 

som är i sysselsättning och om arbetet ligger inom utbildnings-

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

medicinska sekreterare och behandlingspedagoger var resul-

tatet 100 procent. Andelen studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser har minskat 

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

på företagande som drivs med projektmedel från Europeis-

ka Socialfonden har avslutats och en ny påbörjades i augusti. 

Under hösten utvärderades projektet och erfarenheterna im-

plementerades i skolans kurser och spreds till övriga folkhög-

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

studieförbund. Syftet med regionalt stöd till studieförbunden 

är att stärka invånarnas möjligheter till bildning och kultur.

Ett starkt innovationsklimat

Ett starkt innovationsklimat skapar förutsättningar för fler jobb 

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

satte arbetet med regionens innovationsagenda som utvecklar 

innovationssystemet inom den offentliga sektorn. Arbetet med 

att bygga och underhålla innovationsslussen och innovations-

rådet fortsätter. Innovationsslussen är till för de medarbetare 

som har innovativa lösningar som kan generera en produkt 

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

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

ovationsnätverk för samtliga innovationsaktörsrepresentanter i 

länet har upprättats. Utvecklingen av den akademiska miljön 

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

der hösten har de nya lokalerna för läkarprogrammet på Läns-

sjukhuset i Kalmar invigts. Från och med januari 2019 kommer 

studenter från den decentraliserade läkarutbildningen via Lin-

köpings universitet att vara placerade i Kalmar.

Forskning och utveckling

Klinisk forskning förbättrar möjligheterna att ge en god häl-

so- och sjukvård och medverkar till att nya vetenskapliga rön 

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

arbetet fortsatt med att implementera den handlingsplan för 

forskning som antogs 2017. Beslut har bland annat fattats om 

att inrätta kvalitets/kombinationstjänster för disputerade med-

arbetare som därmed kan kombinera kliniskt arbete med kvali-

tetsarbete och egen forskning. 

 Under året har såväl en regional life science-strategi samt 

en universitetsssjukvårdsstrategi tagits fram. Life sciences-tra-

tegin är gemensam med hela Sydöstra sjukvårdsregionen och 

summerar styrkeområden och vägar framåt. Universitetsssjuk-

vårdsstrategin har tagits fram tillsammans med Linköpings Uni-

versitet, Region Östergötland och Region Jönköpings län. Den 

lyfter bland annat vikten av universitetssjukvårdsenheter och 

vikten av gemensamma journalsystem.

 Månatliga forskningsseminarier för doktorander och dis-

puterade medarbetare har genomförts under året, liksom ett 

längre seminarium kring Etikprövning och GDPR. Vårdpersonal 

och allmänhet har välkomnats till temaseminarium kring akuta 

hjärtsjukdomar n
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Verksamhetstal 

Somatisk vård                                                                                                  Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Länssjukhuset i Kalmar     

Läkarbesök 152 600 154 793 2 193 1,4%

Sjukvårdande behandling 244 678 249 611 4 933 2,0%

Oskarshamns sjukhus     

Läkarbesök 26 073 28 101 2 028 7,8%

Sjukvårdande behandling 9 204 9 129 -75 -0,8%

Västerviks sjukhus     

Läkarbesök 89 985 90 774 789 0,9%

Sjukvårdande behandling 167 566 154 294 -13 272 -7,9%

Totalt 690 106 686 702 -3 404 -0,5%

varav kvinnor 395 403 395 942 539 0,1%

varav män 294 703 290 760 -3 943 -1,3%

varav nybesök  125 369 125 688 319 0,3%

varav distanskontakter 19 034 20 632 1 598 8,4%

Specialistpsykiatrisk vård                                                                                  Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Allmänpsykiatri vuxna     

Läkarbesök 23 052 24 406 1 354 5,9%

 Sjukvårdande behandling 72 013 67 910 -4 103 -5,7%

BUP/Ätstörningsenhet     

Läkarbesök 4 117 4 306 189 4,6%

Sjukvårdande behandling 20 051 19 563 -488 -2,4%

Rättspsykiatri     

Läkarbesök 35 29 -6 -17,1%

Sjukvårdande behandling 412 363 -49 -11,9%

Totalt 119 680 116 577 -3 103 -2,6%

   

varav kvinnor 68 811 69 565 754 1,1%

varav män 50 869 47 012 -3 857 -7,6%

varav nybesök  2 999 3 208 209 7,0%

varav distanskontakter 3 366 3 834 468 13,9%
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Primärvård                                                                                               Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Landstingets enheter     

Läkarbesök 290 097 286 854 -3 243 -1,1%

Sjukvårdande behandling 242 326 245 021 2 695 1,1%

Privata enheter     

Läkarbesök 75 035 82 006 6971 9,3%

Sjukvårdande behandling 25 118 28 634 3516 14,0%

Totalt 632 576 642 515 9 939 1,6%

   

varav kvinnor 346 115 350 394 4 279 1,2%

varav män 286 461 292 120 5 659 2,0%

varav nybesök 203 509 199 538 -3 971 -2,0%

varav distanskontakter 24 947 30 424 5 477 22,0%

Medelvårdtid, i dagar                                                                                              Förändring

Somatisk vård Sjukhus 2017 2018  Procent

Kalmar 3,8 3,6  -3,9%

Oskarshamn 4,2 3,8  -8,5%

Västervik 3,2 3,3  0,3%

Totalt 3,7 3,5   -5,4%

Specialistpsykiatrisk vård      

Verksamhetsområde*     

Allmänpsykiatri vuxna 9,4 8,6  -8,0%

BUP/Ätstörningsenhet 5,4 5,8  7,0%

Rättspsykiatri 105,2 42,9  -59,2%

Totalt 11,6 9,4   -19,0%

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

Antal patienter 2017 2018 Antal Procent

Slutenvård 1 843 1 774 -69 -3,7%

Läkarbesök öppenvård 3 984 3 810 -174 -4,4%

Totalt 5 827 5 584 -243 -4,2%

Högspecialiserad vård | Vård utanför avtal med Region Östergötland                                     Förändring

Antal patienter 2017 2018 Antal Procent

Slutenvård 697 797 100 14,3%

Läkarbesök öppenvård 889 900 11 1,2%

Totalt 1 586 1 697 111 7,0%

Tandvård                                                                                                 Förändring

Antal behandlade patienter, Folktandvård 2017 2018 Antal Procent

Patienter med Landstingsstöd 6 313 6 421 108 1,7%

Patienter i åldern 3-22 år 25 271 27 118 1 847 7,3%

Patienter behandlade inom specialist- och sjukhustandvården 11 548 11 735 187 1,6%

Totalt 43 132 45 274 2 142 5,0 %

                                                                                                                Förändring

Antal behandlade patienter, Privat tandvård  2017 2018 Antal Procent

Patienter med Landstingsstöd 1 025 956 -69 -6,7%

Patienter i åldern 3-22 år 4 159 2 386 -1 773 -42,6% 
 

Folkhögskolor - kursveckor                           Antal veckor                Antal veckor uttryckt i                  Förändring
                                                                                                                helårsstuderande

 2017      2018 2017 2018 Antal Procent

Folkhögskolekurser inkl. uppdrag 29 425 29 262 841 836 -5 -0,6%

Yrkeshögskoleutbildningar 2 996 2 742 86 78 -8 -9,3%

Totalt 32 421 32 004 927 914    
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Kollektivtrafik – antal resor                                                                  Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Totalt antal resor 10 300 000 10 916 000  616 000 6 %

    

Färdtjänst och sjukresor                                                                                 Förändring

Antal besök 2017 2018 Antal Procent

Totalt antal resor färdtjänst 275 524 277 211 1 687 0,6% 

Totalt antal resor ersatta som sjukresor 296 903 299 266 2 363 0,8% 

 

Färdmedel vid sjukresa      

Upphandlade fordon 138 659 141 429 2 770 2,0% 

Egen bil 48 618 44 260 -4 358 -9,0% 

Buss 108 843 112 805 3 962 3,6% 

Tåg 752 715 -37 -4,9% 

Flyg 31 57 26 83,9%

Andel tobaksfria elever i högstadiet 

(åk 7-9)

Andel invånare i länet som använder 

tobak dagligen

Andel invånare med fysisk aktivitet 150 

min/vecka

Andel kariesfria 19-åringar

Antal fallskador äldre (per 100 000 inv. 

80 år och äldre som vårdats på sjukhus.)

(målvärdet justerat då det tidigare 

avsåg 65 år och äldre)

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Folktandvården

Folkhälso-

myndigheten

Folkhälso-

myndigheten

Folktandvården

Kolada 

Strategi för hälsa 

83 %

21 %

 (K 13 % M 29 %)

Definitionen har
 ändrats, därav 
inga jämförbara 
resultat bakåt

36 %

(K 37 % M 34 %)

5 260

fallskador

86 %

20 %

 (K 12 % M 28 %)

Definitionen har
 ändrats, därav 
inga jämförbara 
resultat bakåt

35 %

(K 31 % M 33 %)

5 462

fallskador

100 %

10 %

80 %

40 %

6000

fallskador

86 %

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

19 %

 (K 13 % M 25 %)

58 %

(K 58 % M 57 %)

37 %

(K 38 % M 35 %)

5 460

fallskador

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna
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Antal antibiotikarecept (per 1000 

invånare)

Relativ femårsöverlevnad vid cancer-

sjukdom

Överlevnad efter hjärtinfarkt

Andel trycksår – sjukhusförvärvade

Vårdrelaterade infektioner

Äldresjukvård - oplanerade återinlägg-

ningar inom 30 dagar

Tillgänglighet – 1177-samtal som 

besvaras inom 9 minuter

Kontakt med primärvården samma dag

Tid till läkarbesök inom 5 dagar i 

primärvården

Förstabesök i den specialiserade hälso- 

och sjukvården inom 60 dagar (psykiatri 

och hälso- och sjukvård)

Operation/behandling inom 60 dagar 

i den specialiserade hälso-och sjuk-

vården

Andel patienter med total vistelsetid 

under 4 timmar på akutmottagningar

Förstabesök inom 30 dagar till barn- 

och ungdomspsykiatrin

Fördjupad utredning/ behandling inom 

30 dagar vid barn- och ungdoms-

psykiatrin

Mått                                                           Målvärde 2018        Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Folkhälso-

myndigheten

Cancerregistret, 

Socialstyrelsen

Patientregistret och 

dödsorsaksregistret, 

Socialstyrelsen

Punktprevalens-

mätning 2 ggr per år

Landstingets 

infektionsverktyg

Landstingets journal-

system, Cosmic

Primärvårdsförvalt-

ningens statistik

Statistik från hälsoval

Statistik från hälsoval

Vantetider.se

Vantetider.se

Uppgifter registreras 

i akutliggaren i sam-

band med besök på 

akutmottagning

Vantetider.se

Vantetider.se

 

309 recept

55,0 %

(2007-2011)

(K 57,4  % M 52,6 %)

71,6 %

(2012-2014)

(K 74,3 % M 70,4 %)

3,8 %

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

4,99 %

12,9  %

48 %

97 %

78 %

71 %

74 %

81 %

89 %

55 %

313 recept

50,5%

(2002-2006)

(K 52,4  % M 48,6 %)

72,1 %

(2008-2011)

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

 

3,2 %

(K 3 % M 3,4 %)

5,38 %

12,4 %

66 %

97 %

80 %

78 %

79 %

82 %

         

94 %

86 %

250 recept

65 %
Målvärdet justerat 
då måttet ändrats 

nationellt

75 %

0 %

5 %

9  %

95 %

100 %

100 %

80 %

80 %

80 %

90 %

80 %

289 recept

58,1 %

(2012-2016)

(K 60,1 % M 56.2 %)

72,7 %

(2015-2017)

(K 75,2 % M 71,4 %)

2,2  %

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

*

12,8 %

31 %

95 %

80 %

75 %

71 %

80 %

71 %

61 %

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna

*Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2018 på grund av uppgradering Cosmic R81
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Andel vuxna som får kallelse till all-

mäntandvården i tid (med maximalt 6 

månaders försening)

Busstrafiken ska hålla tidtabellen med 

maximalt 3 minuters avvikelse

Andel av befolkningen som reser med 

kollektivtrafik minst en gång per månad

Mängden koldioxidutsläpp inom 

landstinget

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad

Andel studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas allmänna 

kurser

Antal besök inom regionalt kulturutbud

Antal besök av barn och unga (0-18 år) 

inom regionalt kulturutbud

Mått                                                           Målvärde 2018        Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Folktandvården

Hogias 

trafikledningssystem

KLT (Kolbar)

Klimatbokslut som 

följer Green House 

Gas (GHG) Protocol 

Standard (global stan-

dard för koldioxid-

beräkningar)

Landstingets 

ekonomisystem

Inrapportering 

från respektive 

folkhögskolas 

administration

Kulturdatabasen

Kulturdatabasen

 

86 %

77 %

27 %

(K 29 % M 20 %)

14 959 ton

43 %

67 %

234 215

66 728

-

76 %

30 %

(K 29 % M 30 %)

13 975 ton

43 %

69 %

228 325

75 177

90 %

80 %

40 %

10 000 ton

50 %

75 %

300 000

100 000

85 %

77 %

27 %

(K 29 % M 26 %)

Resultat för 

2018 kommer i maj.

45 %

62 %

Resultat för 

2018 kommer i maj.

Resultat för 

2018 kommer i maj.

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna



 

En attraktiv, utvecklande  
och hälsofrämjande  
arbetsplats
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 

erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Ar-

betsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och håll-

bart arbetsliv med engagerade medarbetare.

Mått                                                           Målvärde 2018        Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        
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En attraktiv, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplats

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Den senaste genomförda medarbetarskaps- och säkerhetsen-

käten visar på stolta och engagerade medarbetare med högt 

ställda mål. Enligt medarbetarna är Landstinget i Kalmar län en 

attraktiv arbetsgivare. 

Antalet anställda har ökat i jämförelse med samma period 

förra året. Ur ett nationellt perspektiv är medarbetarengage-

manget högt och ett fortsatt fokus ligger på friska arbetsplat-

ser med lägre sjukfrånvaro. Flera satsningar som till exempel 

introduktionsår för sjuksköterskor har gjorts för en mer hållbar 

kompetensförsörjning och oberoende av bemanningsföretag. 

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

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

vecklande och tydligt chefskap skapas förutsättningar för goda 

verksamhetsresultat och utbildningsinsatser och erfarenhetsut-

byten pågår kontinuerligt.

Strategisk personal- och kompetensförsörjning

God bemanning med rätt kompetens är en förutsättning för 

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

petensförsörjning är ett fortsatt prioriterat område. Arbetet 

fortsätter med åtgärder från personal- och kompetenförsörj-

ningsstrategin. Strategins nio områden har omsatts i praktiken, 

till exempel genom ett nytt synsätt kring rekryteringsinsatser.  

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

förts. Utmaningen är, liksom för andra landsting och regioner, 

att attrahera, rekrytera och behålla kompetens.

 Arbetet med att få fler lärandeenheter och utbildningsav-

delningar för studenter pågår och inom flera förvaltningar har 

praktikplatser för gymnasieelever anordnats. Vård- och om-

sorgscolleges arbete med att skapa en enhetlig utbildning 

för undersköterskor är en viktig del i den framtida personal-

försörjningen. Åtgärder som rekrytering av nyanlända, start av 

läkarutbildningen och stärka handledningen görs på både kort 

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

satserna kopplar både till den särskilt tidsatta handlingsplanen 

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

na och vara oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 

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

so- och sjukvårdsförvaltningen. Rekryteringsläget är ansträngt 

inom vissa verksamheter, inte minst beroende på den pågåen-

de generationsväxlingen med många pensionsavgångar. 

Attrahera och rekrytera medarbetare

För att rekrytera och behålla svårrekryterade personalgrupper 

görs åtgärder utefter den gemensamma personal- och kom-

petensförsörjningsstrategin. Ett exempel är en gemensam 

satsning på PTP-psykologer. En nyckelfaktor kommer att vara 

utvecklad samverkan med olika lärosäten och besök på flera 

utbildningsmässor har gjorts under året. Psykiatrin och primär-

vården har arbetat med utlandsrekryteringar av bland annat 

läkare och sjuksköterskor. För att stärka arbetsgivarvarumärket 

har till exempel rekryteringsfilmer för grundskoleelever tagits 

fram som kommer att lanseras under 2019.  

 En avsiktsförklaring kring gemensamma och långsiktiga mål 

för att klara en framtida personal- och kompetensförsörjning 

har gjorts med Vårdförbundet. Ett introduktionsår med utbild-

ningsinsatser, reflektionstid och mentorstöd har även startat för 

grupper som paramedicin och HR. 

 Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som utbildar sig 

till specialistsjuksköterska pågår enligt plan. Under året beräk-

nas drygt 70 sjuksköterskor ha utbildats inom ramen för detta. 

Inom psykiatriförvaltningen har utlandsrekrytering av läkare 

börjat ge resultat och samarbetet med Linnéuniversitetet för 

att utveckla lärandeenheter har varit uppskattat.

Utveckla och behålla medarbetare

Medarbetardagar, utbildningar och olika chefsforum med syfte 

att stärka medarbetar- och chefskapet har genomförts under 

året. Den nya Kompetensportalen samlar numera utbildningar 

på ett mer överskådligt vis. Lagutveckling med interna handle-

dare fortsätter.

 Arbetet med att erbjuda rätt till heltid inom 6 månader från 

det att medarbetarens ansökan inkommit har fortsatt. En fort-

sättning med breddinförande av erbjudandet till hela organi-

sationen är gjord från årsskiftet och är permanentad. Andelen 

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

cent till 85 procent.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och 

delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med enga-

gerade medarbetare.
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En attraktiv, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplats

Ett stärkt ledarskap

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

ning för att organisationen ska utvecklas och effektiviseras. För 

att säkerställa tillgången på chefer fortsätter det systematiska 

och långsiktiga arbetet med chefsförsörjning. 

 Ett sjätte chefstraineeprogram har avslutats. Programmet 

bygger bland annat på en gemensam ledarfilosofi och värde-

grund. Satsning på utvecklingsinsatser för chefer som Chefs-

dagar, Gröna kortet och Utvecklande ledarskap har fortsatt. I 

programmet Utvecklande ledarskap har drygt 300 chefer nu 

deltagit. En arbetsgrupp har tillsammans med en fokusgrupp 

med chefer sett över förutsättningar för chef- och ledarskapet. 

Även en översyn av chefsriktlinjen har gjord med riktvärdet 

högst 35 medarbetare per chef. Inom några förvaltningar har 

ett arbetsplatsnära stöd och utbildning med inriktning mot 

praktiskt ledarskap inom HR-området startat.

En hälsofrämjande arbetsplats

Det strategiska hälsofrämjande arbetet handlar om att tillvara-

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

kan med Arbetsmiljö och hälsa, tidigare Landstingshälsan, och 

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

hitta friskfaktorer och främja en god arbetsmiljö för att mot-

verka sjukskrivningar. Arbetsmiljö och hälsa arbetade under 

2018 efter en ny uppdragsbeskrivning som partsgemensamt 

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

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

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

procent. Arbetet med handlingsplanen för friskare och hälso-

sammare arbetsplatser med målet att minska sjukfrånvaron har 

fortsatt med bland annat försäkringsutbildning, revidering av 

arbetsmiljöutbildning och uppföljning av företagshälsovården 

Arbetsmiljö och hälsas uppdrag. 

 Uppföljningsarbetet med Medarbetarskaps- och säkerhet-

senkäten har fortsatt med att genomföra insatser från framtag-

na handlingsplaner. Planering inför en ny enkät 2019 har påbör-

jats. Inom några förvaltningar har ett utvecklingsarbete för att 

nå riktvärdet med högst 35 medarbetare/chef startat.

Arbetsmiljöutbildningar för samverkansråd har genomförts vid 

fyra tillfällen under året tillsammans med fackliga företrädare n
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Medarbetare som i medarbetarenkä-

ten uttrycker stolthet över att arbeta i 

Landstinget i Kalmar län

Sjukfrånvaron inom landstingets alla 

verksamheter

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME)- Motivation, ledarskap och 

styrning

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Landstingets 

medarbetarenkät

Landstingets 

personal- och löne-

administrativa system

Landstingets

 medarbetarenkät

81 %

5,4 %

(K 6 % M 3,4 %)

79

Ingen mätning 2016

5,4 %

(K 6 % M 3,4 %)

Ingen mätning 2016

75 %

4,2 %

80

(indexvärde)

Ingen mätning 2018

5,3 %

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

Ingen mätning 2018 

Mål och mått  |  God hälsa hos invånarna

        

Sjukfrånvaro i procent 2014  2015 2016  2017 2018     

Ackumulerad sjukfrånvaro 4,42  5,01 5,44  5,40 5,30

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 0,93  1,51 1,69  1,76 1,04

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 2,63  2,95 3,36  3,31 3,34

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,49  1,71 1,69  1,75 1,79

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,37  2,58 2,67  2,63 2,67

      

         

         

Sjukfrånvaro  |  %   Kvinnor      Män    Samtliga

  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

0-29 år  3,92 3,88 5,06 4,24 4,35 2,21 2,65 2,67 2,87 2,76 3,54 3,58 4,52 3,93 3,96

30-49 år  4,78 5,33 5,47 5,72 5,85 2,26 2,39 2,35 2,35 2,54 4,17 4,62 4,71 4,91 5,06

50-  5,41 6,06 6,78 6,58 6,62 2,65 4,26 4,70 4,98 3,16 4,83 5,69 6,35 6,25 5,90

Samtliga  5,00 5,53 6,04 5,94 6,02 2,43 3,22 3,38 3,50 2,82 4,42 5,01 5,44 5,40 5,30

Sjukfrånvaro  |  medarbetare



 

God ekonomisk 
hushållning

 Landstinget i Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. 

Den verksamhet som Landstinget i Kalmar län bedriver ska vara ekonomiskt 

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

möjliga resursinsats.

Mått                                                          Målvärde 2018         Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

        

Sjukfrånvaro i procent 2014  2015 2016  2017 2018     

Ackumulerad sjukfrånvaro 4,42  5,01 5,44  5,40 5,30

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 0,93  1,51 1,69  1,76 1,04

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 2,63  2,95 3,36  3,31 3,34

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,49  1,71 1,69  1,75 1,79

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,37  2,58 2,67  2,63 2,67

      

         

         

Sjukfrånvaro  |  %   Kvinnor      Män    Samtliga

  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

0-29 år  3,92 3,88 5,06 4,24 4,35 2,21 2,65 2,67 2,87 2,76 3,54 3,58 4,52 3,93 3,96

30-49 år  4,78 5,33 5,47 5,72 5,85 2,26 2,39 2,35 2,35 2,54 4,17 4,62 4,71 4,91 5,06

50-  5,41 6,06 6,78 6,58 6,62 2,65 4,26 4,70 4,98 3,16 4,83 5,69 6,35 6,25 5,90

Samtliga  5,00 5,53 6,04 5,94 6,02 2,43 3,22 3,38 3,50 2,82 4,42 5,01 5,44 5,40 5,30
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God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning uppnås genom att verksamheten 

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 hörnpelar-

na i en stark och uthållig ekonomi är att kostnadsutvecklingen 

är under kontroll och att det varje år genereras tillräckligt stora 

överskott för att Region Kalmar län ska klara framtida investe-

ringar och pensionsåtagande. För att säkra god hushållning ur 

ett finansiellt 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 151 

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

det finansiella målet inte uppnås. Den genomsnittliga resultat-

nivån för den senaste femårsperioden är 1,1 procent.

Investeringarna ska finansieras med egna medel

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett re-

sultat som tillsammans med avskrivningar täcker årets inves-

teringar, nyckeltalet som används benämns självfinansierings-

grad. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent eller 

mer innebär det att samtliga investeringar har kunnat skatte-

finansieras och Region Kalmar län har inte behövt använda 

likvida medel. För 2018 uppnås en självfinansieringsgrad på 

29 procent vilket innebär att målet om självfinansiering inte 

uppfylls. Självfinansieringsgraden följs upp årligen men det är 

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

speriod uppgår självfinansieringsgraden till 95 procent.

Omvärldsanalys

Ekonomiska förutsättningar

Enligt Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Lands-

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

konjunkturen ha passerat toppen under 2018. Konjunkturläget 

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

ska långt. Bedömningen är att en nedgång 2019 inte kommer 

att ta Sverige in i en lågkonjunktur. Resursutnyttjandet fram till 

år 2020 kommer fortfarande att vara högre än normalt. Prog-

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

re ökning av svensk export kommande år. I Sverige beräknas 

bostadsbyggandet minska under 2019. Dessa två parametrar 

blir förklaringar till svag svensk BNP-tillväxt under kommande 

år. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 

kommer brytas men kommer att visa sig svagare först år 2020.

 En inbromsning i några betydelsefulla ekonomier som USA, 

Kina och Tyskland är högst trolig 2019, vilket kommer att ge 

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

konjunkturnedgång i USA inom två år. Världsekonomin kom-

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

delskonflikt mellan USA och Kina, Brexit, lågräntepolitik samt 

skuldsituationen i några av tillväxtekonomierna. Den ökade 

rörligheten som syns på finansmarknaden, är en indikation på 

dessa osäkerheter.

 Skatteunderlagstillväxten faller från en konjunkturtopp och 

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

saken är att den förestående konjunkturavmattningen innebär 

Landstinget i Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet 

som Landstinget i Kalmar län bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. 

Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Årlig procentuell förändring  2017 2018 2019 2020 2021

BNP*  2,4 2,3 1,0 1,2 1,7

Arbetade timmar*  2,1 2,0 0,5 -5,0 0,4

Arbetslöshet nivå  6,7 6,3 6,5 6,8 6,8

Timlön  2,5 2,8 3,2 3,3 3,4

KPI  1,8 2,0 2,6 3,0 2,9

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 12/2018 samt Ekonomirapporten, december 2018 om kommunernas och landstingens ekonomi     
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God ekonomisk hushållning

att sysselsättningstillväxten försvagas. Utvecklingen av arbe-

tade timmar beräknas bli mindre gynnsam än den som varit 

under tidigare uppgång. Den långa raden av år med hög real 

skatteunderlagstillväxt som just passerat beror till stor del på 

att perioden inbegriper den konjunkturella återhämtning-

en efter finanskrisen under 2008 och 2009. De närmaste åren 

ser ökningstakten ut att bli lägre än genomsnittet för en kon-

junkturcykel, vilket är naturligt då den perioden innehåller en 

konjunkturavmattning. Befolkningsutvecklingen påverkar dels 

efterfrågan på Region Kalmar läns tjänster, dels storleken på 

skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning då 

bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning ba-

seras på invånarantalet. Den 31 december 2018 hade Kalmar 

län 244 670 personer, vilket är en ökning med 1 134 personer 

jämfört med föregående år. I Kalmar län är 24,4 procent av be-

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

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 resul-

tatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen 

över den finansiella utvecklingen. Mer information om siffror 

och tabeller som hänvisas till i nedanstående analys finns under 

rubriken Finansiella rapporter. 

Resultat och kapacitet

Resultat

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

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

sämre än budgeterat. Förvaltningarna uppvisar ett underskott 

med 375 Mkr medan gemensamma poster för pensioner 

samt skatteintäkter och finansnetto ger ett budgetöverskott 

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

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

re utveckling av skatter och utjämning samt lägre avkastning 

från pensionskapitalet, återspeglas i det försämrade resultatet 

jämfört med föregående år. Landstinget har redovisat positiva 

resultat åren 2005-2017 (exklusive jämförelsestörande poster). 

Det samlade resultatöverskottet för denna period uppgår till 

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

resultatutjämningsreserv med syfte att utjämna sviktande in-

täkter över en konjunkturcykel.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Avstämning mot kommunallagens balanskrav görs i balans-

kravsutredningen. Här reduceras eller tillförs årets resultat ett 

antal poster som inte härrör från den löpande verksamheten. 

Efter justering för vinster vid försäljning av anläggningstill-

gångar och orealiserade förluster i värdepapper uppgår balan-

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

resultatutjämningsreserven (RUR) gjorts, varför RUR under eget 

kapital liksom 2017 uppgår till 145 Mkr.

 Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är nega-

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

på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras 

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

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

ring av negativt resultat kan ske genom att fullmäktige beslutar 

om åtgärder för kostnadsminskningar och/eller intäktsökning-

ar samt disponering av RUR. Fullmäktige har 2013 antagit en 

riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR. 

Medlen från RUR får endast täcka negativa resultat, det vill 

säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska kom-

ma upp till noll. En prognos (SKL) av det årliga underliggande 

Årlig procentuell förändring  2017 2018 2019 2020 2021

BNP*  2,4 2,3 1,0 1,2 1,7

Arbetade timmar*  2,1 2,0 0,5 -5,0 0,4

Arbetslöshet nivå  6,7 6,3 6,5 6,8 6,8

Timlön  2,5 2,8 3,2 3,3 3,4

KPI  1,8 2,0 2,6 3,0 2,9

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 12/2018 samt Ekonomirapporten, december 2018 om kommunernas och landstingens ekonomi     
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skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för 

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

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

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

 Eftersom det inte är möjligt att disponera RUR för år 2018 

måste det negativa resultatet regleras genom att redovisa 

överskott under de följande tre åren. Balanskravsresultatet och 

det finansiella resultatmålet på 2 procent är helt oberoende av 

varandra, varför det räcker med positivt resultat på minst 92 

Mkr för att återställa underskottet. Region Kalmar län avser att 

reglera det negativa balanskravsresultatet 2018 i kommande 

regionplaner.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämförel-

se med samma period föregående år. Verksamhetens intäkter 

i form av patientavgifter, trafikintäkter, såld vård och riktade 

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

tillskott avseende professions-, patient- och personalmiljarder-

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

sursutnyttjande samt insatser för att förbättra tillgängligheten 

och samordningen i hälso- och sjukvården. Personalmiljarderna 

ska användas till att ge goda förutsättningar för vårdens med-

arbetare i form av arbetsvillkor, kompetensutveckling, ökad 

bemanning samt att utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal 

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

tade statsbidragen med 103 Mkr eller 34 procent. 

 Även trafikintäkterna inom Kalmar Länstrafik har utvecklats 

positivt. Däremot har asylintäkterna från Migrationsverket 

minskat betydligt som en följd av fortsatt minskning av antalet 

asylsökande. Totalt för verksamhetens intäkter redovisas 1 555 

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

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 9 

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

underskott på 437 Mkr.

 Förvaltningarnas lönekostnadsökning för arbetad tid uppgår 

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

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

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

kan konstateras att lönekostnaderna ökar mer än vad som kan 

förväntas utifrån träffade löneavtal och beslutade satsningar i 

2018 års budget. Pensionskostnaderna ökar med 14 procent 

främst beroende på att fler medarbetare uppnått en pensions-

grundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, vilket 

berättigar till förmånsbestämd ålderspension. 

 En annan faktor som ger högre personalkostnader är att ut-

taget av arbetsgivaravgifter har ökat med 1,5 procent på löne-

summan. Utbildning och övriga personalkostnader ökar med 

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

stora resurser under 2017 och att andra utbildningsinsatser fick 

vänta till 2018. Kostnaden ökade också för rekrytering av nya 

medarbetare bland annat med syfte att minska beroendet av 

inhyrd personal. Sammantaget ökar personalkostnaderna med 

6,6 procent och uppgår till 4 630 Mkr.

 Samtidigt som lönekostnaderna för den egna personalen 

visar en relativt stor ökning har kostnaderna för inhyrd personal 

ökat med 34 procent. Ökningen återfinns främst inom hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen, medan kostnaderna i primärvårds-

förvaltningen och psykiatriförvaltningen har stabiliserats eller 

minskat något. Totalt uppgår kostnaderna för bemanningsfö-

retag till 205 Mkr att jämföra med 153 Mkr under föregående år. 

En bidragande orsak till kostnadsökningen för såväl egen som 

inhyrd personal är det pågående generationsskiftet i vården, 

vilken medför att många unga medarbetare behöver skolas in i 

olika omfattning. Åtgärder pågår för att minska utnyttjandet av 

bemanningsföretag. På flera håll har rekryteringar gjorts, vilka 

på sikt kommer att vara gynnsamt för utvecklingen.

 Kostnaden för den köpta högspecialiserade vården utanför 

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

största ökningen återfinns inom sjukhus utanför samarbetet 

med Region Östergötland och beror på enskilda dyra patient-

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

och kan variera mycket mellan åren. Kostnaderna för vården 

enligt avtal med Region Östergötland har totalt ökat med 5 

procent vilket i stort sett överensstämmer med den planerade 

uppräkningen. Antalet slutenvårdstillfällen som remitterats från 

Kalmar län till Universitetssjukhuset i Linköping är cirka 4 pro-

cent färre och öppenvårdstillfällena har minskat med 15 pro-

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

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

beror framförallt på att priserna ökat.

 Läkemedelskostnaderna uppgår till 848 Mkr, en ökning med 

totalt 4,2 procent. Exklusive läkemedelsrabatter uppgår ök-

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

genom en minskning av statsbidraget till läkemedelsförmå-

nerna. De grupper som ökar mest är antineoplastiska medel, 

immunsuppressiva medel samt läkemedel mot Hepatit C. 

Nya läkemedel prövas kontinuerligt inom ramen för ordnat 

införande. Övriga kostnader för köp av verksamhet, material 

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

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

naderna inom Kalmar Länstrafik, vilket dock ska ses i relation 

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

ökade kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material, 

tekniska hjälpmedel, IT-konsulter samt serviceavtal för medicin-

teknisk utrustning.
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Finansnetto

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

Mkr bättre än budget. Finansiella intäkter avser avkastning på 

pensionsmedel som placeras via Kalmar Läns Pensionskapi-

talförvaltning AB (KLP). Avkastningen beräknas årligen till fyra 

procent, vilket motsvarar 60 Mkr. Ett turbulent år avslutades 

med att börsen tappade hela sex procent under december. 

Även räntemarknaden påverkades bland annat av lägre ame-

rikanska långräntor. Pensionskapitalet visar en avkastning på 

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

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

tila börs har en nedskrivning av pensionskapitalet gjorts med 

3 Mkr vilket är i linje med gällande redovisningsprinciper där 

placeringsmedel ska värderas till det lägsta av anskaffnings- 

respektive marknadsvärdet. Lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning som träder i kraft den 1 januari 2019 

innebär en förändrad princip avseende värdering av finansiella 

anläggningstillgångar. Lagen innebär bland annat att finansiel-

la instrument som huvudregel ska värderas till marknadsvärde. 

För att minska engångseffekterna av den nya lagstiftningen har 

delar av de finansiella omsättningstillgångarnas övervärde rea-

liserats under hösten. Region Kalmar läns räntekostnader, som 

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

basbeloppsuppräkningen av pensionsskulden.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Region Kalmar läns intäkter i form av skatter, kommunaleko-

nomisk utjämning och generella statsbidrag uppgår till 7 573 

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

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

get avseende läkemedelsförmånen, där budgetutfallet är ett 

överskott på 36 Mkr beroende på en försiktig budgetering i 

avvaktan på den nya överenskommelsen för 2018. Skatteintäk-

ter och utjämning uppvisar budgetunderskott med 19 Mkr. De 

senaste årens högkonjunktur i svensk ekonomi har bidragit till 

en god utveckling av skatteunderlaget fram till 2017. Konjunk-

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

medför en betydligt lägre ökning av skatteunderlaget 2018 och 

kommande år.

 Den i januari träffade överenskommelsen avseende statens 

bidrag till läkemedelsförmånen 2018 innebar att Region Kal-

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

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

av den beräknade kostnaden. Om de verkliga läkemedelskost-

naderna avviker med mer än 3 procent från de överenskomna 

beloppen inträder vinst- och förlustdelningsmodellen. I bok-

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

nat utfall av vinst- och förlustdelningsmodellen avseende läke-

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

innebär att statsbidraget reducerats med 22 Mkr. Efter dessa 

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

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

slutregleringar.

 Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,1 procent till 7 

709 Mkr, vilket motsvarar ett budgetunderskott med 305 Mkr. 

Den genomsnittliga nettokostnadsökningen för alla regioner 

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

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

med en låg kostnadsutveckling 2017, då resultatet visade en 

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

Vissa poster är också mer eller mindre opåverkbara såsom hög 

uppräkning av pensionsskulden och höjt uttag av arbetsgi-

varavgifter. Relationen mellan intäkts- och kostnadsutveckling 

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

 Åren 2016 och 2017 var relationen positiv och la grunden för 

det goda resultatet föregående år. 2018 är det negativa gapet 

mellan nettokostnadsökningen och intäktsutvecklingen relativt 

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

på 2 procent får inte nettokostnadsandelen överstiga 98 pro-

cent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

Av tabellen nedan framgår att nettokostnadsandelen för 2018 

uppgår till 101,3 procent av intäkterna.

Investeringar

Region Kalmar län genomför och planerar i dagsläget för 

omfattande investeringar vad gäller både ny- och ombygg-

nationer. Det avser lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, 

Oskarshamn och Västervik, gemensamma landstingslokaler i 

Emmaboda, ombyggnad av neonatalverksamheten i Kalmar 

och Västervik samt energi- och teknikinvesteringar enligt fast-

ställda planer. På Länssjukhuset i Kalmar har projektet med 

ombyggnad av lokaler för läkarutbildningen färdigställts. An-

talet läkarstudenter kommer att uppgå till 100 och till detta ett 

antal studenter som kommer att göra fördjupningsarbeten. 

Efter genomförandebeslutet i maj 2016 påbörjades byggpro-

duktion. Driftsättning och inflyttning har skett i etapper och en 

officiell invigning hölls i augusti 2018. Arbetet med lokaler för 

specialistpsykiatrin i Kalmar pågår, där första spadtaget togs 

i juni 2018. Byggproduktionen kommer att pågå från år 2018 

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

tet av år 2021. Arbetet med nya lokaler för specialistpsykiatrin 

i Oskarshamn påbörjades under 2017 och beräknas vara klara 

för inflyttning under kvartal fyra 2019. Programarbete och ge-

nomförande av del- och följdprojekt pågår för den planerade 

nybyggnationen av specialistpsykiatrin i Västervik. Enligt pre-

liminär tidplan beräknas byggproduktionen vara igång under 

hösten år 2020.

 Programarbete pågår avseende ombyggnation av neonatal-

verksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjuk-

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

ongemensamma lokaler. Inflyttning planeras ske under kvartal 

ett 2019 och med invigning av lokalerna den 26 april.

 I februari 2018 förvärvades fastigheten Lärlingen 6 i Kalmar 

och under 2018 och 2019 genomförs ombyggnation i fastig-

heten. Ombyggnation av bårhuset i Vimmerby färdigställdes i 

december 2018.

 Energiplanen beskriver planen för att uppfylla lagkrav på 

energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförande av 

energieffektiviserande åtgärder såsom driftsättning av geoen-

ergi, utbyte av föråldrade belysningssystem samt övriga ener-

gibesparande åtgärder pågår och kommer att fortsätta även 

under perioden 2019 till 2022. Under året har även inventering 

och statusbedömning av länets tre sjukhus tekniska försörj-

ningssystem genomförts i syfte att skapa en reinvesterings-

plan. Brandlarmsystem och centraler byts ut i flera byggnader 

på Länssjukhuset i Kalmar och beräknas vara klart under år 

2020. Reinvesteringar uppgår till 19 Mkr medan kostnader för 

planerat underhåll uppgår till cirka 8 Mkr.

 De totala investeringarna 2018 uppgick till 712 Mkr, vilket är 

i linje med beräknat enligt budget. Fastighetsinvesteringarna 

uppgick till 578 Mkr. Investeringsutgifter för inventarier upp-

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

medicinteknisk utrustning samt ambulanser, tekniska hjälpme-

del och IT-utrustning.

 Trafikorganisatörerna Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstra-

fik, Hallandstrafiken och Länstrafiken i Kronoberg driver ett 

gemensamt projekt för framtida biljett- och betallösningar.  

 Utvecklingen av systemet bygger på Samtrafikens öppna 

standard och syftar till att kunder ska kunna köpa biljetter som 

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

tet består av tre faser där samtliga faser bygger på utveckling 

och anpassning till denna standard. Arbetet med anpassning 

Nettokostnadsandel

% 2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens 
nettokostnader 95 96,3 96,4 94,9 97,8

Avskrivningar 4,0 4,1 3,9 3,9 4,0

Finansnetto -1,6 -1,3 -1,5 -1,3 -0,5

Nettokostnadsandel  97,4 99,1 98,8 97,5 101,3
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och utveckling av mjukvara har aktiverats under 2018 och upp-

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

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

Soliditet

Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga finansiel-

la handlingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som 

finansieras med egna medel. För att skapa långsiktigt stabila 

förutsättningar bör soliditetsmålet över tid utvecklas positivt 

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

talningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansie-

ringsbehov. Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, 

med enbart pensionsåtagande intjänade från och med 1998, 

eller enligt fullfonderingsmodellen då samtliga pensionså-

tagande inklusive ansvarsförbindelsen ingår.

 Soliditeten enligt blandmodellen har varit stabil de senaste 

åren men har under 2018 försvagats med tre procentenheter 

och uppgår till 35 procent. Soliditeten enligt fullfonderingsmo-

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

2014 till 2018 förbättrades soliditeten enligt fullfonderingsmo-

dellen med arton procentenheter, vilket till största delen för-

klaras med att ansvarsförbindelsen minskat samtidigt som det 

egna kapitalet stärkts. Den genomsnittliga soliditeten i landets 

landsting och regioner var föregående år 19 procent. Enligt 

fullfonderingsmodellen, när hela pensionsskulden inkluderas 

tillsammans med ansvarsförbindelsen, sjunker soliditeten till i 

snitt -29 procent.

Risk och kontroll

Likviditet

Region Kalmar läns likviditet ska vara tillräcklig för att kunna 

hålla en god betalningsberedskap. Vid årets slut uppgick de 

likvida medlen till 964 Mkr, och årets kassaflöde blev negativt 

med 377 Mkr. Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av lik-

vida medel fördelat på den löpande verksamheten samt inves-

terings- och finansieringsverksamheten. I den senaste helårs-

prognosen beräknades kassaflödet bli negativt med 418 Mkr 

men slutade därmed 41 Mkr bättre än prognos. I jämförelse 

med kassaflödesbudgeten blev årets kassaflöde 309 Mkr säm-

re än budget. Att kassaflödet blir negativt under året förklaras 

delvis av en högre investeringsnivå främst vad gäller ny- och 

ombyggnationer av fastigheter men även med bland annat kö-

pet av fastigheten Lärlingen i Kalmar i början av året. Den höga 

investeringsnivån har finansierats med skatteintäkter med även 

med egna likvida medel. Under året har kvartalsförmedling in-

förts av den avgiftsbestämda pensionen för arbetstagare med 

avtalet AKAP-KL vilket påverkar likviditeten negativt. 

 Kassalikviditeten är en indikation på den kortsiktiga betal-

ningsförmågan. När kassalikviditeten är större än 100 procent 

innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt un-

der förutsättning att de kortfristiga fordringarna kan omsättas 

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

ket skall jämföras med 124 procent föregående år.

Placerade pensionsmedel

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Mer information om bola-

get finns under rubriken Företag, stiftelser och kommunalför-

bund. Under året har ytterligare 50 Mkr avsatts till placeringar 

av pensionsmedel via KLP. 

 Under året har bokförda ränteintäkter, vinster, förluster, ned-

skrivningar på aktier och obligationer samt utdelningar påver-

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

framförallt månaden december varit svagt. Ett turbulent år av-

slutades på samma inslagna väg och december månad blev 

extremt volatil. Den svenska börsen tappade hela sex procent 

under december. Även räntemarknaden tappade bland annat 

på grund av lägre amerikanska långa räntor. 

 Marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna tappade i vär-

de med 1,71 procent där motsvarande jämförelseindex blev 

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

och har resulterat i en nedskrivning av portföljen med motsva-

rande belopp enligt gällande redovisningsprinciper. Aktiean-

delen som enligt placeringspolicyn inte får överstiga 60 pro-

cent uppgick vid årsskiftet till 49,6 procent.

Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet beräknas vid årets slut till 6 624 

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

sättning och till största delen består av den förmånsbestämda 

ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålderspensionen som 

är bokförd som kortfristig skuld och pensioner intjänade före 

1998 som finns under ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden 

räknas som nuvärdet av alla framtida utbetalningar och rikt-

linjerna som styr hur pensionsskulden ska beräknas finns be-

skrivna i RIPS 17. Pensionsåtagandet har ökat med tre procent 

under 2018.

 Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då be-

loppet för värdesäkring varit högre än summan av utbetal-

ningarna. En lägre värdeuppräkning på grund av låg inflation 

i kombination med ökande utbetalningar har medfört att an-

svarsförbindelsen de senaste åren istället har minskat. Den 

trenden har fortsatt även under detta år.

 När det gäller avsättningen är det intjänande av den för-

månsbestämda ålderspensionen och värdesäkringen som ökar 

skulden, medan utbetalningarna minskar den. Här är inkomst-

basbeloppet en avgörande faktor för hur högt intjänandet blir.  

Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är berättigade till för-

månsbestämd ålderspension. De senaste åren har ökningen 

varit i nivån 8 till 9 procent men för året som gått uppgick ök-

ningen till 11 procent. Trenden är också framöver att löner och 

förmåner över 7,5 inkomstbasbelopp fortsätter att öka vilket i 

sin tur leder till att avsättningen växer.

 Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel hade vid årets 

utgång ett marknadsvärde på 1 804 Mkr, vilket motsvarar 28 

procent av det beräknade totala pensionsåtagandet exklusive 

kortfristig skuld. Medel för resterande pensionsåtagande åter-

lånas av Region Kalmar län till investeringar och den löpande 

verksamheten. Se tabell nästa sida.

Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 497 Mkr, 

varav 491 Mkr avser finansiering av tåg. Resterande åtagande 

på 6 Mkr avser borgensförbindelser för lån till Stiftelsen Kalmar 

läns museum.

Förvaltningarnas resultat

Sammanfattning

Förvaltningarna redovisar totalt en negativ budgetavvikelse på 

375 Mkr där huvuddelen av underskottet finns inom den soma-

tiska vården och primärvården. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar ett underskott i förhål-

lande till budget på 344 Mkr och nettokostnadsutvecklingen 

uppgår till 5,6 procent. Den höga kostnadsutvecklingen kan 

främst förklaras av ökade personalkostnader och ökade kost-

nader för bemanningsbolag. Kostnadsökningen för personal 

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

bemanna vissa funktioner inom vården, framförallt under som-

marmånaderna. Det pågår även en generationsväxling inom 

vården där erfaren personal går i pension och många nya 

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

cialiserade vården utanför länet med 6,6 procent jämfört med 

2017. Kostnadsökningen inom Region Östergötland beror till 

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

övriga sjukhus i riket har enskilda patientfall påverkat kostnads-

utvecklingen extra mycket under året. Avseende läkemedel är 

det framförallt kostnaden för cancerläkemedel och biologiska 

läkemedel som ökar. Användandet av cancerläkemedel ökar 

snabbt både till följd av nya läkemedel och att befolkningen 

ökar i åldersgrupper där förekomsten av cancer är relativt hög.

 Nya vårdformer förväntas på sikt ge en mer kostnadseffektiv 

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

let. Förvaltningen arbetar aktivt med prioriteringar och effekti-

viseringar som förväntas leda fram till konkreta och långsiktigt 

hållbara effekter. Arbetet sker enligt principen Varje dag lite 

bättre – kraften hos många, vilket innebär små förbättringar i 

önskad riktning.

Primärvårdsförvaltningen redovisar ett underskott mot bud-

get motsvarande 45 Mkr där huvuddelen kan hänföras till verk-

samheten inom hälsovalsuppdraget. Den främsta orsaken till 

det negativa resultatet är fortfarande merkostnader avseende 

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

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

vidtagits och som exempel etablerades under inledningen av 

2018 en tydlig planeringsprocess av hyrläkarbeställningar med 

utgångspunkt i en styrande behovs- och fördelningsmodell. 

Hyrläkarkostnaden för 2018 är dock något lägre än för 2017. 

Antalet egna specialister i allmänmedicin har under samma pe-

riod ökat i samma omfattning som hyrläkarna minskat. 

Under året har det bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete 

som skapar möjligheter till kostnadsreduceringar på sikt inom 

primärvårdsförvaltningen men också inom övriga förvaltningar 

som helhet.

 Lönekostnaderna inom kategorin sjuksköterska har mellan 

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

verksamheten till den nya lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.

 Kostnaderna för läkemedel har ökat med 9 procent mellan 

åren. Ökningen förklaras främst av blodproppsförebyggande 

läkemedel, delvis kopplat till nya reviderade riktlinjer. De ökade 

kostnaderna kan även förklaras av nya diabetesläkemedel samt 

kostnader för TBE-vaccin. Samtidigt har flertalet hälsocentraler 

varit framgångsrika i att åstadkomma kostnadseffektiv läke-

medelsförskrivning och tillsammans med utökad ersättning 

så påverkar kostnadsökningen totalt sett inte det ekonomiska 

resultatet negativt.

 Primärvårdsförvaltningens verksamhet utom hälsovalsupp-

draget består av barnhälsovård, sjukvårdsrådgivning, asyl- och 

flyktinghälsovård, barn- och ungdomshälsan, psykisk hälsa 

    T.o.m 2017 2018  T.o.m 2018     

Avsättning för pensioner    2 327,9 256,6 2 584,5

Avgiftsbestämd ålderspension   168,8 -6,3 162,5

Ansvarsförbindelser   3 956,7 -80,1 3 876,6

Totalt pensionsåtagande   6 453,4 170,2 6 623,6

   

Placerade pensionsmedel   

-bokfört värde    1 650,9 153,5 1 804,4

-marknadsvärde   1 788,7 15,7 1 804,4

   

Återlånade medel =   

Totala pensionsförpliktelser ./. Marknadsvärde placerade pensionsmedel   4 664,7 154,6 4 819,3

   

Placerade pensionsmedel   

Marknadsvärde ./. Bokfört värde   137,8 -137,8 0,0

Realisationsvinster/-förluster under året    93,3 48,6

Realiserad och orealiserad avkastning på placerade pensionsmedel   100,6 -34,3

 

 

   

 

UPPLYSNING OM PENSIONSÅTAGANDE OCH PENSIONSMEDEL

INKLUSIVE LÖNESK ATT  |   MKR  
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missbruks- och beroendevård samt fotvård. Verksamheten re-

dovisar ett mindre underskott som kan hänföras till bland annat 

ökade kostnader för provtagningar och tolkkostnader.

Psykiatriförvaltningen redovisar ett underskott mot budget 

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

ningsföretag men också på ökade kostnader för köpt vård och 

läkemedel. Underskottet har ökat något sedan föregående 

år och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,2 procent. De 

långsiktiga satsningarna på kvalitetshöjningar och god till-

gänglighet i vården ställer stora krav på rätt kompetens och 

rätt bemanning. Vakansläget är fortsatt bekymmersamt och 

har tillsammans med en ökad sjukfrånvaro medfört svårigheter 

gällande bemanningen. Stort fokus ligger på att rekrytera egen 

personal och minska beroendet av inhyrd personal. Psykiatri-

förvaltningen har under många år fått statliga stimulansmedel 

för utveckling av vården. Dessa är liksom tidigare år väldigt be-

tydelsefulla för verksamhetens drift.

Folktandvården redovisar ett negativt resultat mot budget på 

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

men även på ökad handledning av nya medarbetare.

 Den bokade tiden till tandläkare för vuxna har minskat då 

barn med stora behandlingsbehov samt övertagande av barn 

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

som Folktandvården har behandlingsansvar för 2018. Ersätt-

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

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

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

 Genom ett proaktivt arbete med att tidigt analysera avvikel-

ser, ständigt utveckla teamarbetet och samtidigt ha en plan för 

att hålla nere kostnadsökningarna skapar Folktandvården bätt-

re förutsättningar för en god ekonomi i organisationen. Fokus 

ligger även på att arbeta med köer enligt mål med befintliga 

resurser och öka frisknärvaron vilket per automatik ger Folk-

tandvården en god ekonomi.

Bildnings- och kulturförvaltningen redovisar ett utfall i nivå 

med budget. Osäkerhetsfaktorer har under året varit ett 

ojämnt söktryck till skolornas kursutbud, minskad belägg-

ning på internaten, minskad konferensverksamhet samt färre 

deltagare på etableringskurserna. Samtliga av dessa faktorer 

genererar minskade statsbidrag och minskade intäkter för kost 

och logi. Skolorna har trots detta kunnat fortsätta att utrusta 

för framtiden när det gäller allmänna ytor, skolsalar, matsalar 

samt internat. Inom kulturområdet hålls budgeterade ramar 

utan avvikelser. 

Kalmar länstrafik redovisar ett utfall i nivå med budget. Under 

2018 har trafikkostnaderna ökat markant vilket kommer ställa 

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

kontinuerligt mätningar för att kunna anpassa trafikutbudet ut-

ifrån resandet i länet. Det finns en viss tröghet i möjligheten 

att göra anpassningar i den linjelagda trafiken under aktuellt 

trafikår för att resenärerna i kollektivtrafiken ska kunna lita på 

systemet. Större justeringar behöver kommuniceras i god tid 

med Trafikverket. Samtliga kommuner i länet är från hösten 

2018 anslutna till Trafikavtalet från 2017 för sin skolskjutstrafik. 

Detta innebär samordningsfördelar i trafiken och en möjlighet 

att erbjuda länsinvånarna ett större trafikutbud i de kommuner 

som valt att öppna skolskjutstrafiken för allmänheten.

 Regeringens beslut om statsbidrag för Sommarlovskort 

innebar en möjlighet för ungdomar resa med kollektivtrafik 

utan kostnad i hela länet under sommarlovet. Seniorkorten 

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

resandeutveckling.

IT-förvaltningen redovisar ett underskott mot budget motsva-

rande 1 Mkr. Det beror främst på uppkomna konsultkostnader 

för Omtag Beslutsstöd Psykiatri, vilket avser enhetlig och ända-

målsenlig användning av Cosmic Beslutsstöd inom rättspsykia-

triprocessen. Större förändringar och kostnader under 2018 var 

bland annat att ett nytt avtal med Microsoft tecknades med en 

bättre flexibilitet och funktionalitet inför framtiden, men också 

med en kostnad som stiger per år baserat på fler tillgängliga 

funktioner. Avtal skrevs 2018, tillsammans med övriga regioner 

och användare av Cosmic, med leverantör om så kallad Cosmic 

utökad ambition vilket ger stora möjligheter att vidareutveckla 

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

talisering är ett nära samarbete mellan IT och kärnverksamhet 

nödvändigt. Förvaltningen arbetar fortsatt med att tydliggöra 

nyttohemtagning av digitalisering i kärnverksamheten och en 

första version av kalkylmodell är framtagen. Ett par konkreta 

fallstudier pågår, såsom Nova och bildhantering, där förvalt-

ningens delar är relativt klara och nästa steg är att definiera 

besparingar och effektiviseringar i kärnverksamheten på ett 

standardiserat sätt.

Regionservice redovisar ett underskott mot budget på 4 Mkr 

som i huvudsak återfinns inom kostverksamheten. I det na-

tionella nätverket för Best Service mäts processerna för pa-

tientmåltider och lokalvård och representanter har deltagit i 

nationell jämförelse och lärande. Kost- och lokalvård kommer 

arbeta vidare med förbättringar och effektiviseringar med ut-

gångspunkt från denna aktivitet. Bygg- och förvaltarenhetens 

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

taltjänstkostnader.

 Ny teknik och digitalisering är en viktig del för att driva ut-

veckling och möta framtida behov. Flera projekt är startade 

såsom anskaffning och implementering av nya IT-systemstöd 



47R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 8

till varuförsörjningsprocessen, byte av IT-systemstöd till hjälp-

medelsförsörjningsprocessen (läkemedelsnära hjälpmedel och 

tekniska hjälpmedel). Inom administrationen utförs en process 

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

digitaliseringen av fler administrativa processer.

 Ett systematiskt förbättringsarbete som är en naturlig del av 

alla chefers och medarbetares uppdrag och som bygger på 

allas engagemang och delaktighet är viktigt för att nå våra mål.  

 Arbetet med processutveckling och riktade förbättringsar-

beten behöver fortsätta för att säkerställa hög kvalitet, effekti-

vitet och budget i balans.

Centraladministrerad verksamhet redovisar ett överskott för 

regionstab och övrig verksamhet, vilket bland annat beror på 

outnyttjade särskilda anslag, lägre kostnader för läkemedel 

samt vakanta tjänster.

Verksamheten inom beställd vård består av hälsoval, tand-

vårdsreformen, ersättningssystemet för barntandvård samt 

privata specialister. Verksamheten redovisar ett överskott som 

återfinns inom LOV Barntandvård och beror till stor del på att 

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

intervallerna. Ytterligare en orsak är att möjligheten att söka 

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

dovisar en negativ budgetavvikelse som främst beror på ökade 

ersättningar för ST-läkare.

Intern kontroll

Under året har granskningar skett enligt den internkontrollplan 

som fastställts av landstingsstyrelsen. Internkontrollplan för år 

2018 omfattar åtta landstingsgemensamma kontrollmoment 

samt minst två förvaltningsspecifika kontrollmoment per för-

valtning. En kontroll har genomförts av beslutsattesträtter gäl-

lande leverantörsfakturor. Kontrollen gjordes av samtliga för-

valtningar och utgick från de beloppsbegränsningar och regler 

som finns enligt attestriktlinjen. Avvikelser har rapporterats och 

rättats. Ytterligare granskning inom området kommer att ge-

nomföras under år 2019. Inom löner har bland annat kontroll 

gjorts av lönetilläggens belopp och att rätt beslutsnivå fattat 

beslut. Ett fåtal avvikelser har noterats och kommer åtgärdas. 

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

förda som löner och arbetsgivaravgifter, men som inte kom-

mer från lönesystemet. Analysen gav inte några skäl till fortsatt 

granskning inom området.

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

en via ett fjärrverktyg kontrollerat vilka datorer som inte har 

uppdaterats. Syftet med granskningen har varit att höja säker-

heten genom att uppmana till att uppdatera datorerna, samt 

att återlämna datorer som inte använts för att minska kostna-

derna för outnyttjade licenser.

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

handlade bemanningsbolag. Granskningen visade på avvikel-

ser som beror på att upphandlade leverantörer inte har kunnat 

leverera utifrån det behov som uppstått. Inom hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen har granskning dessutom genomförts mot 

konteringsanvisningar, vilka nu håller god kvalitet.

 Som förvaltningsspecifikt moment kan nämnas till exempel 

kontroll av systemadministratörer gällande leverantörsfakturor. 

Inga utbetalningar till privatpersoner har noterats och samtal 

med återkoppling sker för att minska felaktigheter som behö-

ver rättas till.

 Kontroll av kravrutiner har gjorts för folkhögskolorna. Resul-

tatet visar att kravrutinerna inte är dokumenterade och enhetli-

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

Inom Frisktandvård har kontroll utförts av de patienter som har 

Frisktandvårdsavtal i andra landsting och regioner som besö-

ker oss akut. Kontrollen visar att erhållet schablonbelopp har 

finansierat de kostnader som uppstått för Folktandvården i 

Kalmar Län.

 Utöver fastställd kontrollplan har uppföljning gjorts inom 

intern och extern representation. Syftet med kontrollen är att 

följa upp och förebygga felaktigheter, så att rätt information 

anges i anknytning till verifikationen. Resultatet visar på poten-

tial till förbättring, vilket motiverar till fortsatt uppföljning n

Respektive års resultat ska uppgå till 

minst 2 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning

Investeringar ska finansieras med egna 

medel

Mått                                                           Målvärde 2018        Utfall 2018             Utfall 2017              Utfall  2016                    Källa        

Landstingets 

ekonomisystem

Landstingets 

ekonomisystem

2,5 %

127 %

1,2 %

112 %

2 %

100 %

– 1,3 %

29 %

Mål och mått  |  God ekonomisk hushållning
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  2018 2017  2018        

Verksamhetens intäkter  Not 1 1 555,1 1 420,4 1 422,6

Verksamhetens kostnader  Not 2 -8 959,0 -8 399,1 -8 524,6

Avskrivningar  Not 3 -304,8 -286,0 -302,0

Verksamhetens nettokostnader -7 708,7 -7 264,7 -7 404,0          

   

Skatteintäkter  Not 4 5 599,5 5 495,8 5 604,0

Utjämning och generella statsbidrag   Not 5 1 973,3 1 858,3 1 952,0

Resultat före finansnetto -136,0 89,3 152,0       

      

Finansiella intäkter  Not 6 181,1 161,7 66,5

Finansiella kostnader  Not 7 -140,2 -64,2 -67,4

Resultat före extraordinära poster -95,1 186,8 151,1     

  

ÅRETS RESULTAT  Not 8 -95,1 186,8 151,1

Noter till resultaträkning | Mkr              

      

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Patientavgifter hälso- och sjukvård    127,3 123,9

Patientavgifter tandvård    127,1 134,1

Trafikintäkter    438,5 405,0

Försäljning hälso- och sjukvård    188,4 205,8

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    52,0 47,9

Försäljning utbildningsverksamhet    12,4 11,2

Försäljning medicinska tjänster    36,0 27,0

Försäljning övriga tjänster    96,7 94,0

Försäljning material och varor    16,1 19,1

Specialdestinerade statsbidrag  *)   403,1 299,8

Övriga erhållna bidrag    43,7 38,5

Realisationsvinster     0,3 0,2

Övriga intäkter    13,6 14,0

Summa verksamhetens intäkter   1 555,1 1 420,4 1 422,6      

      

*)  Specificering av större statsbidrag      

 Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso-och sjukvården - Professionsmiljard  22,9 23,1

 Patientmiljard   38,0 

 Personalmiljard   47,6 

 Bildningsverksamhet   67,7 64,1

 Kulturverksamhet   31,4 30,5

 Asylsjukvård   28,9 46,9

 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabprocess   28,5 49,9

 Kalmar länstrafik   29,4 21,0

 Psykisk hälsa   31,5 14,5

 Cancervård SVF   9,4 9,8

 Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   43,4 19,1

 Palliativregistret   3,6 3,5

 Patientkontrakt   0,2 6,2

  

 

RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget



           2018               2017                2018        

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner    -3 016,8 -2 869,4

Sociala avgifter    -948,8 -892,8

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -667,6 -584,4

Övriga personalkostnader    -73,6 -63,7

Köpt vård Hälsoval    -149,9 -135,8

Köpt vård utanför länet    -576,2 -545,7

Trafikentreprenadkostnader   -890,9 -833,8

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -85,2 -82,5

Bemanningsföretag    -204,6 -152,8

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -102,7 -102,4

Läkemedel inom förmånen (recept)   -629,9 -597,7

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -218,4 -213,9

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -444,5 -423,4

Lämnade bidrag    -144,7 -136,1

Lokal- och fastighetskostnader    -168,4 -170,2

Energikostnader    -60,5 -54,9

Förbrukningsinventarier/material    -75,6 -79,0

Reparation/underhåll inventarier    -49,1 -38,1

Sjukresor    -62,8 -63,3

Transport-, rese- och fraktkostnader    -71,9 -72,3

Tele- och IT-kommunikation, post    -39,6 -35,5

IT-program och licenser    -35,6 -32,5

IT-tjänster    -104,5 -101,7

Konsultkostnader    -29,2 -16,0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -32,5 -33,7

Övriga tjänster    -24,8 -20,7

Realisationsförluster    -0,4 -1,5

Övriga kostnader   -50,1 -45,2

Summa verksamhetens kostnader    -8 959,0 -8 399,1 -8 524,6    

      

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens intäkter       

    Ändrad redovisningsprincip för statsbidraget till en kvalitetssäker och effektiv 

    sjukskrivnings- och rehabprocess    16,1

 

Summa jämförelsestörande poster i verksamhet                           16,1                    

      

      

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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            2018               2017                2018        

Operationell leasing      

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

  Inom 1 år       

 Telefoniutrustning   -13,5 -10,1

 Fordon   -3,3 -2,6

 Övrigt   -2,5 -1,7

Senare än 1 år men inom 5 år       

 Telefoniutrustning   -26,9 -29,9

 Fordon   -3,4 -1,7

 Övrigt   -2,8 -1,2

Senare än 5 år        

      

Not 3 Avskrivningar    

Planmässiga avskrivningar      

 Markanläggningar och byggnader   -167,7 -149,9 -171,5

 Maskiner och inventarier   -137,1 -136,1 -130,5

Summa planmässiga avskrivningar -304,8 -286,0 -302,0     

      

Summa avskrivningar   -304,8 -286,0 -302,0    

      

Not 4 Skatteintäkter    

Preliminära kommunalskattemedel   5 622,7 5 512,5 5 627,0

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   -5,5 -25,1 -23,0

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår   -17,8 8,3  

Summa skatteintäkter   5 599,5 5 495,8 5 604,0    

      

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag     

Inkomstutjämningsbidrag    1 148,8 1 089,4 1 157,9

Kostnadsutjämningsbidrag   147,9 146,5 153,4

Regleringsbidrag/-avgift   -73,7 -95,7 -73,3

Bidrag för läkemedelsförmånen   696,2 656,5 660,0

Ökade resurser till välfärden (del av), fördelning        

utifrån mottagande av flyktingar   54,0 61,6 54,0  

 Summa utjämning och generella statsbidrag                    1 973,3 1 858,3 1 952,0    

      

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter   2,5 2,3 1,5

Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar    1,1 

Övriga finansiella intäkter   0,2 0,2 

Pensionsförvaltning       65,0

   Avkastning på aktier och obligationer   58,4 51,1 

   Vinster vid försäljn av aktier och obligationer   115,9 107,0 

   Övriga finansiella intäkter   4,2   

Summa finansiella intäkter   181,1 161,7 66,5     

     

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR  

Budget
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                             2018               2017    2018     

Not 7 Finansiella kostnader    

Räntekostnader   -0,1 -0,1 

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -63,9 -47,1 -66,0

Övriga finansiella kostnader   -1,3 -1,2 -1,4

Pensionsförvaltning        

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -71,5 -13,7 

   Orealiserade förluster på aktier och obligationer   -3,4   

   Övriga finansiella kostnader    -2,1 

Summa finansiella kostnader   -140,2 -64,2 -67,4        

   

Not 8 Årets resultat    

Årets resultat enligt resultaträkningen   -95,1 186,8 151,1

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid      

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,3 -1,2 

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet        

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet        

+ Orealiserade förluster i värdepapper   3,4   

- Justering för återföring av orealiserade förluster      

  i värdepapper          

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    -91,9 185,6 151,1     

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv    -38,5   

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv        

Balanskravsresultat   -91,9 147,1 151,1      

     

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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 2018 2017      

Den löpande verksamheten                        

Årets resultat   -95,1 186,8

Justering för av- och nedskrivningar        

 Avskrivningar   304,8 286,0

 Nedskrivningar        

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster        

 Förändring pensionsavsättning   256,6 170,6

 Förändring övriga avsättningar    -1,4

 Realisationsvinst/förlust   0,4 1,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 466,8 643,7     

       

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -153,5 -192,2

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -38,5 24,8

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   -2,2 -0,4

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   62,7 101,9

Medel från den löpande verksamheten 335,3 577,8    

        

Investeringsverksamhet          

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -707,3 -373,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,6 0,4

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -5,6  

Försäljning av immaterialla anläggningstillgångar        

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -0,1  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    0,3  

Medel från investeringsverksamheten   -712,4 -372,6          

    

Finansieringsverksamheten          

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

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar    -2,2   

Medel från finansieringsverksamheten   0,1 -1,1      

       

       

Årets kassaflöde -376,9 204,0     

Likvida medel vid årets början   1 341,2 1 137,2

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

 

K ASSAFLÖDESANALYS  |   MKR
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 2018 2017      

Tillgångar                                       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  Not 9 5,6 0,0

Materiella anläggningstillgångar      

Mark och byggnader  Not 10 2 503,8 2 093,1

Maskiner och inventarier  Not 11 488,5 497,7

Finansiella anläggningstillgångar        

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

Långfristiga fordringar  Not 13 14,3 14,3

Summa anläggningstillgångar 3 056,7 2 649,6     

        

Omsättningstillgångar        

Förråd   23,0 20,8

Fordringar  Not 14 495,2 456,7

Kortfristiga placeringar  Not 15 1 804,4 1 650,9

Kassa och bank   964,3 1 341,2

Summa omsättningstillgångar 3 286,9 3 469,6      

      

SUMMA TILLGÅNGAR   6 343,6 6 119,2

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder                      

      

Eget kapital  Not 16  

Årets resultat   -95,1 186,8

Resultatutjämningsreserv   145,1 145,1

Övrigt eget kapital   2 188,1 2 001,3

Summa eget kapital 2 238,1 2 333,2    

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner  Not 17 2 584,5 2 327,9

Andra avsättningar  Not 18    

Summa avsättningar 2 584,5 2 327,9      

        

Skulder        

Långfristiga skulder  Not 19 4,8 4,7

Kortfristiga skulder  Not 20 1 516,1 1 453,4

Summa skulder 1 520,9 1 458,1    

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   6 343,6 6 119,2

       

Ansvarsförbindelser                                           

Pensionsförpliktelser som inte upptagits        

bland skulderna eller avsättningarna  Not 21 3 876,6 3 956,7

Borgensåtaganden  Not 21 469,9 531,4
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                       2018 2017     

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   26,3 26,3

Årets investeringar   5,6 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 31,9 26,3    

      

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar -26,3 -26,3    

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar 5,6 0,0    

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 329,4 4 207,8

Årets investeringar, genomförda   353,8 121,6

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Nedskrivningar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 4 683,2 4 329,4  

      

Ingående pågående investeringsvärden   254,2 124,4

Årets utgifter   578,3 251,4

Årets genomförda   -353,8 -121,6

Omklassificeringar       

Utgående pågående investeringsvärden   478,7 254,2   

      

Ingående avskrivningar   -2 490,4 -2 340,5

Årets avskrivningar   -167,7 -149,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar      

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

Utgående bokfört värde Mark och byggnader 2 503,8 2 093,1  

      

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   847,5 803,2

Årets investeringar   37,7 61,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -4,1 -16,7

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   881,1 847,5   

      

Ingående avskrivningar   -588,5 -530,9

Årets avskrivningar   -71,6 -73,3

Årets försäljningar/utrangeringar   3,8 15,8

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -656,3 -588,5   

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur 224,8 259,1   
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                       2018 2017     

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   26,3 26,3

Årets investeringar   5,6 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 31,9 26,3    

      

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar -26,3 -26,3    

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar 5,6 0,0    

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 329,4 4 207,8

Årets investeringar, genomförda   353,8 121,6

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Nedskrivningar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 4 683,2 4 329,4  

      

Ingående pågående investeringsvärden   254,2 124,4

Årets utgifter   578,3 251,4

Årets genomförda   -353,8 -121,6

Omklassificeringar       

Utgående pågående investeringsvärden   478,7 254,2   

      

Ingående avskrivningar   -2 490,4 -2 340,5

Årets avskrivningar   -167,7 -149,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar      

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

Utgående bokfört värde Mark och byggnader 2 503,8 2 093,1  

      

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   847,5 803,2

Årets investeringar   37,7 61,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -4,1 -16,7

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   881,1 847,5   

      

Ingående avskrivningar   -588,5 -530,9

Årets avskrivningar   -71,6 -73,3

Årets försäljningar/utrangeringar   3,8 15,8

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -656,3 -588,5   

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur 224,8 259,1   

     

 2018 2017      

Not 11 Maskiner och inventarier, fortsättning

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   72,9 71,6

Årets investeringar   10,7 9,2

Årets försäljningar/utrangeringar   -8,2 -7,9

Omklassificeringar          

Utgående anskaffningsvärde   75,4 72,9     

      

Ingående avskrivningar   -55,0 -53,8

Årets avskrivningar   -8,7 -8,6

Årets försäljningar/utrangeringar   7,6 7,5

Omklassificeringar        

Utgående avskrivningar   -56,1 -55,0     

        

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel 19,3 18,0    

      

Övriga maskiner och inventarier        

Ingående anskaffningsvärde   676,3 632,8

Årets investeringar   80,6 51,6

Årets försäljningar/utrangeringar   -5,2 -8,1

Omklassificeringar        

Utgående anskaffningsvärde   751,8 676,3    

      

Ingående avskrivningar   -455,7 -408,9

Årets avskrivningar   -56,8 -54,1

Årets försäljningar/utrangeringar   5,0 7,4

Omklassificeringar         

Utgående avskrivningar   -507,4 -455,7      

        

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier 244,4 220,6      

      

Summa utgående värde Maskiner och inventarier totalt 488,5 497,7     

        

Not 12 Värdepapper, andelar och bostadsrätter    

Bostadsrätter, 3 st   0,2 0,2

Aktier i      

-Kalmar läns Trafik AB   7,0 7,0

-Samtrafiken Sverige AB   0,1 0,1

-Kust till Kust   0,0 0,0

-Öresundståg AB   0,1 0,1

-Svenskt Ambulansflyg   0,2 0,2

-Transitio AB   1,0 1,0

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

-Kalmar läns Beställningscentral AB   0,1 0,1

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

-Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag   34,2 34,2

-Inera AB   0,0 0,0

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

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

-Aktier i E22 AB   0,0 0,0

Summa  44,5 44,4    
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 2018 2017       

Not 13 Långfristiga fordringar    

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

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   2,2 2,2

Summa 14,3 14,3     

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   75,6 83,3

Momsfordringar   59,2 60,3

Statsbidragsfordringar   118,1 116,7

Interimsfordringar   238,4 192,8

Övriga fordringar   3,9 3,6

Summa 495,2 456,7   

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   894,7 876,6

-Räntebärande värdepapper   755,3 727,3

-Likvida medel   154,4 46,9

Summa 1 804,4 1 650,9    

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.      

      

Aktier         

Anskaffningsvärde   895,0 876,6

Marknadsvärde    894,7 1 007,1

Ej bokförd värdeökning    130,5

Bokförd värdeminskning   -0,3 

Obligationer         

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   758,5 727,3

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   755,3 734,6

Ej bokförd värdeökning    7,3

Bokförd värdeminskning   -3,1  

    

Fullständig förteckning över innehav finns tillgänglig på Region Kalmar läns kansli.       

      

Not 16 Eget kapital    

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

         

Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 327,9 2 157,2

Pensionsutbetalningar   -41,7 -38,2

Nyintjänad pension   201,7 142,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning   43,8 34,2

Förändring löneskatt   50,1 33,3

Övrigt   2,8 -1,0

Summa 2 584,5 2 327,9     
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 2018 2017       

Not 13 Långfristiga fordringar    

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

Lån till Kalmar läns musikstiftelse   2,2 2,2

Summa 14,3 14,3     

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   75,6 83,3

Momsfordringar   59,2 60,3

Statsbidragsfordringar   118,1 116,7

Interimsfordringar   238,4 192,8

Övriga fordringar   3,9 3,6

Summa 495,2 456,7   

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   894,7 876,6

-Räntebärande värdepapper   755,3 727,3

-Likvida medel   154,4 46,9

Summa 1 804,4 1 650,9    

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.      

      

Aktier         

Anskaffningsvärde   895,0 876,6

Marknadsvärde    894,7 1 007,1

Ej bokförd värdeökning    130,5

Bokförd värdeminskning   -0,3 

Obligationer         

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   758,5 727,3

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   755,3 734,6

Ej bokförd värdeökning    7,3

Bokförd värdeminskning   -3,1  

    

Fullständig förteckning över innehav finns tillgänglig på Region Kalmar läns kansli.       

      

Not 16 Eget kapital    

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

         

Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 327,9 2 157,2

Pensionsutbetalningar   -41,7 -38,2

Nyintjänad pension   201,7 142,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning   43,8 34,2

Förändring löneskatt   50,1 33,3

Övrigt   2,8 -1,0

Summa 2 584,5 2 327,9     
     
         

  

     

      

 2018 2017       

Not 17 Avsättning för pensioner, forts      

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

       

Specifikation - Avsatt till pensioner       

Särskild avtalspension   0,5 1,3

Förmånsbestämd kompletterande pension   1 993,1 1 800,2

Ålderspension   59,0 56,1

Pension till efterlevande   15,5 14,8

Visstidspension   11,8 1,1

Löneskatt   504,6 454,5

Summa avsatt till pensioner 2 584,5 2 327,9      

Visstidspension betalas ut till en f.d. politiker       

      

Not 18 Andra avsättningar    

Ingående avsättning   0,0 1,4

Miljösanering Kalmar Kungsljuset 3   0,0 -1,4

Utgående avsättning   0,0 0,0     

        

Not 19 Långfristiga skulder      

Långfristig förutbetald intäkt   4,8 4,7

Summa   4,8 4,7      

      

Not 20 Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   590,0 570,6

Statsbidragsskulder   8,4 15,7

Interimsskulder   839,6 784,0

varav        

- preliminär avräkning skatt   48,4 40,2

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   130,8 135,9

- semesterlöneskuld   296,3 285,3

- okompenserad jour   53,1 51,1

- övertidsskuld   24,1 24,5

- arbetsgivaravgifter   76,9 72,8

- särskild löneskatt   46,6 41,7

- övriga interimsskulder   163,4 132,5

Skatteskulder och övr löneavdrag   73,8 70,0

Övrigt   4,3 13,1

Summa  1 516,1 1 453,4    
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 2018 2017      

Not 21 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   3 956,7 4 101,5

Pensionsutbetalningar   -175,7 -169,0

Nyintjänad pension   64,5 -2,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning   63,6 80,0

Ändring av försäkringstekniska grunder    24,4

Förändring löneskatt   -15,6 -28,3

Övrigt   -16,8 -49,7

Utgående pensionsförpliktelse 3 876,6 3 956,7    

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

      

Borgensförbindelser      

Transitio AB*)   490,9 525,4

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

Summa borgensförbindelser 496,9 531,4      

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 373,5 4 488,1    

        

*) Landstinget har, LF 2007-02-28, ingått solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende     

finansiering av spårfordon. Per 2018-12-31 har 2,5 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Landstinget i Kalmar läns     

åtagande till den del som Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2018-12-31 till 490,9 Mkr.    

     

**) Landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Landstingets     

åtagande per 2018-12-31 uppgår enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Landstinget förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun,     

LF 2014-10-14, att se till att Kalmar Läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt     

7 kap. 1 § stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgår per 2018-12-31 till 13,4 Mkr.     

    

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger    

den premie som landstinget har haft att erlägga för varje år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen.      

År 2018 uppgår premien till 32,5 Mkr.        
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 2018 2017      

Not 21 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   3 956,7 4 101,5

Pensionsutbetalningar   -175,7 -169,0

Nyintjänad pension   64,5 -2,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning   63,6 80,0

Ändring av försäkringstekniska grunder    24,4

Förändring löneskatt   -15,6 -28,3

Övrigt   -16,8 -49,7

Utgående pensionsförpliktelse 3 876,6 3 956,7    

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

      

Borgensförbindelser      

Transitio AB*)   490,9 525,4

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

Summa borgensförbindelser 496,9 531,4      

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 373,5 4 488,1    

        

*) Landstinget har, LF 2007-02-28, ingått solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende     

finansiering av spårfordon. Per 2018-12-31 har 2,5 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Landstinget i Kalmar läns     

åtagande till den del som Kalmar länstrafik finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2018-12-31 till 490,9 Mkr.    

     

**) Landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Landstingets     

åtagande per 2018-12-31 uppgår enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Landstinget förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun,     

LF 2014-10-14, att se till att Kalmar Läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt     

7 kap. 1 § stiftelselagen. Balansomslutningen i Kalmar läns museum uppgår per 2018-12-31 till 13,4 Mkr.     

    

Region Kalmar län ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger    

den premie som landstinget har haft att erlägga för varje år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen.      

År 2018 uppgår premien till 32,5 Mkr.        

 

         

         

    

   

     

     
        

  2018 2017 2016 2015 2014     

Utgifter     

Immateriella anläggningstillgångar   5,6    

Mark   26,8    0,1  1,1 

Markanläggningar   5,7  12,1  3,8  1,7 

Till- och ombyggnation   292,7  78,8  79,1  69,9  102,4

Nybyggnation   234,3  143,2  77,6  21,5  6,1

Reinvestering   18,8  17,3  16,6  17,5  17,1

Summa Byggnader och mark   578,3  251,4  177,2  111,7  125,6     

Medicinteknisk apparatur   37,7  61,1  47,3  66,8  92,5

Tekniska hjälpmedel   10,7  9,2  8,1  10,2  9,0

Övriga inventarier   80,5  51,6  86,9  52,1  65,9

Summa Inventarier 128,9 121,9 142,3 129,1 167,4   

Summa utgifter 712,8 373,3 319,5 240,8 293,0 

     

Inkomster     

Byggnader och mark         -30,0  -19,0

Inventarier   -0,6  -0,4  -1,7  -0,2  -1,0

Summa inkomster -0,6 -0,4 -1,7 -30,2 -20,0       

Nettoutgift 712,2 372,9 317,8 210,6 273,0   
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Projekt                                                                               Investeringsram/      Investering            Budget             Investering

                                                                          totalkalkyl             t o m 2018               2018                     2018

   

Länssjukhuset i Kalmar

- nybyggnad för specialistpsykiatri 948,3 140,8 147,0 93,7

- ombyggnad för läkarutbildning 77,9 70,8 49,8 21,5

- ny reservkraft serverhall 7,2 0,2 4,5 0,2

- tillbyggnad av neonatal 97,5 0,0 3,0 

Oskarshamns sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 188,5 113,9 86,3 67,9

- renovering av behandlingsbad 10,4   

Västerviks sjukhus    

- nybyggnad för specialistpsykiatri 1 390,7 15,3 38,9 3,8

- ombyggnad av neonatal 38,7 0,0 18,9 0,0

Kalmar    

- förvärv av fastighet Lärlingen 6 inklusive mark  223,4  223,4

Vimmerby    

- ombyggnad bårhus 2,1 1,5 2,1 1,5

- renovering av behandlingsbad 8,8  0,1

Emmaboda    

- nybyggnation landstingsgemensamma lokaler 116,7 98,2 69,8 52,5

Gemensamt    

- Teknik investeringar 302,6 69,8 48,2 42,1

- Energiplan 2012-2020,etapp 1,2 och 3 112,1 54,1 28,8 7,5

- Reinvestering planerat underhåll 17,8 18,9 17,8 18,9

- Opecificerade fastighetsförbättringar 2018 5,4 5,4 5,4 5,4

Ej med i investeringsram LP 2018-2020    

- Administrativa lokaler, Strömgatan 13, Kalmar  4,0  4,0

- Ej beslutade påbörjade projekt    0,0

- Ej avslutade tidigare beslutade projekt 133,5 131,2  29,1

Summa  3 458,4 947,6 520,7 571,4

Inom HSF:s röntgenplan 22,1 21,8  6,8

Inom LTS investeringsram 0,7 0,7  0,2

Summa  3 481,4 970,4 520,7 578,3           

     

SPECIFIK ATION ÖVER BYGGNADSPROJEKT  |   MKR
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                                                         Budget              Investering 

Inventarier                                         2018                    2018

 

Röntgenplan  30,0 11,8

Laboratorieplan  40,0 5,6

Ambulanser  11,0 9,6

Robot  0,0 0,5

IT-utrustning  30,0 40,9

Tekniska hjälpmedel  10,8 10,7

Medicinteknik  24,0 19,9

Ospecificerade inventarier  43,4 29,9

Summa inventarier 189,2 128,9        

I budgeten ingår 9,2 Mkr för investering i 

scenteknisk utrusting hos Byteatern och 

som avser överföring från 2017 enligt be-

slut LF 2016-11-24. 18,9 Mkr avser del av 

budgeterad utrustning i samband med 

byggprojekt. 4,4 Mkr är överförda till drifts-

redovisning.   
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  2018 2017 2016 2015 2014      

Utdebitering     

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

Genomsnitt i riket 11,39 11,36 11,35 11,29 11,20

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr 7 573 7 354 7 003 6 604 6 338

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -7 709 -7 265 -7 026 -6 629 -6 276

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, % 3,0 5,0 6,0 4,2 5,1

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

     

Finansnetto 41 98 105 87 99

     

Årets resultat, Mkr -95 187 82 62 161

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr -92 186 78 39 127

     

Eget kapital, Mkr 2 238 2 333 2 146 2 064 2 002

     

Likviditet, Mkr 964 1 341 1 137 1 098 1 075

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 96 124 120 118 113

     

Nettoinvesteringar, Mkr 712 373 318 211 273

     

Avgiftsbestämd ålderspension 163 169 164 153 148

Pensionsavsättning intjänade from 1998 2 584 2 328 2 157 1 997 1 839

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 3 877 3 957 4 101 4 243 4 317

Totala pensionsförpliktelser 6 624 6 453 6 422 6 393 6 304      

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 35 38 38 38 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -26 -27 -35 -41 -44

     

Antal invånare per 31/12 244 670 243 536 242 301 237 679 235 598

Andel 65 år och äldre i Kalmar län, % 24,4 24,4 24,3 24,4 24,2

Andel 65 år och äldre i riket, % 19,8 19,8 19,8 19,8 19,6

     

Antal årsarbetare per 31/12 6 253 6 133 6 130 6 021 5 906

    

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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  2018 2017   2018 2017       

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -4 449,6 -4 225,4 -343,5 -198,6

Primärvårdsförvaltningen  -214,8 -212,9 -45,0 -42,0

Psykiatriförvaltningen  -497,0 -486,1 -8,5 -6,0

Folktandvården  -83,5 -83,4 -3,8 -5,0

Bildnings- och kulturförvaltningen  -125,0 -116,2 -0,1 2,3

Kalmar länstrafik  -582,9 -567,6 0,2 0,5

IT-förvaltningen  -238,6 -25,5 -1,1 -5,9

Landstingsservice  -257,0 -248,6 -4,1 3,7

Centraladministrerad verksamhet  -1 283,1 -1 194,4 29,2 25,4

  Varav      

  - Landstingsdirektörens stab  -184,4 -141,5 13,0 19,6

  - Förtroendevalda  -36,8 -35,2 -1,4 0,2

  - Beställd vård  -898,7 -854,9 9,7 -3,9

  - Övrigt  -163,2 -162,7 7,8 9,5

Landstingsrevisionen  -2,8 -2,4 1,6 2,1

Summa för förvaltningarna  -7 734,4 -7 162,5 -375,0 -223,5        

    

Finansiering  7 639,3 7 349,4 128,8 265,3

Totalt för landstinget  -95,1 186,8 -246,2 41,8      

      

Not 1      

Värden för  2017 är anpassade till 2018 års organisation.     

Not 2     

Fr o m 2018 har debiteringen av förvaltningarna avseende  IT-kostnader 

upphört utom för Folktandvården.     

Not 3     

I värdet för 2017 ingår 16,1 Mkr avseende ändrad redovisningsprincip.     

för statsbidraget till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 

rehabprocess.     

        

        

    

      

     

     

RESULTATREDOVISNING FRÅN FÖRVALTNINGARNA  |  MKR

  

Nettokostnader                    Avvikelse mot budget
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Verksamhetsgrenar                                                                                                                  

Folktandvården      

      

Barn- och ungdomstandvård      

Allmäntandvårdsersättning 3-22 år KU 52 148 57 056 -4 908 3 435

Särskilt befolkningsansvar KS 3 985 3 877 108 -621

Befolkningsansvar jour KS 277 426 -149 -147

Specialist- och sjukhustandvård KS 37 255 37 028 227 3 372

       

Vuxentandvård      

Allmäntandvård vuxna KU 155 283 153 969 1 314 -3 818

Befolkningsansvar jour KU 2 489 2 411 78 -121

Specialist- och sjukhustandvård KU 69 726 65 965 3 761 -1 558

Uppsökande tandvård KU 2 505 2 952 -447 -131

Nödvändig tandvård till vissa äldre och 

funktionshindrade och tandvård som ett led i 

sjukdomsbehandling KU 19 208 21 127 -1 919 -3 803

Särskilda uppdrag      

ST-utbildning KS 2 000 3 213 -1 213 -1 177

Forskning KS 93 754 -661 

Introduktion av nyutexaminerade KS 4 960 4 517 443 401

Övriga projekt och uppdrag KS 2 000 1 926 74 -519

Tolkkostnader KU 500 852 -352 -241

Läkemedelsförmånen KU 1 450 1 562 -112 -90 

Summa Folktandvård  353 879 357 635 -3 757 -5 018 -1 286  

1) År 2011 var första året Landstinget i Kalmar län 

redovisade tandvårdsverksamheten på denna 

detaljerade nivå. Från och med 2016       

ingår den som en del av årsredovisningen.      

Modellen godkändes av Statskontoret 2011 och 

2012 var första året som samtliga landsting/regioner

 skulle använda modellen.      

2) KU= Konkurrensutsatt verksamhet,

KS= Konkurrensskyddad verksamhet 

MV = myndighetsverksamhet      

      

      

 

TANDVÅRDENS INTÄKTER 

OCH KOSTNADER 

SAMMANSTÄLLNING PER VERKSAMHETSGREN EFTER 

FÖRDELNING, ÅRETS RESULTAT OCH ACK. RESULTAT, 

TKR INKLUSIVE INTERNA POSTER 1)   

 KU/KS/
MV 2

Summa 
intäkter

Resultat 
2018

Summa 
kostnader

Resultat 
2017

Ack 
resultat 

from 2011
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Redovisningsprinciper

Det innebär att:
 � intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras lands-
tinget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

 � fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas 
inflyta,

 � tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
där inget annat anges,

 � periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed,

 � värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det läg-
sta av verkligt värde och anskaffningsvärde

Sammanställd redovisning

Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting 

skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om: ”Andelen 

av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 procent eller mer 

av landstingets totala skatteintäkter och generella statsbidrag, 

eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning upp-

går till 5 procent eller mer av landstingets balansomslutning.” 

Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd re-

dovisning behöver därför inte upprättas. Bedömningen är att 

konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till 

resultat- och balansräkningen. En beskrivning av verksamheten 

i samtliga bolag finns under rubriken Företag, stiftelser och 

kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser eller 

transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Som jäm-

förelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande 

och överstiger 10 Mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas 

i not till resultaträkningen.

Intäkter

Skatteintäkter

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den beskatt-

ningsbara inkomsten intjänats. I årets redovisning ingår den 

definitiva slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräk-

ning för år 2018. Den preliminära slutavräkningen baseras på 

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

na särredovisas i not till resultaträkningen.

Statsbidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-

ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssyste-

met i posten utjämning och generella statsbidrag. De redovisas 

normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas 

vid utbetalning. Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag 

som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt 

ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med 

övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon 

form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i 

normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget 

avser är bokförda.

Bidrag för läkemedelsförmånen och läkemedelsrabatter

Fördelningen av återbäringen för läkemedel 2018 enligt analys 

från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket är uppbokad 

för hela året. Slutreglering av läkemedelsrabatterna för 2018 

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

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

slutavräkning reserverats för i december under tidigare år utan 

har bokförts när slutreglering gjorts kommande år.

Övriga intäkter

Intäktsredovisningen följer RKR 18. Det innebär att bidrag 

redovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda och 

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

läggningstillgångar redovisas som långfristig skuld och perio-

diseras som intäkt över anläggningens nyttjandeperiod.

Kostnader 

Lönekostnader

Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid samt jour 

och beredskap avseende december månad bokförs huvudsak-

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

vara stor bör detta inte väsentligt påverka resultatet. Hänvis-

ning görs till konsekvensprincipen.

Avskrivningar

Anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av ut-

ifrån bedömd nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat 

på anskaffningsvärde. Linjär avskrivning innebär lika stora av-

skrivningsbelopp varje år. Avskrivning för utrustning bokförs 

anskaffningsmånaden medan avskrivning för fastigheter be-

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

form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskriv-

ningar. För att få en mer rättvisande redovisning samt minska 

gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och pla-

nerat underhåll används en modell för komponentavskrivning 

inom fastighetsområdet. Modellen bygger på en schablonise-

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lag om 

kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommu-

nal Redovisning (RKR).



67R E G I O N  K A L M A R  L Ä N  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 8

Redovisningsprinciper

rad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; 

relativ storlek, olika förväntade livslängder samt någon form 

av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som 

logisk. Totalt ingår åtta olika huvudgrupper som i sin tur inde-

lats i 32 anläggningstyper med olika avskrivningstider. Nedan-

stående avskrivningstider tillämpas normalt för olika typer av 

anläggningstillgångar. Omprövning av nyttjandeperioden görs 

om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvän-

digt och att det rör sig om väsentliga belopp.

 � Byggnader 10-50 år

 � Markanläggningar 20-50 år

 � Byggnads- och markinventarier 10-30 år

 � Tekniska hjälpmedel 3 och 5 år

 � IT-utrustning 3 och 5 år

 � Fast inredning och utrustning 10 och 15 år

 � Övriga inventarier 5, 7 och 10 år

 � Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Materiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-

hav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för min-

dre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 000 kr.

Immateriella tillgångar består av IT-system, -program, -licenser 

och utveckling som upphandlats. I den mån IT-system utveck-

las internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar 

utan kostnadsförs. Region Kalmar län har valt att tillämpa en 

beloppsgräns på 3 Mkr då en viss försiktighet bör tillämpas. Av 

samma skäl prövas att immateriella tillgångar kommer att ge-

nerera troliga framtida ekonomiska fördelar. Detta får till följd 

att programvarulicenser och andra typer av rättigheter oftast 

kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar

Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad 

som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en 

placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP i anslutning 

till årsstämman 2018. Samtliga placeringsmedel är värderade 

till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Aktie- 

respektive obligationsportföljen har värderats var för sig.

Leasingavtal

Region Kalmar län har enligt definition endast operationell lea-

sing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekonomiska 

riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren el-

ler inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller avtalstiden är 

högst tre år redovisas det alltid som operationell leasing.

Avsättningar 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en för-

pliktelse som följd av inträffade händelser och det är troligt att 

en reglering ska ske samt att en tillförlitlig beräkning kan göras.

Pensioner

Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pen-

sionsbolaget Skandia enligt RIPS17 (Riktlinjer för beräkning 

av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om 

löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger 

på gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland 

annat löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt 

och medellivslängd.

 Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-

dellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998 

redovisas i balansräkningen och att pensionsförmåner intjäna-

de före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen. Pensions-

skulden i balansräkningen redovisas dels under avsättningar 

och dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas under 

avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension 

(FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp 

samt särskild avtalspension enligt överenskommelse. Det som 

redovisas som en kortfristig skuld, intjänat i år men utbetalas till 

vald förvaltare nästa år, är den avgiftsbestämda ålderspensio-

nen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension 

redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att 

leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som an-

svarsförbindelse.

Flextidssaldo

Landstinget och de fackliga organisationerna tecknade i inled-

ningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ramavtal) som fortfaran-

de gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras med utlägg av 

flexledighet innan anställningen upphör. I undantagsfall kan 

flextiden betalas ut i pengar. Beslut ska ha fattats av närmaste 

chef i god tid innan anställningen upphör. Undantagsfall kan 

vara en pressad arbetssituation med svårigheter att rekrytera 

ersättare. Någon skuld för flextidssaldo tas inte upp i balans-

räkningen då utbetalning endast sker i undantagsfall och be-

döms vara av ringa omfattning.

Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet

Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrenssyn-

punkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting och 

regioner för en mer öppen redovisning. Resultatet presenteras 

under rubriken Finansiella rapporter n
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Miljöredovisning

   Mått                                       Beskrivning                              Utfall 2018          Målvärde

2,15

100 %

3 %

3 500 kg

26 %

10 %

40 %

10 %

16 %

29 %

170 320

86 kWh/kvm

102 kWh/kvm

30 styck

59 926 DDD

Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel 

(kostverksamheten och folkhögskolor) vara 

minska.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens bussar ska öka.

Andelen resenärer inom kollektivtrafiken ska öka.

Mängden lustgas ska minska.

Landstingets koldioxidutsläpp ska minska.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens serviceresor ska öka.

Andelen förnyelsebara bränslen för kollektiv-

trafikens tåg ska öka.

Andelen förnyelsebara bränslen för tjänstere-

sor ska öka.

Mängden matsvinn skall minska.

Vi ska öka andelen avfall som går till materialå-

tervinning (exklusive matavfall) vid våra sjukhus.

Vattenförbrukningen ska minska

Energiförbrukningen för el i våra egenägda 

fastigheter ska minska

Energiförbrukningen för värme i egenägda 

fastigheter ska minska

Antalet CMR-kemikalier ska minska

Den totala förbrukningen av kinoloner ska 

minska.

2,03

100 %

6,1 %

3 696 kg

Resultat kommer 

i maj 2019

20 %

40 %

14,7 %

17,8 %

25,3 %

158 934

85,4 kWh/kvm

95 kWh/kvm

34 styck

66 024 DDD

Inkluderar kostverksamheten inom landstingsservice 

(dock inte caféer och patientmat Västervik). Inkluderar 

även folkhögskolor.

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs av rapsolja/

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

förnyelsebara drivmedel för busstrafiken år 2017.

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken skall öka med 3 

% per år.

Varje år sammanställs en rapport från leverantören där 

lustgas i lösa behållare samt d lustgas från centrala 

system vid länssjukhuset.

Till direkta koldioxidutsläpp räknas transporter, energi-

förbrukning, avfall, köldmedieläckage och lustgas.

Andelen kommer att öka i samband med att nytt avtal 

börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs av biogas och 

HVO.

Nya bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel byts 

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

bränslefria.

Gäller kostverksamheten inom landstingsservice.

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

enligt insamlingsfil kolumn C6-C19.

Vattenförbrukningen från egenägda lokaler ska minska.

Energiförbrukningen gällande el ska minska i egenägda 

lokaler.

Energiförbrukningen för värme ska minska i våra 

egenägda fastigheter. 

Antalet CMR-kemikalier (cancerogena, mutagena och 

reproduktionstoxiska) enligt KEMI:s definition av CMR- 

kategori 1 och 2. 

Användningen skall minska med 5 % jämfört med 

föregående år.
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Miljöredovisning

   Mått                                       Beskrivning                              Utfall 2018          Målvärde

50 %

100

300

Andelen ekologiska livsmedel (kostverksamhet 

och folkhögskolor) ska öka.

Antalet kemiska produkter innehållande ämnen 

upptagna på PRIO-utfasningslistan ska minska

Totala antibiotikaförskrivningen ska minska.

Totala antibiotikaförskrivningen ska minska.

44 %

128

289

Målet beskriver värdet av ekologisk mat i förhållande till 

totala kostnaden för inköpt mat.

För att öka kunskapen om antalet kemiska produkter 

som är miljö- och hälsoskadliga (men inte klassade som 

CMR-kemikalier ((cancerogena, mutagena och repro-

duktionstoxiska)) ger detta mål en utökad kunskap om 

förekomsten av PRIO-ämnen.

Enhet är recept per 1000 invånare.

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

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

barhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet. Det 

omfattar såväl ekonomi som sociala och miljömässiga aspekter. 

Hållbarhetsarbetet i egna verksamheten gör avstamp i Agenda 

2030 och regionen har konkretiserat mål, mått och aktiviteter i 

en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen har fem övergripan-

de hållbarhetsmål:

Hållbar utveckling vid inköp och upphandling

Flertalet upphandlingar har genomförts där miljö- och hållbar-

hetskrav har fått ett större utrymme. Några exempel på sådana 

upphandlingar är anestesi- och intensivvård, bröstproteser och 

operationsprodukter.

 Under året har ca 70 verksamheter testat engångsprodukter 

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

restprodukter av sockerrör, majsstärkelse). Produkter som tes-

tats är bland annat sopsäckar, förkläden, medicinmuggar och 

olika livsmedelsförpackningar. En utvärdering ska klargöra om 

produkterna passar verksamhetens behov. Målet är att få in 

mer förnyelsebara engångsprodukter i kommande avtal för 

minskad klimatpåverkan.

 Samarbetet kring Giftfri miljö för barn inom Sydöstra sjuk-

vårdsregionen fortgår. Projektet syftar till att minska miljö- och 

hälsoskadliga ämnen i sjukvårdsprodukter. Planen är att tillse 

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

östra sjukvårdsregionen.

Minskad klimatpåverkan och fossilberoende

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

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

och vind. Efter en rättstvist gällande en patentfråga gavs det 

under hösten 2018 klartecken att slutföra upphandling av lust-

gasdestruktor. Anläggningen beräknas bli installerad innan 

sommaren 2019 och förväntas minska utsläppen av lustgas 

med ca 95 procent vid länssjukhuset.

 Arbetet mot fossilbränslefri fordonsflotta fortgår i enlighet 

med det regionala målet fossilbränslefri region 2030. Huvu-

dinriktningen är biogas och el. Region Kalmar län har erhållit 

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

50-tal biogasfordon planeras ersätta dieselbilar i fordonsflottan 

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

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

tesformer fortgår för såväl medarbetare som för patienter. En 

viktig omställning i strävan att öka tillgängligheten, samtidigt 

som kostnader och miljöpåverkan minskas. Sedan augusti 2017 

drivs busstrafiken i länet till 100 procent förnyelsebara bräns-

len, biogas och HVO.

Ansvarsfull användning av naturens resurser

Arbetet för att samla in och samtidigt minska mängden ma-

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

procent för restaurang och patientmat. Vid ombyggnation har 

återanvändning av möbler till andra enheter i egen verksamhet 

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

Sjukvårdsmaterial som är utrangerat skickas i många fall vidare 

till biståndsorganisationer där materialet kan komma till nytta i 

utvecklingsländer där det finns ett behov. Energieffektivisering 

i lokalerna fortsätter. Den varma sommaren medförde en hö-

gre elförbrukning för kyla än tidigare år. Vattenförbrukningen 

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

syn av rutiner men även informationsinsatser och utbildning 

för verksamheternas miljöombud. En Vinnovaansökan tillsam-

mans med Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet med flera har be-

viljats där gemensam undersökning om återföring av tekniskt 

vatten till verksamheten kommer att genomföras under 2019. 

Detta i strävan att minska användningen av dricksvatten i verk-

samheten i framtiden.

Hållbar byggnation och stadsbildning

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

somässigt sunda. Nya byggnader som planeras byggs enligt 

SundaHus och hänsyn tas till klimatanpassning för att säkerstäl-

la att våra verksamheter står rustade mot exempelvis värme-

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

byggprojekt för att säkerställa att takytor används effektivt; för 

att producera förnybar energi och/eller stödja dagvattenhan-

tering och biologisk mångfald. Arbete med verksamhetens kli-

matanpassningsplan har fortsatt där underlag för påverkan vid 

olika scenarios har tagits fram på fastighetsnivå. Förberedelser 

för att öka möjligheten till cykelparkeringar på strategiska plat-

ser är pågående.

Hälsosam miljö

Årlig utbildning i miljö och hållbarhet har genomförts för nya 

chefer. Utbildning har även genomförts för verksamhetens ca 

250 miljöombud med ökad kunskap kring läkemedel och miljö, 

kemikaliehantering och fossilbränslefria transporter. Det pågår 

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

arbetare öka kunskapen i miljö och hållbarhetsfrågor ytterliga-

re. Arbete med riskanalyser för kemikalier pågår och antalet 

CMR-kemikalier har minskat något i verksamheten.

 Region Kalmar län arbetar för att minska antibiotikaresistens 

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

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

kaförskrivning och mängden kinoloner så varierar det över året. 

Jämfört med 2017 så ökade förskrivningen med 4 procent. Det 

är främst förskrivningen vid urinvägsinfektioner som bidrar till 

denna ökning. Andelen ekologisk mat slutade på 44 procent 

för samtliga kök inom kost och folkhögskolor. Även mål om 

minskad klimatpåverkan från livsmedel fortgår genom att för-

utom erbjuda vegetariska alternativ blanda in mer grönsaker i 

kötträtter. Vegetariska alternativ finns sedan flera år tillbaka vid 

verksamhetens restauranger.

Övrigt

Externa revisioner har genomförts inom Landstingsservice, 

Oskarshamns sjukhus och Nybro hälsocentral. Tillsynsbesök 

enligt miljöbalken har genomförts i Kalmar och Västervik med 

inriktning på dagvatten. Tillsynsbesöken har inte föranlett några 

åtgärder n 

Under 2018 har Landstinget Kalmar län genomfört 128 upp-

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

upphandlingsgränsen på 587 tkr. 

Stora upphandlingar under 2018 har varit parkeringsöver-

vakning, patienttransporter med flygplan, intraoculära linser, 

elhandel, medicinska gaser, proxyserver IT, skyltleverantör, 

kirurgiska instrument, operationstextilier, PC-klienter, suturer 

och stapling, operationsprodukter och infusionssystem med 

tillbehör.  Upphandlingar har gjorts till ett sammanlagt värde 

av 339 miljoner och kostnadsreduceringen blev 27 miljoner. I 

Raindance e-handelssystem har produkter beställt till ett värde 

av 252 miljoner och avtalstroheten har varit 55 procent.

 Utvecklingen går mot ett utökat samarbete inom Region 

Sydost vilket innebär samordnade upphandlingar med Region 

Jönköpings län och Region Östergötland. Region Kalmar län är 

även ansluten till 34 avtal som upphandlats av Sveriges Kom-

muner och Landstings (SKL) upphandlingsenhet Kommentus, 

varav de största avtalen är resebyråtjänster, möbler, fordon och 

postförmedlingstjänster. Leverantörstroheten, definierat som 

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

cent för 2018, vilket är i linje med föregående år  n 

Upphandlingar
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Upphandlingar

Företag, stiftelser och 
kommunalförbund

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 kollektivtrafik, färd-

tjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i bo-

laget omfattar sedan dess framförallt uthyrning av spårfordon 

enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudin-

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

talet i bolaget uppgår till 7 Mkr.

Kalmar läns Beställningscentral AB, 556435-0238, ägaran-

del 100 procent

Landstingsfullmäktige beslutade 2011 att KLB skulle avvecklas 

som juridisk enhet för att övergå i förvaltningsform. Samtliga 

bilar har därefter avyttrats till kommunala verksamheter och 

Autoplan, dotterbolag till Swedbank. Från och med 2015 har 

ingen verksamhet bedrivits, aktiekapitalet 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 landstingets avsättningar för pensionsändamål. 

Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsedda att 

täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepensio-

ner. Aktierna i bolaget innehas av följande kommuner med 

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

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

sunds Gymnasieförbund. Region Kalmar län och Mönsterås 

kommun innehar 200 aktier var. Portföljförvaltningen har under 

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

na för bolagets verksamhet motsvarar en förvaltningskostnad 

på 0,081 procent mätt på portföljvärdet vid årets ingång och 

0,078 procent på portföljvärdet vid årets utgång. I bolagets pla-

ceringspolicy anges att verksamheten är inriktad på att skapa 

bästa möjliga avkastning på de avsättningar som gjorts. Verk-

samheten ska grundas på principerna långsiktighet, försiktig-

het samt balansering av risk och avkastning. Placeringar i aktier 

får inte överstiga 60 procent och ska inte understiga 25 procent 

av de totala tillgångarna. Placeringspolicyn prövas årligen och 

godkänns vid det konsortiemöte som äger rum inför årsstäm-

man i bolaget. I samband med fastställande av årsredovisning-

en 2017 fattades beslut att under 2018 avsätta ytterligare 50 

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

Mkr med ett marknadsvärde per 31 december 2018 på 1 804 

Mkr.

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

Bolagets uppdrag är att genom samverkan inom planering, 

biljetter, stationer, information, trafikstörning och tillgänglighet 

medverka till att öka det kollektiva resandet i Sverige.

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 Kust-

banans trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen verksamhet 

bedrivs i företaget.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent

Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma 

frågor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor, 

trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, för-

säljning, kvalitet och utveckling.

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent 

Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i 

Sverige, AB Transitio som är ett samverkansorgan vars uppgift 

är att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt 

svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom den samordnade 

anskaffningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjning-

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

delningar av fordon mellan användare för att nå ett effektivt 

fordonsutnyttjande.

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

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

ting och regioner utvecklat gemensamma lösningar, gemen-

sam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom 

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

samma tjänster och produkter, bland annat 1177 Vårdguiden, 

UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och journal via nätet. 

Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i 

vård och omsorg. Genom att bredda ägandet ska bolaget 

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

skola, omsorg och samhällsbyggnad. SKL har därför i början 

av året köpt merparten av aktierna från landsting och regioner 

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

ner äger efter försäljningen fem aktier vardera. Under året har 

alla kommuner fått erbjudande om att bli delägare, genom att 

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

utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar 

även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och 

förvaltningskostnaderna sänkas och utvecklingstakten höjas 

genom ett mer samordnat arbete.

ALMI Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 äga-

randel 49 procent

Region Kalmar län äger Almi Kalmar tillsammans med majo-

ritetsägaren ALMI Företagspartner AB, det nationella moder-

bolaget. Region Kalmar län utser ombud till bolagsstämman 

medan Regionförbundet nominerar styrelseledamöter. Bola-

gets verksamhetsidé är att genom riskfinansiering och affärs-

utveckling stärka företagande och konkurrenskraften i före-

tag och därigenom medverka till ett växande och dynamiskt 

näringsliv. Tillsammans med länets kommuner bedriver ALMI 

olika projekt för bland annat affärsutveckling, innovationer och 

generationsskiftesfrågor.

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län var till 2019 ett kommunalt sam-

verkansorgan som var politiskt styrt och ägt av länets kommu-

ner samt landstinget. Arbetet innefattade uppdrag från olika 

statliga myndigheter med syfte att förstärka arbetet med regio-

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

sam organisation med syfte att ta tillvara länets möjligheter och 

främja dess utveckling. Målgrupperna var offentliga aktörer, 

näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. Landstinget 

betalade 2018 sammanlagt 17,6 Mkr till Regionförbundet, va-

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

2019 är Regionförbundet en del av Region Kalmar län. 

Länsmusiken - 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 eko-

nomiska anslagen. Verksamheten finansieras av statens kultur-

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

tande företag och de intäkter som kommer av försäljning av 

konserter och andra tjänster. Stiftelsens huvudsakliga 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 Ca-

merata 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 mu-

sikliv av god kvalitet.

 Landstingsfullmäktige har under 2017 tagit beslut om en 

ansvarsförbindelse där man förbinder sig att säkra att Kalmar 

läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan av stif-

telsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1§ stiftelselagen. 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 kul-

turminnesvård 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 finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar är För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och 

länets 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 enskilde medborgaren och för 

samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga 

till förvärvsarbete men också få en förbättrad livskvalitet.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

År 2015 tog samtliga landsting och regioner beslut om för-

bundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 

(KSA) som bildades i januari 2016. Förbundets ändamål är att 

för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. För-

bundet 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 Kal-

mar läns likviditet n 
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verk-
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige-
beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revi-
sorer den verksamhet som bedrivits i landstingets företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revi-
sorerna. Vi har även, tillsammans med revisorerna i Region 
Östergötland och Region Jönköpings län, granskat verk-
samheten i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsre-
gionen under år 2018. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verk-
samheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kon-
troll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de la-
gar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god re-
visionssed i kommunal verksamhet och landstingets revi-
sionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning 
och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
” Revisorernas sammanfattande redogörelse 2018”. Reviso-
rerna ser allvarligt på att landstingets största verksamhet, 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, återigen går med un-
derskott vilket också är större än tidigare. Kostnadsutveck-
lingen är dessutom hög och med de pågående och plane-
rade investeringarna behöver åtgärder vidtas. Revisorerna 
har även iakttagit att fullmäktiges mål för 2018 inte nås. De 
finansiella målen uppnås inte. Av de verksamhetsmässiga 

målen är det ett av 47 som helt nås medan 29 stycken näs-
tan nås. Revisionen ser dock positivt på att nästan hälften 
av de verksamhetsmässiga målen har ett förbättrat utfall 
jämfört med föregående år. 

Vi bedömer att landstingsstyrelsens ekonomiska och verk-
samhetsmässiga resultat inte är tillfredsställande. De finan-
siella och verksamhetsmässiga målen nås inte.

Vi bedömer sammantaget att nämnder och beredningar i 
landstinget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningar-
nas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovis-
ningen inte är förenligt med fullmäktiges mål för god eko-
nomisk hushållning. De finansiella målen är inte uppnådda 
och de verksamhetsmässiga målen nås till största del inte. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda leda-
möterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner landstingets 
årsredovisning för 2018.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Kalmar 2019-05-02

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

 � Revisorernas sammanfattande redogörelse 2018.

 � Granskning av landstingets årsbokslut för 2018.

 � Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Kalmar läns Beställ-

ningscentral AB, Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapital-

förvaltning AB, AB Transitio och ALMI Företagspartner Kalmar län AB. 

 � Revisionsberättelser från Kalmar läns Beställningscentral AB, Kalmar 

läns Trafik AB, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transi-

tio och ALMI Företagspartner Kalmar län AB.

 � Revisionsberättelser från Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Ny-

ström och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse.

 � Revisionsberättelse från Samordningsförbundet i Kalmar län.

 � Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Anders Björkman                                     Tommy Englund                                            Bo Jonsson                                           Ann-Margret Lindholm  

Bo Lindwall                                Klaus Leidecker                                           Tommy Ejnarsson    

Revisionsberättelse
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Politisk organisation  |  Region Kalmar län

Samverkansnämnd

Revisorer

Patientnämnd

Valberedning

Regionfullmäktige

Personalutskott

Arbetsutskott
Krisledningsnämnd

Funktionshinderråd

Pensionärsråd

Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor

Plan- och 
budgetberedning

Beredning 
hälso- och sjukvård

Beredning 
invånarfrågor

Beredning hållbarhet
och folkhälsa

FoU beredning

Regional utvecklingsnämnd
Folkhögskolestyrelse

Kollektivtrafiknämnd
Regional kollektivtrafikmyndighet

Regionstyrelse

Länsgemensam ledning 
i samverkan

inom socialtjänst och 
angränsande område hälso- och 

sjukvård Kalmar län
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Verksamhetsorganisation  |  Region Kalmar län

Regiondirektör

Hälso- och
sjukvårds-

förvaltningen

Regionstab

Västerviks 
sjukhus

Oskarshamns 
sjukhus

Länssjukhuset
i Kalmar

Diagnostiskt
centrum

Kalmar länstrafik

Primärvårds-
förvaltningen

Psykiatri-
förvaltningen

Regionservice IT-förvaltning Folktandvården
Regional 

utvecklings-
förvaltning

Regional 
utvecklingsnämnd Regionstyrelse Kollektivtrafiknämnd

Bildning





Landstinget hade 2018 visionen ”För ett fris-
kare, tryggare och rikare liv”. Visionen är ut-
gångspunkten i allt arbete. Verksamheten vilar 
på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. 
Värdegrunden bygger på principen om alla 
människors lika och unika värde, FN:s konven-
tioner om mänskliga rättigheter och Agenda 
2030 för en hållbar utveckling. Värdegrunden 
återfinns också i policyn, som beskriver förhåll-
ningssättet för arbetet  n

Vision och
värdegrund
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Anläggningstillgång
Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, såsom fastig-
heter och inventarier.

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att 
fördela anskaffningskostnaden över tillgångens nyttjan-
detid.

Avsättning
De förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sanno-
lika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias t.ex. avsättning för pensioner.

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

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och avsättningar/skulder en-
ligt balansräkningen.

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

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kost-
nader i resultaträkningen.

Immateriell tillgång
En tillgång som är identifierbar men icke monetär. Till-
gången är en resurs som förväntas ge ekonomiska förde-
lar i framtiden.

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

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

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av 
kortfristiga skulder.

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

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare 
än ett år efter balansdagen.

Medelvårdtid
Antalet vårddagar dividerat med antalet inskrivna patien-
ter under perioden.

Medelskattekraft
Beräknat genomsnitt av skattekronor per invånare.

Nettokostnader
Skillnaden mellan verksamhetens intäkter, verksamhetens 
kostnader och avskrivningar. Finansieras med skatteme-
del och generella statsbidrag.

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

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

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

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

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

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

Vårdtid
Vårddagar med tillägg för patienter som är inneliggande 
del av dag.

Årsarbetare
Arbetade timmar dividerat med 1700.

Ordlista
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Box 601, 391 26 Kalmar  n  Telefon 0480 - 840 00  n   regionkalmar.se


