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1 Inledning 
När vi summerar 2020 kan vi konstatera att det var ett 

år som inte blev som någon av oss hade kunnat förut-

spå. 2020 blev året då vi tillsammans med övriga Sverige 

och världen fick lägga mycket åt sidan för att hantera 

en världsomspännande pandemi. En pandemi som både 

riskerat människors liv, förändrat vår vardag och haft stor 

påverkan på både hälso- och sjukvården och företag och 

organisationer i länet.

Pandemins påverkan på vår organisation har varierat under 

året och det har varit en utmaning att både snabbt kunna han-

tera uppkomna situationer och samtidigt planera för följderna. 

Under sommaren var läget mer stabilt vilket gjorde att början 

av hösten kunde användas för att börja omhänderta den upp-

skjutna vården som vårens situation hade fört med sig. Under 

senhösten förändrades läget igen. Det blev en utmaning för 

oss alla att behålla kraften och uthålligheten när pandemins 

andra våg blev verklighet.

 Trots allt har pandemin fört med sig några positiva effekter. 

Digitaliseringen och omställningen till mer nära arbetssätt har 

under året tagit stora kliv. När patienter inte kunnat möta oss 

fysiskt har vi varit tvungna att finna nya alternativ. Detta har gjort 

att till exempel digitala vårdmöten ökat väsentligt. Utveckling-

en är i sig positiv och kan på sikt både effektivisera vården och 

öka tillgängligheten för våra invånare. Det är nu viktigt att vi 

kan höja blicken och hålla i det som varit positivt. Det gäller 

även oss medarbetare emellan, som har hittat nya mötes- och 

arbetsformer som förändrat arbetsvardagen.    

 En annan positiv effekt har varit en ökad samverkan, både 

inom vår organisation och med andra aktörer. Detta inte bara 

inom hälso- och sjukvården utan inom alla våra verksamheter.  

 Det har varit fantastiskt att se vad vi kan åstadkomma tillsam-

mans som organisation. Hur snabbt vi har kunnat ställa om och 

hur snabbt vi har kunnat starta upp helt nya processer tillsam-

mans, till exempel för provtagning och vaccination. Här har vi 

haft stor nytta av vårt tidigare nära samarbete och vår vilja att 

utvecklas tillsammans. Detta är också någonting vi ska ta med 

oss in i framtiden när vi ställs inför nya utmaningar. Värdet av 

samverkan, också på regional och nationell nivå, kan inte nog 

betonas. 

 Pandemins effekter kommer att vara kännbara en lång tid 

framöver. Pandemin pågår fortfarande och vi, vår verksamhet 

och samhället i stort får lära sig att leva under de här förutsätt-

ningarna.   Osäkerheten i hur de ekonomiska förutsättningarna 

utvecklar sig är stor och det kommer att ta lång tid att över-

blicka de slutliga effekterna. Det viktiga är nu att vi fortsätter att 

arbeta tillsammans för att ta oss igenom pandemin och för att 

fortsätta arbeta mot vårt mål – ett friskare, tryggare och rikare 

liv för Kalmar läns invånare  n

Ingeborg Eriksson  |  Regiondirektör



Vision och strategi
Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare 

och rikare liv”. I allt vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat 

och kunnigt.

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invå-

nare. Vi arbetar för att länet ska vara en plats där både människor, företag 

och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska 

vara ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas. Region Kalmar län är en 

politiskt styrd organisation som erbjuder regional utveckling, hälso- och sjuk-

vård, kollektivtrafik, utbildning samt förutsättningar för kulturliv. Tillsammans 

med länets kommuner, lärosäten, näringsliv och andra aktörer vill vi skapa 

de bästa förutsättningarna för invånare, företag och organisationer i länet.

Strategi 

Region Kalmar län ska arbeta för att ständigt förbättra verksamhetens kva-

litet. Det gör vi genom strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många! 

Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser. Att involvera, 

stötta och motivera medarbetarna är en av våra chefers viktigaste uppgifter. 

Våra medarbetare förväntas i sin tur ta ansvar för att förbättra och utveckla 

verksamheten. Det är självklart för oss alla att vi har två uppdrag – att lösa 

dagens uppgifter och att ta sig an framtidens utmaningar.

Regionplan 2020-2022 är det övergripande styrdokument som omsätter Re-

gion Kalmar läns vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra målom-

råden: Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomin
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Sammanfattning av årets måluppfyllnad

Under 2020 har regionens verksamhet och ekonomi på flera 

sätt påverkats av den pågående pandemin. Hela organisatio-

nen har genomgått en stor omställning som lett till ökade kost-

nader och minskade intäkter. Fokus har legat på att hantera 

pandemin och samtidigt upprätthålla samma goda kvalitet, 

tillgänglighet och säkerhet som vanligt, där så varit möjligt. 

 Arbetet för att länets invånare utöver tillgänglighet ska upp-

leva ett bra bemötande och ges möjlighet till delaktighet och 

medverkan efter var och ens behov, har fortsatt. Regionens 

värdegrund att agera öppet, engagerat och kunnigt har funnits 

med hela vägen och ett bra bemötande har varit i fokus och 

genomsyrat organisationen.

 De senaste resultaten från Hälso- och sjukvårdsbarometern 

är liksom tidigare år mycket goda. När det gäller förtroendet 

för hälso- och sjukvården i sin helhet hamnar Region Kalmar 

län högst i riket. Av de tillfrågade uppger 80 procent att de 

har förtroende, att jämföra mot 69 procent föregående år. Även 

förtroendet för länets sjukhus och hälsocentraler har ökat be-

tydligt under 2020 och 78 procent av länsborna uppger att de 

har förtroende för hur hälso- och sjukvården i regionen har han-

terat coronapandemin. Det är den fjärde högsta siffran bland 

landets regioner. När det gäller frågor om väntetiderna är rimli-

ga får Region Kalmar län allra högst resultat både när det gäller 

hälsocentralerna och sjukhusen. 

 Hälso- och sjukvårdens förflyttning, från fokus på specialise-

rad sjukhusvård till att vården ska utföras så nära patienten som 

möjligt, har fortsatt. Under 2020 har användningen av digitala 

tjänster inom Region Kalmar län ökat kraftigt. Till följd av pan-

demin har behovet av att kontakta hälso- och sjukvården på 

andra sätt än med fysiska besök lett till en snabb utveckling av 

de digitala tjänsterna och invånarnas användande av e-tjänster 

och besöken på 1177.se har ökat under 2020. Resultatet i Häl-

so- och sjukvårdsbarometern visar att invånarnas förtroenden 

för såväl 1177 på telefon som 1177.se har förbättrats betydligt. 

Förtroendet för e-tjänsterna på 1177.se är det samma som fö-

regående år. Överlag är de intervjuade i Kalmar län något mer 

tveksamma än övriga landet till att använda e-tjänster eller di-

gital teknik av olika slag för sin vård och behandling.   

Invånarens möjlighet att få en fast vårdkontakt har ökat sedan 

lagen om samverkan vid utskrivning etablerades, vilket har bi-

dragit till att tillgodose patientens behov av trygghet, säkerhet, 

kontinuitet och samordning i vården. Kontinuiteten har också 

stärkts genom att patienter med störst behov har erbjudits en 

fast läkarkontakt i primärvården.

 Region Kalmar län har under året arbetat efter handlingspla-

nen Barnrätt – för varje barns bästa för att tillgodose barnets 

rättigheter då barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020.

 Tillgänglighet och patientsäkerhet har varit högt prioriterat 

och Region Kalmar län presterar bra resultat. Regionen står sig 

väl i tillgänglighetsmätningar även om färre invånare har sökt 

sig till hälso- och sjukvården och många planerade besök och 

operationer har behövts skjutas upp.

 I början av mars genomfördes den nationella mätningen av 

inneliggande patienter med trycksår. På länets sjukhus hade 

4,0 procent av patienterna tryckskador eller trycksår, vilket är 

den lägst andelen i hela landet. När det gäller Region Kalmar 

läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran 

den lägsta hittills, 1,3 procent i jämförelse med rikssiffran som 

var 7,8 procent. Mätningen under hösten uteblev med anled-

ning av pandemin.

 Socialstyrelsen publicerade för fjärde året i rad övergripan-

de öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat. Rap-

porten visar att Region Kalmar län står sig väl i förhållande till 

landet i stort, bland annat när det gäller ekonomi, förtroende, 

tillgänglighet och hållbarhet.

 Eftersom en av de främsta åtgärderna för att minska smitt-

spridningen av covid-19 är att stanna hemma vid minsta för-

kylningssymptom, gick sjuktalen bland regionens medarbeta-

re upp under våren. Under sommaren, när smittspridningen 

minskade och provtagningskapaciteten ökade, sjönk sjuktalen. 

Under hösten steg de något igen och sammanlagt uppgick 

sjukfrånvaron till 6,2 procent i regionen som helhet under 2020. 

Det kan jämföras med 5,2 procent för 2019 och målvärdet som 

är 4,2 procent.

 Under året har stort fokus har lagts på arbetsmiljö och 

chefskap, medan andra delar såsom utbildning och kompe-

tensutveckling har fått stå tillbaka. Inriktningen har dock varit 

att hålla i det långsiktiga arbetet utifrån målet om en attraktiv 

arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter och delaktig-

het. Fokus ligger fortsatt på friska arbetsplatser och en mins-

kad sjukfrånvaro.

 Den pågående pandemin har även påverkat rekryterings-

arbetet. Vissa rekryteringar har fått skjutas upp och andra 

har genomförts digitalt. Det ökade behovet av personal till 

covid-vården hanterades genom samordning och förflyttning 

av befintlig personal samt genom extern rekrytering. Den 

Region Kalmar län har högt ställda mål och jobbar kontinuerligt med att förbättra verksamheten enligt strategin Varje 

dag lite bättre – kraften hos många. För 2020 konstateras att flera mål har uppfyllts, bland annat när det gäller årets 

ekonomiska resultat samt förtroendet för och tillgängligheten till vår hälso- och sjukvård. Arbetet med innovationer och 

regional utveckling har också varit fortsatt i fokus under året. 
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Sammanfattning av årets måluppfyllnad

största personalförflyttningen skedde från tandvården till sjuk-

husen i Kalmar och Västervik.

 Ett väl fungerande chef- och ledarskap har haft stor bety-

delse för regionens möjligheter att hantera pandemin och de 

utmaningar som följt med den. Stödet till chefer har inriktats på 

hantering av nya och utmanande situationer som omställning 

av verksamhet och förflyttning av personal.

 De särskilda satsningarna på löneutveckling om 10 Mkr för 

vårdens dygnet runt-verksamhet och 20 Mkr för jämställda lö-

ner bör särskilt noteras.

 Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att de 

finansiella målen ska vara uppfyllda och att organisationen ska 

uppnå goda verksamhetsresultat. Verksamhetsmåtten som 

mäter måluppfyllnaden är högt ställda och fullständig målupp-

fyllelse är därför ofta svår att uppnå. Målsättningen är att dessa 

ständigt ska förbättras vilket leder till att regionfullmäktiges 

mål uppnås.

 För att säkra en hållbar ekonomi ur ett finansiellt perspektiv 

krävs att Region Kalmar län har kostnadseffektiva verksamhe-

ter och hushållar med tillgängliga resurser. En del i det eko-

nomiska ansvaret är att säkra en god ekonomi på lång sikt då 

utgångspunkten är att varje generation ska klara kostnaderna 

för det den beslutar om och konsumerar. För att Region Kalmar 

län ska kunna hantera konjunktursvängningar och ha en stark 

handlingsfrihet är det viktigt att bygga upp reserver i form av 

eget kapital vilket kräver ett positivt resultat över tid. Det eko-

nomiska resultatet ska också vara tillräckligt stort för att klara 

pensionsutbetalningar, investeringar och kompetensförsörj-

ning i framtiden.

 Årets resultat uppgår till 359 Mkr, vilket är 157 Mkr bättre än 

budget och motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning. I och med detta uppfylls det finan-

siella resultatmålet där resultatet ska uppgå till minst 2 procent 

av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Under 

året har det samtidigt skjutits till tillfälliga statsbidrag, vilka har 

bidragit till det positiva resultatet för året.

 Nettokostnadsutvecklingen för året uppgår till 3,5 procent 

och inkluderar de riktade statsbidragen för merkostnader, er-

sättning för minskade biljettintäkter och bidrag för sjuklöne-

kostnader. 

 Enligt årets balanskravsutredning ger resultatet utrymme för 

avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 187 Mkr. Ti-

digare år har avsättningar gjorts med totalt 145 Mkr. Syftet med 

RUR är att utjämna sviktande intäkter över en konjunkturcykel. 

Resultatet ger även utrymme för återställning av negativa ba-

lanskravsresultat från tidigare år.

 Region Kalmar län finansierar investeringarna med egna 

medel utan extern upplåning och har en god likviditet. Det 

innebär att även det finansiella målet att investeringarna ska 

finansieras utan extern upplåning uppnås.

 Det har funnits ett stort engagemang för innovationsfrågor-

na under året och arbetet med innovation och testbäddar har 

inletts. En omställning har gjorts för att stötta besöksnäringen 

i den nuvarande situationen. Exempel på åtgärder är kompe-

tensutveckling, jourhavande företagslots, informations- och 

stödinsatser.

 Ett uppdaterat handlingsprogram för länets livsmedelsstra-

tegi har antagits av Region Kalmar län, LRF Sydost och Länssty-

relsen. Strategin innehåller nära trettio prioriterade aktiviteter 

som ska bidra till att nå livsmedelsstrategins mål.

 Handlingsprogrammet för transportinfrastruktur är antaget 

och kommer nu ligga till grund för kommande påverkansar-

bete för länet. Programmet sätter agendan för den regionala 

transportplanens större prioriteringar och medfinansieringsob-

jekt för en längre tidshorisont.

 Ett förslag till en länsgemensam finansieringsmodell för att 

främja bredbandsutveckling i Kalmar län har tagits fram som 

ingår i arbete med att förbättra möjligheterna till digital kom-

munikation i länet.

 Arbetet har pågått under året utifrån handlingsprogrammet 

för kompetensförsörjning. Länet erhöll en god tilldelning av 

yrkeshögskoleutbildningar för 2020 och ökade antalet platser 

från året innan. Av de studerande som gått yrkesutbildningar 

har 84 procent arbete inom sitt område efter avslutad yrkesut-

bildning på Regionens folkhögskolor. För medicinska sekretera-

re, socialpedagoger och fritidsledare var resultatet 100 procent.

 Arbetet för att bidra till en levande kultur i hela länet har 

fortsatt genom att samordna, utveckla och verka för att den 

regionala kulturen når alla.

 Koldioxidutsläppen har fortsatt att minska och målet om  

60 procent reduktion till 2030 är på god väg att uppnås n





 
Region Kalmar läns mål – Invånare och kund

Nöjda invånare och
samarbetspartners
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Nöjda invånare och samarbetspartners
 

Bra bemötande och delaktighet

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska kän-

na sig sedda, få ett bra bemötande och god service. Värde-

grunds- och bemötandearbetet har fortsatt att utvecklas uti-

från invånarnas upplevelser.

 Det övergripande arbetet med värdegrund och bemötande 

har fortsatt att utvecklas genom utbildningar och i samband 

med chefsforum, utvecklingsdagar, introduktioner för nyan-

ställda samt vid medarbetardagar. En tydlig värdegrund, ”öp-

pet, engagerat och kunnigt”, skapar grund för utveckling, sam-

verkan och förståelse. Det handlar både om att bygga stolthet 

och skapa trivsel samt att skapa de rätta förutsättningarna för 

trygga medarbetare. 

 Förtroendet för hälso- och sjukvården, sjukhusen och häl-

socentralerna i Kalmar län har ökat, det framgår av hälso- och 

sjukvårdsbarometern för 2020. I jämförelsen med landets 21 

regioner hamnar Region Kalmar län allra främst när det gäller 

förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. 80 procent 

av de tillfrågade uppger att de har förtroende mot 69 procent 

föregående år. Även förtroendet för länets sjukhus och hälso-

centralerna har ökat betydligt under 2020 och landar på 83 

procent för länets sjukhus (75 procent 2019) och 75 procent för 

hälsocentralerna (67 procent 2019).

 Av länets invånare uppger 78 procent att de har förtroende 

för hur hälso- och sjukvården i regionen hanterat coronapande-

min. Det är den fjärde högsta siffran bland landets regioner.

 När det gäller frågor om väntetiderna är rimliga får Region 

Kalmar län allra högst resultat både när det gäller hälsocen-

tralerna och sjukhusen med 86 respektive 74 procent. Båda 

resultaten har ökat med 13 procentenheter på ett år. Boende i 

Kalmar län är näst mest nöjda i landet när det gäller tillgången 

till vård, 93 procent instämmer i påståendet att de har den häl-

so- och sjukvård de behöver.

 Förtroenden både när det gäller 1177 på telefon och på 

webben 1177.se har förbättrats betydligt, 69 procent har förtro-

ende för 1177 på telefon och 73 procent för 1177.se. Förtroen-

det för e-tjänsterna på 1177.se är på samma nivå som föregå-

ende år och överlag är de intervjuade i Kalmar län aningen lite 

mer tveksamma än övriga landet till att använda e-tjänsterna 

eller digital teknik av olika slag för sin vård och behandling.

Strategin för invånar-, patient och närståendemedverkan har 

reviderats under året och innebär ett ökat fokus på medverkan 

i individens egen vård. Strategin betonar vikten av att stödja 

lärande mellan patienter/närstående och mellan patienter/när-

stående och personal vilket har stor betydelse för till exempel 

omställningen till en mer nära vård. Viktigt är också patient- 

och närståendes medverkan i forskningen som ytterligare ett 

perspektiv. Fokus har också varit att öka barns medverkan, att 

lyssna in barns synpunkter på ett systematiskt sätt samt att öka 

medverkan från invånare med annan kulturell bakgrund. Inom 

Region Kalmar län har patienter och närstående medverkat i 

ett flertal aktiviteter under året. Till exempel inom utbildningar 

för SIP, samordnad individuell plan, och i studiecirklar för per-

son- och familjecentrerad vård. Omkring 130 personer finns nu 

i länets Intressebank.  Personerna i intressebanken utgör resurs 

och bidrar med sina erfarenhetsbaserade kunskaper i utveck-

lingsaktiviteter och ledningssammanhang.

 Regionerna i den sydöstra sjukvårdsregionen har haft ett er-

farenhetsutbyte om arbetet med patient- och närståendemed-

verkan som sker i respektive region och kring hur vi kan agera 

stöd till systemet för kunskapsstyrning.

 Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020, och för att till-

godose barnets rättigheter enligt barnkonventionen har Regi-

on Kalmar län arbetat efter handlingsplanen Barnrätt – för varje 

barns bästa. En rutin för prövning av barnets bästa har tagits 

fram och används vid politiska beslut. Alla inkomna ärenden 

kategoriseras och i de fall det finns behov, ska en prövning av 

barns bästa göras.

 En handlingsplan för jämställdhetsintegrering för Region 

Kalmar län har tagits fram och beslutats under året. Handlings-

planen syftar till att alla invånare ska erbjudas en likvärdig ser-

vice, oavsett kön.

Hälsa och välbefinnande

Folkhälsa har ett nära samband med den regionala utveck-

lingen. Det omgivande samhället är en av flera faktorer som 

påverkar människors hälsa. Verksamheterna har fortsatt med 

att stödja invånarna i processen för hälsosammare levnads-

vanor. Fokus har legat på arbetet med att påverka människors 

levnadsvanor och insatser för att stärka den psykiska hälsan. 

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

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

Kalmar läns verksamhet.



11R 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 2 0

Nöjda invånare och samarbetspartners
 

Möjligheten att genomföra utbildningsinsatser digitalt har ökat 

och intresset och kompetensen avseende digitala verktyg har 

utvecklats under året.

 Enligt undersökningen Hälsa på lika villkor har andelen invå-

nare med god eller mycket god självskattad hälsa minskat i den 

senaste mätningen från 74 procent 2018 till 70 procent 2020. 

Minskningen är större bland kvinnor jämfört med män. Kalmar 

län ligger något under rikssnittet på 72 procent. Nedgången 

syns också för riket som helhet. Det är inte klarlagt vad nedgång-

en beror på, men pandemin kan ha haft påverkan på resultatet

 Andelen med riskkonsumtion av alkohol ligger på 15 pro-

cent som är samma nivå som vid förra mätningen. Riskkonsum-

tion av alkohol sjunker bland yngre, medan den ökar något 

bland äldre. Förändringarna är desamma i riket som i Kalmar 

län. Andelen som använder tobak dagligen ligger på samma 

nivå som förra mätningen och uppgår till 19 procent. Det är 

strax över rikssnittet som är 18 procent. Könsuppdelat kan man 

se att andelen män som använder tobak dagligen har ökat 

från 25 procent förra mätningen till 28 procent, medan ande-

len kvinnor som använder tobak dagligen har minskat från 13 

till 10 procent. Utvecklingen är densamma i landet. Andelen 

dagligrökare uppgår till 6 procent där andelen är något högre 

bland kvinnor (7 procent) jämfört med män (5 procent). Ande-

len dagligrökare i Kalmar län ligger något under rikssnittet där 

trenden över tid är att andelen dagligrökare minskar.

 Andelen som är fysiskt aktiva 150 minuter per vecka uppgår 

till 66 procent vilket är något högre än rikssnittet som ligger på 

65 procent. Generellt sett är yngre mer fysiskt aktiva jämfört 

med äldre, och män är mer fysiskt aktiva jämfört med kvinnor.  

 Andelen invånare med BMI 30 (fetma) ökar och ligger i den 

senaste mätningen på 17 procent i Kalmar län, vilket är något 

högre än rikssnittet som ligger på 16 procent. Det är ingen skill-

nad mellan könen men andelen ökar över tid i alla åldersgrupper. 

Störst andel med fetma återfinns i de äldre åldersgrupperna.

 Region Kalmar läns handlingsplan för folkhälsa har integre-

rats med verksamhetsplanen för hållbarhet under året. Syftet är 

att få en helhetsbild över det arbete som bedrivs inom områ-

dena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

För att uppnå målsättningen med att öka den fysiska aktivite-

ten och minska stillasittandet har aktiviteter genomförts i länet, 

som till exempel Kom-igång-aktiviteter på familjecentralen i 

dialog med dietister och föreningslivet för insatser i Högsby 

och Emmaboda kommun. Kursen Sund Smart Stark Senior 

har påbörjats i Emmaboda kommun. Risken för försämrade 

levnadsvanor med anledning av pandemin har varit viktigt att 

uppmärksamma då människor i framförallt riskgrupper rör sig 

mindre ute i samhället. En digital utbildning för Fysisk aktivitet 

på recept (FaR)-mottagare har genomförts och Region Kalmar 

län har tillsammans med länets kommuner deltagit på en ut-

vecklingsdag tillsammans med Generation pep. Arbete med 

att kartlägga pågående och framtida arbete rörande goda 

matvanor, fetma och övervikt har påbörjats och bidrar i arbe-

tet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 

Tobaksfri Utmaning och Tobaksfri Duo har fortsatt under 2020 

och där skolor inte kunnat besökas fysiskt har digital informa-

tion och instruktioner använts.

 Arbetet med att etablera en familjecentral i länets samtli-

ga kommuner fortsätter. Familjecentralen i Högsby har startat 

under året och beslut har fattats om att bygga lokaler för en 

familjecentral i Vimmerby kommun.

Trygghet och köfri vård

Region Kalmar läns mål är att ha Sveriges bästa tillgänglighet 

– Köfri vård. Det ska vara tydligt vilket utbud som finns och hur 

man kontaktar hälso- och sjukvården i olika situationer.

 Under året har hälso- och sjukvården fått ställa om med 

anledning av pandemin och många planerade besök och 

operationer har skjutits upp. Färre har också sökt sig till häl-

so- och sjukvården vilket kan vara en bidragande orsak till att 

tillgängligheten förbättrats inom vissa verksamheter. Totalt har 

86 procent av patienterna i Kalmar län har under året fått en 

tid till operation eller behandling inom 90 dagar. Motsvarande 

siffror för första besök i den specialiserade hälso- och sjukvår-

den inom 90 dagar var 91 procent. Andelen invånare som får 

kontakt med primärvården samma dag har ökat något sedan 

föregående år.

 Användandet av digitala vårdmöten har ökat, vilket bidragit 

till att tillgängligheten till mottagningar inte har påverkats lika 

mycket som om alla vårdbesök hade uteblivit. Till följd av pan-

demin hade folktandvården under en period på våren föränd-
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rat sitt utbud till att endast bedriva akut tandvård då sjukvårds-

material och skyddsutrustning som används inom tandvården 

behövts inom hälso- och sjukvården. Den första juni kunde en 

stegvis öppning ske då materialförsörjningen stabiliserats. Vilket 

har inneburit att tillgängligheten har påverkats under året. 

 Både invånarnas användning av e-tjänster och besöken på 

1177.se fortsätter att öka. Under 2020 har Region Kalmar läns 

del av webbplatsen haft 2 965 500 besök. Över 186 000 länsin-

vånare är anslutna till e-tjänsterna vilket är ett stadigt ökande 

antal. Under 2020 gjordes 2 300 000 inloggningar i e-tjänsten. 

 En annan del av 1177 Vårdguiden är sjukvårdsrådgivning-

en på telefon. Sedan mars månad har trycket varit högt med 

ökande väntetider. Andelen samtal som besvaras inom må-

let nio minuter var 16 procent ackumulerat för 2020. Flera 

insatser är gjorda, dels en ökad bemanning, dels samverkan 

med andra regioner. Samverkan har lett till att samtal dagtid 

på vardagar inte längre har någon överbelastning, men fort-

farande finns stora utmaningar kvällar och framför allt helger. 

  Under året har ett test påbörjats med hemstationer, som 

innebär att medarbetare på 1177 Vårdguiden kan arbeta kor-

tare arbetspass då behovet är som störst. Det är ett ökat fokus 

på att sprida webben 1177.se och 1177.se e-tjänster för att öka 

tillgängligheten till de som har störst behov av telefonkontakt.

Person- och familjecentrerat förhållningssätt

Länets invånare ska uppleva en sammanhållen hälso- och sjuk-

vård som tar ansvar hela vägen genom vården. Person- och 

familjecentrerad vård innebär att vården utgår från individens 

behov, preferenser och resurser.

 Nya arbetssätt har fortsatt att utvecklas för att skapa trygghet 

för patienter med behov av samordnade insatser. En god sam-

verkan med den kommunala hemsjukvården och sjukhusen har 

varit grunden och arbete pågår med att utveckla teamarbete 

mellan kommunernas och regionens hälso- och sjukvård. Detta 

innebär att genom samverkan skapa en tryggare vårdsituation 

för patienter med stora behov. Arbetet innebär att stärka möj-

ligheten till kontakt med hälsocentralerna vid oplanerad vård, 

genom möjlighet till hembesök, ökad samverkan med ambu-

lans och konsulterande roll till kommunsjuksköterskor.

 Under 2020 har undersökningen nationell patientenkät för 

primärvård genomförts som undersöker patienters upplevelse 

av primärvården. Resultaten för 2020 visar på ökat förtroende i 

alla dimensioner. Störst förändring syns i dimensionen tillgäng-

lighet till primärvården som ökat från 86 procent till 89 procent, 

och patienternas upplevda delaktighet och involvering i vår-

den, som ökat från 81 procent till 83 procent. Ökningen syns 

bland både kvinnor och män. Ett allmänt ökat förtroende för 

vården under perioden kan vara en bidragande orsak, samma 

trend syns i Hälso- och sjukvårdsbarometern.  

Registrering av fast vårdkontakt har ökat sedan Lagen om sam-

verkan vid utskrivning etablerades, vilket har bidragit till att 

tillgodose patientens behov av trygghet, säkerhet, kontinuitet 

och samordning i vården. Rollen som fast vårdkontakt har fort-

satt att utvecklas så att det blir naturligt i vårdkedjan. Arbetet 

med att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadium 

och planera och utföra proaktiva insatser har fortsatt. Kontinu-

iteten har stärkts genom att erbjuda de patienter med störst 

behov en fast läkarkontakt. Inför 2020 gjordes en ekonomisk 

satsning för att säkra fast läkarkontakt och kontinuitet för invå-

narna. Satsningen har resulterat i att andelen av länets invånare 

som har en fast läkarkontakt ökat från 57 procent till 75 procent. 

När det gäller kontinuiteten syns inte samma förbättring men 

den pågående pandemin kan ha medfört att den delvis har 

fått stå tillbaka. 

 Inom psykiatrin har andelen som har fast vårdkontakt ökat 

och det har bidragit till att tillgodose patientens behov av 

trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning i vården. Ar-

betet med att säkra fast läkarkontakt och stärka kontinuiteten 

kommer att fortsätta.

 Samarbete pågår med kommunerna gällande att skapa 

rutiner för samordnade individuella planer (SIP). Studiecirklar 

och utbildningar i SIP har hållits under året som syftar till att 

stärka ett person- och familjecentrerat arbetssätt. Arbetet med 

patientkontrakt har varit vilande under 2020 med anledning av 

pandemin och ett beslut har fattats om att revidera handlings-

planen för att utveckla patientkontraktet.

Stärkt samverkan

Dialogen och samverkan med aktörer på kommunal, regional 

och statlig nivå har intensifierats och nya samverkansformer har 

också utvecklats under året. Tillsammans med länets kommuner 

har ett arbete med hemsjukvården bedrivits vilket inneburit en 

minskning av antalet inneliggande patienter. Under pandemin 

har hälsocentralerna samverkat i konstellationer om två till tre 

hälsocentraler. Arbete på flera enheter har förutom bättre till-

gänglighet också inneburit att medarbetare fått med sig goda 

arbetssätt tillbaka till ordinarie enhet. 

Samverkan mellan tandvården och sjukvården har stärkts vilket 

framåt ger möjlighet till fortsatt samverkan vid projekt. Exem-

pel på viktiga externa samverkansstrukturer under pandemin är 

Länsgemensam ledning i samverkan, Regionalt ledningsforum, 

Tillväxtforum och samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen. Det-

ta utökade samarbetet och samverkan har på många sätt varit 

gynnsamt och ska bibehållas.

 Region Kalmar län har tillsammans med Länsstyrelsen och an-

dra externa aktörer som exempelvis Almi och Linnéuniversitetet 

samverkat i insatser som till exempel Jourhavande företagslots 

och gemensam information till näringslivet. 
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Under slutet av 2020 har ett arbete genomförts för att forma och 

hitta finansiering för fortsatt arbete med regional exportsamver-

kan. Region Kalmar län och Almi har tillsammans tagit fram en 

modell för fortsatt arbete som bygger på olika nivåer av insatser 

och fortsatt samverkan i länet. Bland insatserna finns informa-

tionsinsatser för att öka intresset för export och nätverksinsatser 

för större exporterande företag.

 Under året har arbetet vid Brysselkontoret och Europasam-

arbetet påverkats av situationen med pandemin och arbetssätt 

har fått ställas om. Omställningen till digitala möten har lett till 

att tidigare planerade aktiviteter för att lyfta regionala partner på 

EU-arenan har kunnat genomföras med fler deltagare. Fokus har 

också varit på den kommande långtidsbudgeten och den nya 

programperioden. För policypåverkan har bland annat följande 

områden varit aktuella under perioden; stöd vid inspel till EUs 

strategi om integration av energisektorn, inspel till EUs uppda-

terade skogsstrategi samt EUs strategi om biologisk mångfald.

Civilt försvar

Region Kalmar län har under året fortsatt arbetet med de för-

beredelser som behövs för att verksamheten under höjd be-

redskap kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse 

av krigsfara och krig. Under året har delar av säkerhetsarbetet 

fått läggas åt sidan och annat har prioriterats med anledning 

av den pågående pandemin. Exempelvis så genomfördes inte 

totalförsvarsövningen som planerat under året, men genom-

förda aktiviteter har ändå bidragit till ökad insikt, kunskap och 

förankring av Region Kalmar läns ansvar gällande civilt försvar.

 Under våren skickades en första krigsplacering ut till samt-

liga medarbetare och arbetet med krigsorganisation är pågå-

ende. Arbetet med säkerskyddsanalys har fortsatt, bland annat 

genom säkerhetsprövningar och översyn av tillträde. När det 

gäller informationssäkerhetsområdet så har nya riktlinjer och 

rutiner antagits, riskanalyser genomförts och signalskydd (Sig-

ne) driftsatts. Införandet av Signe är ett första steg att återta 

Region Kalmar läns förmåga att kunna ta emot och skicka sä-

kerhetsskyddsklassificerad information. Utbildning i informa-

tionssäkerhet har dessutom genomförts på arbetsplatsträffar, 

på förvaltningsdagar samt till riktade funktioner med särskilt 

ansvar. En översyn av sekretesshanteringen har genomförts 

vilket resulterat i ett antal åtgärder, bland annat har dokument-

förstörare införts i alla verksamheter  n
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Självskattad hälsa hos invånarna

Invånarnas uppfattning om att de har 

tillgång till den hälso- och sjukvård de 

behöver

Invånarnas förtroende för hälso- och 

sjukvården i sin helhet

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 förtroende för 1177s 

e-tjänster

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

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

Hälsa på lika villkor

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

Hälso- och sjuk-

vårds-barometern

KLT (Kolbar)

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Ingen mätning 2019

88 %

(K 89 % M 86 %)

69 %

(K 67 % M 69 %)

61 %

(K 61 % M 61 %)

62 %

(K 65 % M 59 %)

61 %

(K 64 % M 57 %)

59 %

(K 60 % M 58 %)

54 %

(K 56 % M 51 %)

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

85 %

(K 83 % M 86 %)

74 %

(K 70 % M 77 %)

87 %

(K 88 % M 87 %)

72 % 

(K 73 % M 72 %)

60 % 

(K 62 % M 59 %)

68 %

(K 73 % M 64 %)

Nytt mått

58 %

(K 54 % M 61 %)

52 %

(K 55 % M 49 %)

91 %

79 %

84 %

(K 83 % M 84 %)

> 80%

> 95 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 60 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

70 %

(K 65 % M 75 %)

93 %

(K 95%) (M 92%)

80 % 

(K 78%) (M 82%)

69 % 

(K 69%) (M 69%)

73 %

(K 74 % M 70 %)

61 %

(K 67 % M 56 %)

67 %

(K 66 % M 68 %)

53 %

(K 53 % M 54 %)

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

86 %

(K 85 %) (M 87 %)

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners
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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

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 %

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

81 %

(K 80 % M 82 %)

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

86 %

(K 86 % M 87 %)

Ingen mätning 2019

87 %

77 %

81 %

(K 81 % M 81 %)

90 %

80 %

86 %

(K 86 % M 85 %)

87 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

83 %

(K 82 %) (M 84 %)

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

89 %

(K 89 %) (M 89 %)

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners
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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              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

KLT (Kolbar)

Enkät folkhögskolorna

Ingen mätning 2019

88 %

(K 87 % M 89 %)

83 %

(K 83 % (M 83 %)

92 %

83 %

87 %

(K 86 % M 87 %)

84 %

(K 86 % (M 81 %)

91 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

> 95 %

Ingen mätning 2020 

med anledning av 

pandemin

89 %

(K 89 %) (M 89 %)

83 %

(K 81 % (M 85 %)

93 %

Mål och mått  |  Nöjda invånare och samarbetspartners
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Hållbar utveckling i hela länet

Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse

Region Kalmar län ska arbeta för ökad konkurrens- och utveck-

lingskraft i alla delar av länet. För detta krävs förutsättningar för 

innovation, förnyelse och långsiktigt hållbar tillväxt.

 Region Kalmar län har med anledning av pandemin tagit 

fram åtgärdspaket för att stödja verksamheter i rådande situ-

ation. Regionala utvecklingsnämnden har fram till och med 

årsskiftet fattat beslut om extra stöd på drygt 18 miljoner till 

näringslivet och kulturen. Dialogen och samverkan med aktö-

rer på kommunal, regional och statlig nivå har intensifierats och 

nya samverkansformer har utvecklats.

 Det har funnits ett stort engagemang för innovationsfrågor-

na under året där exempelvis arbetet med innovation och test-

bäddar har inletts då Vinnova beviljat projektmedel. Projektet 

syftar till att skapa en effektiv, flexibel och bestående testbädd 

för validering av produkter och tjänster som bidrar till ett läran-

de och utveckling som löser behov samt samhällsutmaningar.  

 Detta för att kunna underlätta förflyttning från vård på sjuk-

hus mot den nära vården i patientens hem eller primärvård, 

samt ha fokus mot hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-

gande aktiviteter.

 En strategi för Smart Specialisering har tagits fram i samver-

kan med ett stort antal näringslivsaktörer i länet samt Linnéu-

niversitetet. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige i början 

av nästa år. Strategin ska ligga till grund för att utveckla innova-

tionsmiljöer i samverkan med lärosäten, kommuner, näringsliv 

och andra aktörer.

 Ett uppdaterat handlingsprogram för länets livsmedelsstra-

tegi har antagits av Region Kalmar län, LRF Sydost och Länssty-

relsen. Strategin innehåller nära trettio prioriterade aktiviteter 

som ska bidra till att nå livsmedelsstrategins mål. Region Kal-

mar län ansvarar för nio av de prioriterade aktiviteterna och sju 

av dessa aktiviteter har påbörjats. Exempel på aktiviteter är att 

utveckla samarbetet med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 

att medverka till att en yrkesutbildning kommer till stånd, att 

bilda ett regionalt kompetensråd för livsmedelsbranschen, ett 

genomförande av projektet Livsmedelsutveckling Sydost 2.0 

samt förstudie Matens hus. 

 Projektet Livsmedelsutveckling Sydost 1.0 har slutrapporte-

rats och starten av det nya efterföljande projektet Livsmedels-

utveckling Sydost 2.0 har påbörjats. Det nya projektet erbjuder 

livsmedelsföretagen stöd i form av företagsbesök, lotsningar, 

kunskap och utvecklingsinsatser för att öka deras tillväxt och 

förädlingsvärden. På grund av pandemin har prioritet legat 

på vilka stöd som företagen kan få med fokus på rådgivning 

och hjälp kring stödformer och juridik med mera. Under 2020 

har huvudmannaskapet för projektet flyttats från regionen till 

Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län (IUC). Detta för att 

förbereda för en långsiktig lösning efter projektets slut.

 Inom projekt- och företagsstöd har en hel del förändringar, 

förenklingar och anpassningar gjorts under året. Andelen fö-

retag inom besöksnäringen och inom livsmedel som har fått 

ta del av affärsutvecklings- eller produktutvecklingsinsatser har 

ökat i jämförelse med föregående år. En översyn av regionens 

framtida utvecklingsarbete med besöksnäringen har gjorts 

tillsammans med länets kommuner och ett samverkansavtal 

mellan kommunerna och Region Kalmar län gällande inter-

nationell marknadsföring har upprättats. Samarbetet med Ar-

betsförmedlingen gällande kompetensförsörjning har stärkts 

och ett branschråd har bildats. Arbetet med ny strategi för 

besöksnäring har inletts liksom insatser tillsammans med ALMI 

Företagsutveckling för riktade insatser mot konferens- och mö-

tesanläggningar.

 Förutsättningar för ett Matens hus i Kalmar län har utretts 

och under hösten 2020 har fem aktörer beviljats 75 000 kro-

nor vardera för konceptutveckling med återredovisning i april 

2021. Därefter får ett eller flera förslag medel för att ta fram en 

genomförandeplan. Ett sista steg är att vinnande förslag bevil-

jas ett etableringsstöd under en uppstartsperiod.

En levande landsbygd

En av Kalmar läns stora tillgångar är landsbygden. Länets 

basnäringar, de gröna näringarna och besöksnäringarna har 

sin grund i landsbygden.

 Inom ramen för arbetet med landsbygdsutveckling och det 

regionala serviceprogrammet har Region Kalmar län deltagit 

i flera processer för att bland annat starta upp obemannade 

butiker genom att stötta med input, genomförande av digitala 

enkäter för underlag och regional bygdepeng till aktiviteter.

 En omställningsprocess med anledning av pandemin har 

arbetats fram för besöksnäringsföretagen. Den innehåller in-

satser för att stötta besöksnäringsföretagen i den nuvarande 

situationen. Exempel på åtgärder är kompetensutveckling, 

jourhavande företagslots samt informations- och stödinsatser. 

Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innova-

tionsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och 

i den egna verksamheten. 
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Hållbar utveckling i hela länet

Arbetet med produktutveckling inom hästturism och paddling 

har påbörjats. För besöksnäringen sker arbete med resursin-

ventering, paketering och förberedelser inför kommande sä-

songer när efterfrågan förväntas stiga.

 Arbetet med att genomföra skogs- och trästrategierna till-

sammans med övriga regioner och länsstyrelserna i Småland 

pågår. Under året har bland annat arbetet med att genomföra 

trähusskolan inletts. Syftet är att inspirera till att öka byggandet 

i trä med fokus på större byggnader. 

 Arbetet med ett pilotprojekt för att prova nya arbetsmeto-

der för utvecklingsinsatser i områden med särskilda utmaning-

ar har påbörjats tillsammans med Högsby kommun. Projektet 

syftar till att stimulera engagemang och stärka social samman-

hållning och inkludering.

Infrastruktur och digitalisering

För stärkt konkurrenskraft krävs bra tillgänglighet, både digitalt 

och för transportinfrastrukturen. Arbetet med att stärka samver-

kan inom och utanför länet har fortsatt för att skapa starka sam-

band med tillväxtmotorer och regionala kärnor i grannlänen. 

 Handlingsprogrammet för transportinfrastruktur är antaget 

och ligger nu till grund för kommande påverkansarbete för lä-

net. Programmet sätter agendan för den regionala transport-

planens större prioriteringar och medfinansieringsobjekt för en 

längre tidshorisont. Här lyfts bland annat behov av upprustning 

och höjning av standard för järnvägsnätet, både inom och ut-

anför länets gränser. Vägar inom prioriterade regionala stråk 

behöver få höjd hastighets- och säkerhetsstandard och för E22 

är det fortsatt viktig att hela sträckan rustas upp.

 Arbete pågår med att förbättra möjligheterna till digital 

kommunikation i länet och utgår från länets digitala agenda 

och bredbandsstrategi där målet är att alla hushåll ska ha till-

gång till en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020. Ett förslag 

för en länsgemensam finansieringsmodell för att främja bred-

bandsutveckling i Kalmar län har tagits fram. Under 2020 har ett 

större arbete med kartläggning av återstående utbyggnads- 

och investeringsbehov för att nå ett fullt utbyggt 1 Gbit/s-nät 

genomförts och en handlingsplan är under framtagande.

 Arbetet med digital agenda för Kalmar län 2019–2020 har slu-

trapporterats. En uppdaterad version för perioden 2021–2022 

har arbetats fram under året och en remissversion har beslutats 

av regionstyrelsen och skickats ut till länets aktörer för samråd.

Kompetensförsörjning i länet

Region Kalmar län har ett övergripande ansvar och nationellt 

uppdrag för länets kompetensförsörjning och samarbetar med 

kommuner, myndigheter, utbildningsanordnare och näringsliv.  

 Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning antogs av 

regionfullmäktige under 2020 och utgör grunden för ett gemen-

samt, långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmark-

nadens behov av utbildning och kompetens i länet. Nu pågår 

genomförandet av insatserna och med anledning av pandemin 

har en speciell handlingsplan med snabba insatser tagits fram, 

bland annat för matchning av kompetens och insatser för snabb 

validering.

 Utredningen angående ett kompetenscenter för yrken inom 

kollektivtrafiken påbörjades förra året och redovisades innan 

sommaren. Dialog har genomförts med berörda företag och 

kommunerna och ett förslag har tagit fram på en gemensam 

samverkansplattform för utbildningar för yrken för kollektivtra-

fiken. 

 Region Kalmar län har tillsammans med övriga regioner på-

börjat ett gemensamt utvecklingsarbete med fokus på bättre 

analyser av kompensbehovet. Flera insatser arbetas med för 

att öka möjligheterna till fler yrkeshögskoleutbildningar i länet 

enligt handlingsprogrammet för kompetensförsörjning. Länet 

fick en god tilldelning av yrkeshögskoleutbildningar för 2020 

och ökade antalet platser från året innan.

 Ett traineeprogram har startat under hösten 2020 tillsam-

mans med Sydsvenska handelskammaren och Region Krono-

berg och den första gruppen kommer att starta under våren 

2021. Målet med programmet är att stödja arbetsgivare att 

rekrytera nyutexaminerade akademiker för att öka attraktivite-

ten för arbetsgivare regionalt och tillgodose kompetensbehov. 

Information till företag samt rekrytering av deltagare gjordes 

under året.

 Samarbetet med Arbetsförmedlingen gällande kompetens-

försörjning har stärkts och ett branschråd har bildats. I dialog 

med Arbetsförmedlingen i Kalmar län har ett förslag till sam-

verkan när det gäller analys av behov men också en samverkan 

när det gäller utbildningsinsatser som effekt av behoven tagits 

fram. Med anledning av pandemin har en webbplats tagits 

fram som beskriver ett stort antal distansutbildningar.
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Folkhögskolor

Region Kalmar läns fyra folkhögskolor är både en del av länets 

kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning, 

integration och som utbildningsaktör för det professionella 

kulturlivet. 

 På folkhögskolorna hölls med anledning av pandemin mer-

parten av kurserna från mitten av mars till vårens terminsav-

slutning på distans. Från höstterminens start genomfördes 

verksamheten på plats på respektive skola kombinerat med 

viss distansundervisning för att sedan i slutet av året återgå 

till distansstudier för flertalet kurser. Utvärderingen visar att 90 

procent av folkhögskolornas deltagare tyckte att övergången 

till distansstudier har fungerat bra eller tillfredsställande. Stu-

derandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på folk-

högskola är fortsatt högt och fokus ligger på att varje enskild 

deltagare ska uppleva att de är nöjda med utbildningen.

 Totalt har 59 procent av studerande uppnått grundläggande 

behörighet på folkhögskolornas allmänna kurser. Resultatet är 

lägre än förra året, vilket kan förklaras med att många har låg 

studievana samt omställningen till distansundervisning, vilket 

har inneburit en stor utmaning för flera deltagare på allmän 

kurs. 

 Av de studerande som gått yrkesutbildningar har 84 procent 

arbete inom sitt område efter avslutad yrkesutbildning på regi-

onens folkhögskolor. För medicinska sekreterare, socialpeda-

goger och fritidsledare är resultatet 100 procent. Av de som 

inte var i arbete hade 5 procent studerat vidare.

 En ny utbildning för barnskötare har påbörjats på Vimmerby 

folkhögskola. Där har även ytterligare en utbildning för medi-

cinska sekreterare startat under året. På Gamleby folkhögskola 

har en utbildning för undersköterska med inriktning på kom-

munal omsorg startat. 

 Den pågående pandemin har påverkat möjligheterna till 

samverkan mellan folkhögskolorna och kulturaktörer och kultu-

rutbildningar och en del aktiviteter har skjutits på framtiden. En 

del samverkan har dock förekommit under året bland annat har 

verksamheterna under året engagerat och aktiverat deltagarna 

så att de har fått uppleva kulturaktiviteter. Ölands folkhögskola 

har fortsatt samarbetet med Capellagården kring trädgårdsut-

bildning och inkubator för kulturarbetare. Gamleby folkhög-

skola har samverkan med olika kulturaktörer och utbildnings-

anordnare genom framför allt gestaltande fotografi, musik och 

de textila kurserna.

Miljö och hållbar utveckling

Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande håll-

barhetsarbetet i hela länet. Arbetet utgår från Agenda 2030 

och de 17 globala hållbarhetsmålen. 

 Arbetet med att ställa om till ett mer hållbart resande inom 

Region Kalmar län har fortsatt genom Klimatsamverkan i Kalmar 

län men även internt i verksamheten. En uppföljning har skett 

av handlingsprogrammet Fossilbränslefri region 2030 och dess 

mål och aktiviteter. Uppföljningen visar att det under 2020 kom-

mer att finnas minst ett tankställe för komprimerad biogas i varje 

kommun i länet, samt ett tankställe för flytande biogas i Kalmar 

kommun. Bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser ska använ-

da minst fem procent flygbiobränsle vid inrikestrafik. Uppfölj-

ningen visar att det idag används sex procent miljöbränsle.

 Under året ingick Region Kalmar län ett nytt avtal för verk-

samhetens servicefordon, vilket medförde en omställning 

till förnyelsebara bränslen. Även omställningen till fossilfria 

transporter gällande tjänstebilarna fortgår. Cirka 85 procent 

av regionens tjänstebilar är nu fossilfria och då fler möten och 

utbildningar hålls på distans har antalet tjänstefordon kunnat 

reduceras med cirka 35. 

 Under våren har en ny upphandling för avfallshantering ge-

nomförts. I samband med upphandlingen ställdes krav på fos-

silfria avfallstransporter vilket är en viktig åtgärd i strävan att bli 

en fossilbränslefri region. 

 Klimatkompensation har under året använts för att utöka 

antalet laddstolpar i verksamheten samt för att köpa grönt 

flygbränsle för att reducera utsläppen från Region Kalmar läns 

koldioxidutsläpp.

 Arbetet med hållbara upphandlingar fortsätter där ekonomi, 

miljö och sociala aspekter beaktas. Upphandling för papper 

och plastprodukter har genomförts för bland annat kost och 

städ. I samband med upphandlingen har flertalet biobasera-

de engångsmaterial ersatt fossilbaserade plast. Andra exem-

pel på upphandlingar där miljökrav har ställts är bland annat 

allmänna sjukvårdsprodukter, amning och neonatalprodukter, 

gyn- och förlossningsprodukter samt anestesi- och intensiv-

vårdsprodukter. Miljökrav har främst syftat till att öka andelen 

miljömärkta produkter och minimera produkter med innehåll 

av PVC, ftalater, tillsats av ämnen med antimikrobiell funktion 

och tungmetaller.

 Hälsosam, ekologisk och klimatsmart kost serveras på länets 

sjukhus och folkhögskolor. Andelen ekologiska livsmedel ligger 

kvar på 40 procent och klimatpåverkan av inköpta livsmedel 

ligger även den kvar på samma nivå som föregående år. Utsor-

tering av matavfall har införts vid Oskarshamns och Västerviks 

sjukhus. 

 Pandemin har påverkat verksamheten och så även belast-

ningen på miljön. Vattenförbrukningen har minskat som ett 

resultat av att exempelvis tandvård och att andra verksamheter 

inte varit i full drift. Även om förbrukningsmaterial kopplat till 

pandemin ökat lokalt, så har inställda operationer och mottag-

ningar resulterat i minskade mängder avfall totalt sett. Smittfö-

rande avfall har dock ökat något jämfört med föregående år.

 Insatser ska göras för att långsiktigt säkerställa god tillgång på 

vatten av bra kvalitet i länet samt minska belastningen på Öster-
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sjön. Med hänvisning till de senaste årens situation med vatten-

tillgången har ett allt större fokus lagts på att jobba med insatser 

som minskar sårbarheten för framtida torka och vid översväm-

ningar. Som en viktig del i detta arbete genomför Region Kal-

mar län tillsammans med Länsstyrelsen och Kalmarsundskom-

missionen ett arbete med att ta fram en EU LIFE-ansökan med 

ambition att stärka landskapets förmåga att hålla kvar vatten.

Kultur i hela länet

Region Kalmar län arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till 

offentligt finansierad kultur. För att öka den regionala kulturens 

närvaro i hela länet samverkar regional kultur, kommuner, folk-

bildning samt föreningar och nya arbetssätt utvecklas.

 De ekonomiska satsningar som görs på kultur i länet bygger 

på överenskommelser i den regionala kulturplanen. Under året 

har bland annat extra satsningar gjorts på scenkonst och till-

gängligheten till folkbiblioteksverksamhet.

 Under året har den regionala biblioteksverksamheten ge-

nomfört fortbildningsinsatser inom områden som digitala verk-

tyg och läsfrämjande. Fortbildningen inkluderat insatser om de 

nationella minoriteterna och mångspråk i syfte att stärka folk-

bibliotekspersonalens kompetens.

 Utifrån den rådande pandemin har kulturprojektmedel 

ställts om till ett omställningsstöd som syftat till att dels ut-

veckla nya tjänster och på detta sätt erbjuda sin verksamhet på 

ett nytt sätt. Den andra omställningen av stödet riktar sig mot 

förstudier, strategi- och verksamhetsplanering eller fördjupad 

samverkan. Båda stöden riktar sig mot verksamheter som be-

driver kulturverksamhet i Kalmar län.

 Under året har en regional kulturmiljöstrategi arbetats fram 

av Länsstyrelsen tillsammans med Kalmar läns museum och Re-

gion Kalmar län. Region Kalmar län har deltagit i Unika historis-

ka Kalmar Öland som är ett projekt för utveckling av kulturarvet 

och samverkan med besöksnäringen för att tillgängliggöra, 

utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer. Pro-

jektet Unika historiska Kalmar län omfattar utveckling och till-

gängliggörande av kulturarv samt affärsutveckling av små- och 

medelstora företag med utgångspunkt från kulturarvet.

 Region Kalmar län har antagit de nationella målen för kultur-

miljöarbete och tecknat överenskommelser med Kalmar Läns 

museum och med hembygdsförbundet.

Kollektivtrafik

En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och utveck-

lar regionen genom att möjliggöra pendling till arbete, studier 

och fritidsaktiviteter.

 Kollektivtrafikstrategi 2050 tillsammans med Trafikförsörj-

ningsprogrammet utgör strategiplanen för länet. Dessa är nära 

knutna till den regionala transportplanen och den regionala 

utvecklingsstrategin för att skapa bred samsyn och gemen-

samma mål för länets utveckling. Ett förslag till ett reviderat 

Trafikförsörjningsprogram har tagits fram i dialog och i samråd 

med bland annat länets kommuner, Trafikverket, trafikföretag, 

funktionshinderråd, pensionärsråd, grannlänens regionala kol-

lektivtrafikmyndigheter och allmänheten i Kalmar län. Trafikför-

sörjningsprogrammet 2021–2029 har under året varit ute på 

remiss och kommer att beslutas om under början av 2021.

 Med anledning av pandemin har biljettintäkter och resandet 

med buss och tåg minskat. Även serviceresorna, färdtjänst, riks-

färdtjänst och sjukresor har minskat i hela länet. Den uppskat-

tade resandeminskningen uppgår till 26 procent för 2020. För 

att underlätta resandet med Kalmar länstrafiks bussar under 

pandemin har en ny mobilapp, GoOn, lanserats. I mobilappen 

går det att se uppskattad beläggning på bussarna vilket ger 

möjlighet till att undvika trängsel. Beslutet om stängda fram-

dörrar och avspärrade sittplatser har också inneburit att själv-

finansieringsgraden sjunkit och uppgår till 40 procent för 2020 

att jämföra med 51 procent för 2019.

 Projektet framtida biljett- och betallösningar bygger på ut-

veckling och anpassning till den biljett- och betallösningsstan-

dard som Samtrafiken tagit fram och som nu gäller som natio-

nell standard för samtliga län. Kravinsamling, upphandling och 

utveckling för framtida biljett- och betalsystem har genomförts. 

 Under hösten och vintern 2020 lanserade Kalmar länstrafik 

de första delarna i det nya biljett- och betalsystemet som är 

en del i projektet framtida biljett- och betallösningar. Flera för-

säljningskanaler har lanserats och den gamla kundappen har 

gjorts om till företagsapp där organisationer kan köpa biljetter 

mot faktura.

 Under sommaren påbörjades företagsförsäljning via mobil-

app mobitime och skolportalen för skolbiljetter.

 När det gäller nöjdhet både bland allmänhet, kunder och för 

den sista resan är siffrorna stabila. Nöjdhetssiffrorna ligger kvar 

på nästan samma nivå som innan pandemin. Måttet ”Andel 

resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstra-

fik” har ökat något jämfört med föregående år. För servicere-

sorna redovisas en ökad nöjdhet under 2020. Punktligheten i 

all busstrafik har förbättrats under året.

 Upphandlingen av nytt trafikavtal för Öresundståg är avslu-

tad och trafikstarten av nytt avtal trädde kraft i december 2020. 

Avtalet omfattar även underhåll av fordon och ersättningstrafik.

 En samordnad fordonsupphandling skapar en effektivare 

fordonsanvändning med lägre kostnader. En större gemensam 

upphandling av tågtrafik och underhåll för Kustpilen och Krö-
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Mängden koldioxidutsläpp inom Regi-

on Kalmar läns verksamhet

Tillgång till bredband 

Förvärvsfrekvens

Andel elever med gymnasieexamen 

inom 4 år

Andel studerande som uppnår allmän 

behörighet på folkhögskolornas allmän-

na kurser

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

Klimatbokslut som 

följer Green House Gas 

(GHG) Protocol Stan-

dard (global standard 

för koldioxid-

beräkningar)

Post- och telestyrelsen

SCB, registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik 

(RAMS).

Eftersläpningen i 

RAMS är två år

Skolverket/Siris.

Inrapportering från 

respektive folkhögsko-

las administration

7474 ton

85,8 %

80 %

(K 78,9 % M 81,2 %)

72,5 %

 (F 76,9 %, P 68,5 %)

64 %

8683 ton

82 %

80,1 %

(K 78,2 % M 81,8 %)

72,7%, 

(F 76,4 % P 69,3 %)

62 %

< 6 000 ton

100 %

80 %

100 %

> 75 %

Resultatet för 2020 

kommer i maj 2021

Resultatet för 2020 

kommer i mars 2021

-

Resultatet för 2020 

kommer i mars 2021

59 %

Mål och mått  | Hållbar utveckling i hela länet

satåg som ska generera ett sammanhållet tågsystem med ett 

effektivt och stort turutbud har genomförts men har överkla-

gats. Utöver detta pågår en sydsvensk upphandling av fordon 

för regionaltågstrafiken med målsättningen att all kollektivtra-

fik ska uppnå fossilfri drift under 2020-talet. Även denna upp-

handling är överklagad.

 I samarbete med Region Blekinge och Region Kronoberg 

pågår en dialog kring hur trafiken kan utvecklas för att skapa 

ökade pendlingsmöjligheter mellan Kalmar, Växjö och Karls-

krona. Den sammanhållande länken är Kust till Kustbanan och 

tågtrafiken med grundläggande trafik genom Öresundstå-

gens trafikupplägg. Länens gemensamma utredning visar att 

ett kompletterande pendeltågtrafiksystem ger störst nytta för 

invånarna. För att skapa effektiva strukturer av de båda tågsys-

temen krävs dubbelspår hela vägen från Alvesta till Kalmar n
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Hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård

All hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande och förebyg-

gande perspektiv. Det innebär att stärka patientens tillit till sin 

egen förmåga att hantera sin sjukdom och förbättra sin hälsa 

och livskvalitet. Livsstilsmottagningarna på hälsovalsenheterna 

har stärkts genom att det som tidigare var en frivillig certifiering 

numera ingår som en obligatorisk del i hälsovalsuppdraget. In-

förandet av hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar har med an-

ledning av pågående pandemi skjutits upp.

 Ett handlingsprogram för insatser inom folkhälsoområdet har 

tagits fram där det bland annat ingår insatser, med anledning 

av pandemin, inom psykisk hälsa och suicidprevention. Olika 

informationsinsatser har genomförts och informationsfilmer har 

producerats.

 Den länsövergripande handlingsplanen för suicidprevention 

har antagits. Dock har breddinförandet av vårdförlopp för sui-

cidprevention flyttats fram till i början av 2021 med anledning 

av pandemin. Youth Aware of Mental Health (YAM), är ett pro-

gram för högstadieelever som visat sig kunna halvera antalet 

suicidförsök. Nybro, Högsby, Kalmar, Västervik och Emmaboda 

är pilotkommuner och programmet har genomförts i tre av fem 

pilotkommuner under året. Fortsatt arbete och spridning av kun-

skaper om psykisk ohälsa pågår inom ramen för Mental Heath 

First Aid (MHFA).

 Införandet av tobaksfria- och alkoholfria operationer har fort-

satt i verksamheten och införs i länet på Ortopedklinikerna, Kvin-

nokliniken, Kirurgkliniken, Ögonkliniken samt Öronkliniken. To-

bakshjälpen har startats på vissa av länets livsstilsmottagningar 

och nya tobaksavvänjare har blivit diplomerade.

 För att säkerställa god munhälsa hos länsinnevånarna arbetar 

Folktandvården hälsofrämjande med bland annat utbildningar.  

Andelen kariesfria 19-åringar i Folktandvården Kalmar län har 

ökat från 24 procent år 2011 till 39,6 procent år 2020.

 Region Kalmar län har fortsatt att arbeta för ett hälsosamt 

åldrande genom proaktiva och förebyggande insatser för att 

förlänga tiden för ett självständigt liv. God samverkan är en för-

utsättning eftersom insatser ofta sker av både hälso- och sjuk-

vård och kommunal omsorg. En länsgemensam inspirationsdag 

kring att arbeta i team och samverkan har genomförts under året 

med 350 deltagare från länet. Region Kalmar län och Kalmar 

kommun har förberett ett gemensamt utvecklingsarbete med 

uppsökande preventiva hembesök för personer över 80 år i form 

av ett pilotprojekt men med anledning av pandemin har dessa 

samtal ännu inte kunnat påbörjas. 

 Arbete har pågått med att revidera samverkansöverenskom-

melse för psykisk funktionsnedsättning, framtagande av praktis-

ka anvisningar inom området missbruk och beroende och upp-

följning av den regionala ANDT:S strategin (alkohol, narkotika, 

doping, tobak och spel). Implementering av de nationella riktlin-

jerna för missbruk och beroende 13-29 år har, i samverkan med 

länets kommuner, inletts. Syftet har varit att stärka vårdkedjan för 

invånare i alla åldrar med missbruk eller riskbruk.

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

För att åstadkomma en jämlik och jämställd hälso- och sjuk-

vård pågår ett långsiktigt arbete som handlar om att möta 

patienters vårdbehov både geografiskt, med rätt kompe-

tens och med den senaste kunskapen.

 Arbetet i samverkan med Sveriges kommuner och re-

gioner (SKR) kring nationellt kunskapsstöd samt primär-

vårdskvalitet och kvalitetsindikatorer för primärvård har 

fortsatt under året. Primärvårdskvalitet har skapat nya möj-

ligheter till kvalitetsdata till respektive enhets och enskilda 

medarbetares kvalitetsindikatorer. Arbete pågår på samtliga 

enheter som nu har möjlighet att se utfall i en mängd olika 

kvalitetsindikatorer för de patienter som de har haft kontakt 

med och enheten får därmed stöd i kvalitetsarbetet på sin 

enhet samt kan jämföra sina utfall med andra enheter både 

inom länet och i landet

 Förlossningsvård och kvinnors hälsa är prioriterade områ-

den i enlighet med den nationella överenskommelsen Bättre 

förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015–2022.  

 En ny handlingsplan för 2021–2022 har tagits fram. Utbild-

ningar och nya arbetssätt har utvecklats i samverkan mellan 

Förlossning och Neonatalavdelning. Utbildningar har erbju-

dits kontinuerligt på Kliniskt träningscenter (KTC) med syfte 

att minska förlossningsskador.

 En handlingsplan för våld i nära relationer har beslutats 

och finns som stöd till verksamheterna. Där ingår bland an-

nat checklistor och information om patientbemötande och 

syftet är att underlätta arbetet för vårdpersonalen. Utbild-

ningsdagar kring våld i nära relationer har genomförts i Os-

karshamn, Kalmar och Västervik.

 

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

sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara person- och familjecentrerad, sammanhållen och med 

invånaren i fokus.



Under året har referensmaterial till handlingsprogrammet 

mot könsstympning tagits fram som syftar till att underlätta 

arbetet för vårdpersonalen. 

 HBTQ-diplomering genomfördes under hösten för Fa-

miljecentralen i Mönsterås och för Vuxenpsykiatri norr med 

syfte att se till att förutsättningarna att få vård är jämlika för 

alla, utifrån varje människas individuella behov. 

Hälsa för barn och unga

Region Kalmar län arbetar för god hälsa hos barn och unga. En 

gemensam överenskommelse, som rör samtliga verksamheter 

mellan Region Kalmar län och länets kommuner stödjer ett 

ökat samarbete för hälsa hos länets barn och unga.

 För att tillgodose barnets rättigheter och förbereda verk-

samheterna i samband med att barnkonventionen blev lag, 

arbetar Region Kalmar län efter handlingsplanen Barnrätt – för 

varje barns bästa. En rutin för prövning av barnets bästa har 

tagits fram och används vid politiska beslut. Alla inkomna ären-

den kategoriseras och i de fall det finns behov, ska en pröv-

ning av barns bästa göras. En checklista för barn som anhö-

riga som kan användas i verksamheten för att ta fram rutiner 

i samband med när verksamheten möter barn som anhöriga. 

Kunskapspåfyllning och stödmaterial finns genom bland annat 

webbutbildningar.

 Ett förslag till samverkansöverenskommelse för länets fa-

miljecentraler finns framtaget och kommer att arbetas vidare 

med under kommande år. Länets ungdomsmottagningar har 

en viktig uppgift att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus 

på sexuell hälsa och rättigheter hos länets unga. En handlings-

plan för ungdomsmottagning har tagits fram och ska beslutas i 

länsgemensam ledning. Inom ramen för de länsgemensamma 

statsbidragen Psykisk hälsa pågår arbete med att utveckla nya 

arbetssätt såsom digitala möten på länets ungdomsmottag-

ningar. 

 Barn- och ungdomshälsan har regelbundna samverkansmö-

ten med länets skolhälsovård och barn- och ungdomspsyki-

atrin. Det finns en överenskommelse kring att dessa enheter 

hjälper familjen till rätt vårdnivå genom direktkontakt med 

berörd enhet. Samverkansaktiviteter sker kring tidiga insatser 

mellan kommuner och regionen och bland annat har ett pro-

jekt startat i Kalmar, Högsby och Oskarshamns kommuner. En 

överenskommelse mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och 

Barn- och ungdomshälsan har tagits fram som beskriver vårdni-

våer utifrån hälsoproblem. Under hösten har det pågått arbete 

med att kommunicera ut detta till bland annat skolhälsovården 

och övriga samverkanspartners. Införande av BCFPI, The Brief 

Child and Family Phone Interview, har pågått under hösten. 

BCFPI är en metodför triagering där patient, närstående eller 

lärare i skolan, i förväg kan fylla i skattningsformulär inför ett 

kommande besök. BCFPI är hittills infört i nio av länets kommu-

ner, vilket förbättrar samverkan och vården av patienterna inom 

barn- och ungdomspsykiatrin.

 Tillgängligheten till ett första besök inom barn- och ung-

domspsykiatrin har förbättrats sedan föregående år. Under året 

har med anledning av pandemin antalet besök minskat. Däre-

mot har antalet vårdkontakter ökat exempelvis med fler digitala 

möten och telefonkontakter. Till barn- och ungdomspsykiatrin 

fick 76 procent av patienterna, tid till ett första besök inom 30 

dagar. 46 procent fick också tid till fördjupad utredning eller 

behandling inom 30 dagar.

 Skolbesök med inriktning på förebyggande arbetet avse-

ende munhälsa och levnadsvanor har under året skett digitalt. 

Tandborstning i förskola har fortsatt men påverkas fortfarande 

av rådande restriktioner då några förskolor också valt att göra 

uppehåll.

Psykisk hälsa

Under våren 2020 gjordes en uppföljning av vårdvalet inom 

psykisk hälsa. Uppföljningen visade att uppdraget lagt grund 

för en jämlik vård med en geografisk spridning i länet. Samtli-

ga hälsocentraler och läkarmottagningar inom Hälsoval Kalmar 

län har avtal med vårdgivare inom psykisk hälsa. Uppföljning-

en visar på en förbättrad tillgänglighet både geografiskt och 

tillgänglighetsmässigt. Vårdvalet har gett förutsättningar för 

utveckling av nya arbetssätt, vilket också främjar förbättrad till-

gänglighet och samverkan.

 För undersökning och behandling av psykisk ohälsa har di-

gitala möten använts i större utsträckning och både individuell- 

och gruppbehandling har genomförts över videoteknik. Under 

2020 har utbildningsinsatser genomförts för att stärka verk-

samheterna i möjligheten att använda internetbaserad kogni-

tiv beteendeterapi (iKBT) som behandlingsform. Användning 

av iKBT i behandlingsplattformen på 1177.se har ökat under 

året och regionen har möjliggjort för att kunna hantera oro vid 
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covid-19 via behandlingsplattformen. Implementering av vård- 

och insatsprogram för psykiatrin pågår inom Region Kalmar län 

och i kommunerna i länet. Gemensamma insatser pågår utifrån 

handlingsplan suicidprevention med bland annat information 

och start av MHFA (Mental Health First Aid)-utbildningar som 

syftar till att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskap om 

psykisk ohälsa. Gemensamt material om Psykisk hälsa i kristider 

har tagits fram.

 Arbetet avseende pilotprojektet med självvald inläggning 

avslutades under våren och utvärderingen visade på goda 

resultat. De patienter som har deltagit i projektet uppger att 

självvald inläggning har gett dem en ökad självständighet 

samt större påverkansmöjlighet på den egna vården. En annan 

effekt är minskade kostnader till följd av färre dygn inom slu-

tenvården samt minskade tvångsåtgärder. Projektet är avslutat 

och metoden implementerad inom vuxenpsykiatrin.

 Förberedelserna för pilotprojektet mobilt psykiatriskt be-

dömningsteam har pågått under året och påbörjas med start 

nästa år. Pilotprojektet mellan ambulansen i Kalmar och psykia-

triska akutmottagningen inom vuxenpsykiatrisöder har fortsatt 

och det finns numera en variant av ett bedömningsverktyg som 

ökar möjligheterna för hälso- och sjukvården att erbjuda vård 

utifrån individens specifika behov.

 Projektet med att utveckla ett enhetligt arbetssätt för sjuk-

skrivning dag 1–90, i samverkan med sydöstra sjukvårdsregi-

onen pågår men i långsammare takt än planerat med anled-

ning av pandemin. Funktion för rehabiliteringskoordinator 

har fortsatt att utvecklas genom utbildning i stödprogrammet 

Sjukskrivningskollen som påbörjats som planerat under hösten 

2020. Införandet av internetbaserad behandling i ACT (Accep-

tance and Commitment Therapy), för patienter med långvarig 

smärta har fortsatt genom utbildningsinsatser.

 Under året lanserades nationella vård- och insatsprogram för 

ångest och depression samt missbruk och beroende. Sedan ti-

digare är program klara för schizofreni samt självskadebeteen-

de. Nu pågår ett arbete regionalt med att skapa strukturer för 

implementering av dessa och övriga vård- och insatsprogram.  

 En viktig del i arbetet är verksamhetens kunskap och kom-

petens kopplat till vård- och insatsprogrammen, här har en in-

ventering av behovet genomförts.

 Vid länssjukhuset i Kalmar fortgår byggnationerna av nya 

psykiatrilokaler enligt plan och inflyttning beräknas kunna ske 

under 2021 och 2022. I Västervik har avtal tecknats med byg-

gentreprenör och planering pågår nu för den nya byggnaden 

som beräknas stå klar för inflyttning under 2024.

Utveckling av nära vård

Omställning till nära vård pågår på både lokal, regional och 

nationell nivå och är en förutsättning för att resurserna inom 

vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler. Pande-

min har drivit på utvecklingen och Region Kalmar län och den 

kommunala hälso- och sjukvården har samarbetat både lokalt 

och över länet. Region Kalmar län utgår från handlingsplanen 

för omställningen till nära vård. Ett exempel på aktivitet som 

pågått under året är att säkerställa uppdraget som fast vård-

kontakt där en riktlinje har tagits fram i samverkan med länets 

kommuner. Processer och arbetsmetoder för att skapa trygg-

het och kontinuitet för de personer som har behov av samord-

nad sjukvård har setts över under året.

 Arbetssätt med digitala lösningar har fått ett snabbare infö-

rande i och med pandemin. Bland annat erbjuds digitala vård-

möten istället för fysiska besök för riskgrupper och samordna-

de individuella planer (SIP) i hemmet har genomförts via digital 

teknik. Ett annat exempel är utvecklingen av arbetssätt för en 

nära vård som genomförts i Nybro, där kommunen, privata och 

offentligt drivna hälsocentraler, sjukhus, läkemedelssektionen 

och Linnéuniversitetet är involverade. 

 Kalmar län ligger bra till när det gäller utskrivningsklara da-

gar, det vill säga de antal dagar en patient vårdas på sjukhus ef-

ter att en läkare bedömt att patienten inte längre behöver slu-

tenvård. Både inom den somatiska och den psykiatriska vården 

ligger antalet dagar mycket bra i förhållande till övriga landet.  

Från maj 2020 har Sveriges kommuner och regioner (SKR) en 

ny indikator som visar andelen av de utskrivningar som plane-

ras enligt regelverket i Samverkanslagen där patienten skrivs ut 

samma dag som de blir utskrivningsklara. Kalmar län har bäst 

snitt i landet på denna indikator både inom psykiatrisk och so-

matisk vård. Andelen patienter som får en medicinsk bedöm-

ning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdsper-

sonal inom tre dagar har förbättrats sedan föregående år. 

 Folktandvården har påbörjat införandet av ett nytt, effekti-

vare och flödesorienterat arbetssätt. Patienten bokar själv in 

sig för undersökning och erbjuds också behandling vid samma 

tillfälle som undersökningen. Patientens besök blir längre med 

fler åtgärder vid ett och samma tillfälle och ytterligare besök för 

behandling kan undvikas.

Digitalisering av hälso- och sjukvården

Digitalisering av hälso- och sjukvården ger möjligheter att 

minska administration och utveckling av nya effektivare vård-

processer där invånaren är medskapare. Strategin för invåna-

rens digitala vårdkontakter med tillhörande målbild ligger till 

grund för digitala tjänster och erbjudanden.

 Under 2020 har användningen av digitala tjänster inom Re-

gion Kalmar län ökat kraftigt. Till följd av pandemin har beho-

vet av att kontakta hälso- och sjukvården på andra sätt än med 

fysiska besök medverkat till en snabb utveckling av de digitala 

tjänsterna. 1177.se Vårdguiden på webben har varit tydligare 

integrerad i servicen mot invånarna.

 Införande av e-tjänster hos de privata vårdgivarna inom 

Hälsoval Kalmar län och inom vårdval psykisk hälsa har pågått 

under året. Samtliga enheter inom vårdvalen erbjuder digitala 
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vårdmöten från och med våren 2020 och en kraftig ökning av 

dessa tjänster kan ses jämfört med tidigare år. 

 Användning av behandlingsplattformen på 1177.se till ex-

empel vid internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) och 

hemmonitorering vid kronisk sjukdom har ökat under året.

 Under 2020 har stora delar av enheterna inom hälso- och 

sjukvården som använder sig av vårdsystemet Cosmic startat 

webbtidbok. Detta innebär att invånarna ska kunna av- och 

omboka tider via webben och även kunna boka vissa tider di-

rekt. Möjlighet till digitalt vårdmöte har skapats på alla enheter 

under våren och alla enheter har nu även egna vårdtjänster. En 

översyn och uppdatering av basutbudets e-tjänster har gjorts 

för alla mottagningar i syfte att göra det enkelt för länets invå-

nare att hitta rätt väg till översikten av exempelvis bokade tider 

på 1177.

 För att uppnå en sammanhållen vårdkedja är en sammanhål-

len digital vårdmiljö en viktig del. För detta behöver befintliga 

verktyg sammanlänkas och nya delar byggas in och utvecklas.  

 En sammanhållen digital vårdmiljö möjliggör för medarbe-

tare att alltid ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt 

tid. Hälften av länets kommuner använder i dag Cosmic och 

regionen arbetar för att hela länet ska ha en gemensam platt-

form med genomsam informationsöverföring. 

 Under året har flera steg tagits mot en mer personcentre-

rad digital vård. Tillgänglighet i TeleQ dygnet runt har införts 

och invånare som ringer in har tillgänglighet till självservice i 

telefon även utanför öppettider. Möjligheten till videoväxling 

i telefonisystemet TeleQ har införts på samtliga hälsocentraler 

som möjliggör bild tillsammans med samtal för en fördjupad 

bedömning. 

 Testet med att patienter själva kan uppge sin sina symptom 

digitalt och därefter automatiskt triageras till antingen egen-

vårdsråd eller hänvisning till rätt vårdinstans har pågått på tre 

av hälsocentralerna. Genom tjänsten kan invånaren söka vård 

när som helst på dygnet. Testet har fungerat väl och förbere-

delser pågår för breddinförande under 2021.

 För att möta behoven av vård i hemmet har även tester med 

att monitorera patienter i hemmet med olika typer av mätut-

rustning pågått och utveckling har fortsatt för att säkra arbets-

sätt och teknik. Nytt vårdtjänstutbud har införts för hälsocen-

traler och jourer. E-tjänsten ”Mina bokade tider” är tillagt på 

samtliga hälsocentraler och inom Barn- och ungdomshälsans 

verksamhet.

 Förberedelser har pågått inom tandvården med införande 

av journal som e-tjänst på 1177.se och tester har genomförts. 

Införande av digitala vårdmöten med patienter inom Folktand-

vården pågår. Till en början sker detta inom kontaktcenter, 

helgjouren och på två allmäntandvårdskliniker. Inom Folktand-

vårdens förebyggande arbete har digitala lösningar tagits 

fram för att nå ut med information till skolor, förskolor och 

äldreboenden.

Kunskapsstyrning

Region Kalmar län har anpassat systemet för kunskapsstyrning, 

i samverkan med övriga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen, 

till det nationellt etablerade systemet för kunskapsstyrning. 

Inom kunskapsstyrningen har samverkan sjukvårdsregionalt 

och nationellt fortsatt att utvecklas. Ett av dessa utvecklings-

områden är handläggningsprocessen avseende de Person-

centrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF), där de na-

tionella förslagens remissvar har sydöstra sjukvårdsregionen 

som avsändare. I processen deltar samtliga 26 sjukvårdsregio-

nala programgrupper (RPO) samt ett antal samverkansgrupper 

(RSG). Exempel på samverkansgrupp finns inom läkemedel, 

analys och uppföljning samt metodråd. Andra samverkans-

områden som fortsatt under 2020 är nära vård och nationell 

högspecialiserad vård.

 Region Kalmar län har under hösten 2020 påbörjat införande 

av de Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) 

för Reumatoid artrit, Höftledsartros – primärvård samt stroke 

och TIA (transitorisk ischemisk attack). Fler personcentrerade 

och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) är under framtagande 

och förberedelse för ytterligare vårdförlopp pågår.

 I samverkan med länets kommuner har under 2020 genom-

förts ett antal aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena psy-

kisk hälsa, barn- och ungdomars hälsa, rehabilitering, äldres 

hälsa och levnadsvanor utvecklas samverkan med kommu-

nerna. Samverkansstrukturerna och de etablerade nätverken 

inom och för kunskapsstyrning har också kunnat användas för 

kontakter, lärande och erfarenhetsutbyte under det intensiva 

arbetet kopplat till pandemin.

 Socialstyrelsen publicerade för fjärde året i rad övergripande 

öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat.   

 Rapporten visar att Region Kalmar län står sig väl i förhållan-

de till landet i stort, bland annat när det gäller tillgänglighet 

och samverkan. Rapporten visar på en betydlig förbättring över 

tid inom svensk hälso- och sjukvård. Detsamma gäller Region 

Kalmar län som dessutom i en helhetsbedömning placerar sig 

bland de allra främsta i landet. Områden med särskilt starka 

resultat är framförallt inom ekonomi, förtroende, tillgänglighet 

och hållbarhet.

Stärkt cancervård

Arbetet har fortsatt med att göra cancervården mer tillgäng-

lig och jämlik. Målet för överenskommelsen mellan Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) och staten är bland annat att 

korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna.

 Standardiserat vårdförlopp för cancer är ett nationellt arbete 

med syfte att korta väntetiderna i cancervården och göra den 

mer jämlik för patienter. Arbetet har två mål som följs upp na-

tionellt. 
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Det första målet handlar om att 70 procent av cancerfallen 

inom de 31 införda vårdförloppen ska utredas via standar-

diserat vårdförlopp. Sammanställningen visar en positiv ut-

veckling för Region Kalmar län, som når 79 procent för detta 

mål. Det goda resultatet kopplas till förbättringsarbetet som 

verksamheterna gjort. Det andra målet är att 80 procent av 

de som utreds i ett standardiserat vårdförlopp får starta be-

handling inom utsatt tidsgräns. Sammanställningen för alla 

vårdförlopp visar att Region Kalmar län uppnår 55 procent 

för detta mål, en positiv trend trots pandemin. Snittet för 

riket ligger på 53 procent.

 Arbetet med cancerrehabilitering har under året fortsatt i 

nära samverkan mellan regionerna i sydöstra sjukvårdsregi-

onen och Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) syd-

öst. Handlingsplanen för cancerrehabilitering har reviderats 

under året. Målet är att alla patienter med cancer ska få sitt 

rehabiliteringsbehov bedömt. Ett arbete har gjorts med att 

implementera bedömningsinstrumentet ”Hälsoskattning” 

som är ett skattningsinstrument för att kartlägga patientens 

behov av rehabilitering och på så vis kunna erbjuda rätt re-

habilitering till patienten. Tillsammans med sydöstra sjuk-

vårdsregionen har arbetet påbörjats för att den nationella 

”Min vårdplan cancer” ska införas i regionen. Först ut är 

bröstcancer och coloncancer, där patienterna kan ta del av 

sin vårdplan digitalt via 1177 Vårdguiden Stöd och behand-

lingsplattform.

God och säker vård

Region Kalmar län ska erbjuda en god och säker vård och 

arbeta systematiskt och förebyggande med en nollvision när 

det gäller undvikbara vårdskador. Andelen vårdtillfällen där 

patienten har fått en vårdskada som är undvikbar uppgick 

till tre procent för första halvåret 2020. Resultatet visar på 

mycket små variationer över tid och ligger under rikets ge-

nomsnitt.

 Region Kalmar läns arbete sker i linje med den nationella 

handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Under året har ar-

betet påbörjats med bland annat planering, information, di-

aloger och förankring. En kartläggning hur regionen arbetar 

har genomförts, utifrån den nationella handlingsplanen. En 

arbetsgrupp har påbörjat det fortsatta arbetet och kommun- 

och patientrepresentanter kommer inom kort också ingå i 

arbetsgruppen.

 Arbetet med att stärka patientsäkerhetskulturen inom häl-

so- och sjukvårdens alla nivåer har fortsatt genom att bygga 

långsiktiga strukturer och säkra processer. En grundläggan-

de e-utbildning inom patientsäkerhet håller på att tas fram 

av Socialstyrelsen. I väntan på detta har en kartläggning 

kring vilka utbildningar som finns inom regionen genomförts, 

med syfte att se över och komplettera utbudet efter behov. 

För att bibehålla hög patientsäkerhet behöver både patient 

och medarbetare vara delaktiga i arbetet. Synpunkter, kla-

gomål och förbättringsförslag är underlag för förbättringar 

i verksamheterna. Patientnämnden har identifierat risker 

och trender som återkopplats till hälso- och sjukvården med 

hänsyn till patienternas behov och önskemål.

 Under våren genomfördes den nationella mätningen av 

inneliggande patienter med trycksår. På länets sjukhus hade 

4 procent av patienterna tryckskador eller trycksår, vilket är 

lägst andel i landet. Det ska jämföras med nationellt resultat 

på 11,3 procent. När det gäller Region Kalmar läns resul-

tat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran den 

lägsta hittills, 1,3 procent i jämförelse med rikssiffran som 

var 7,8 procent. Arbetet med trycksår online på regionens 

tre sjukhus har fortsatt och ger ett bra stöd för chefen och 

enheten att dagligen kunna se och följa hur de ligger till 

med trycksårsförekomsten. På detta vis kan de snabbt age-

ra genom att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 

uppkomst av fler trycksår. Region Kalmar län har inte sett 

någon ökad trycksårsförekomst under pandemin via ”tryck-

sår online”. Höstens lokala mätning av trycksår ställdes in 

på grund av smittorisken kopplat till pandemin. Istället görs 

en satsning på de tre sjukhusen med ytterligare fokus på att 

minska antalet trycksår genom trycksårsdialoger och driva 

förbättringsarbete utifrån verksamheternas behov.

Forskning och utveckling

Klinisk forskning förbättrar möjligheterna att ge god och 

säker hälso- och sjukvård och medverkar till att nya veten-

skapliga rön tas fram och tillämpas i det kliniska arbetet till 

nytta för patienten. Under året har arbetet fortsatt med att 

implementera regionens handlingsplan för klinisk forskning 

samt att en reviderad version av nuvarande forskningsstra-

tegi har tagits fram.

 Det gemensamma arbetet inom sydöstra sjukvårds-

regionen har utvecklats utifrån såväl den regionala Life 

science-strategin och universitetssjukvårdsstrategin. Life 

science-strategin är gemensam i hela sydöstra sjukvårdsre-

gionen, där ett stärkt arbete med Life science bidrar till ut-

veckling och ökad patientnytta. Bland annat har en aktivitet 

om gemensam användning av vård- och hälsodata beslutats 

av regional sjukvårdsledning som en följd av den regionala 

Life science-strategin. Under året har olika aktiviteter ge-

nomförts för att säkerställa hantering av vård- och hälsodata 

i samband med klinisk forskning.

 Flera pågående aktiviteter såsom seminarier och kliniska 

datainsamlingar har genomförts men på grund av rådande 

pandemi har de begränsats och anpassats och genomförts 

via digitala medier. Till exempel har månatliga forsknings-

seminarier för doktorander och disputerade medarbetare 
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genomförts för att sprida ny evidens kopplad till den kliniska 

verksamheten. Avsikten är att i allt större omfattning sprida kli-

nisk forskning som genomförs till fler medarbetare i regionen.

 Rekrytering och anställning av akademisk kompetens 

inom läkarutbildningen fortgår och det finns nu kurskoordi-

natorer kopplade till samtliga terminer i utbildningen. Un-

der året har också doktorander kopplade till medverkande 

kurskoordinatorer antagits till forskarutbildningen vid Linné- 

universitetet.

 Avseende infrastruktur för kliniska prövningar har Forum 

Sydost i Kliniska studier Sverige, i vilken Region Kalmar län 

är en aktiv aktör, flera nationella och regionala pågående 

projekt som exempelvis samordnade studieförfrågningar, 

statistik och kvalitetssäkring. Under året har sektionen ge-

nomfört en grundläggande kurs för regelverk vid kliniska 

studier för verksamhetschefer.

 Den årliga interna utlysningen av forskningsstöd till med-

arbetare och forskningsstöd från Forskningsrådet inom 

Sydöstra Sverige (FORSS) har möjliggjort medarbetares 

deltagande i forskarutbildning, genomförande av kliniska 

studier och spridning av forskning som genomförs i regio-

nen. FORSS ambassadörer har här ett viktigt uppdrag att 

informera och stimulera till ökad kliniska forskning.

Verksamhetstal

Effekter på regionens verksamheter har varit stora under 

2020 och resurser har styrts om för att säkra akuta vårdbehov 

och vården av covid-19 patienter. Samtidigt kan det också 

antas att de allmänna rekommendationerna om färre sociala 

kontakter har påverkat befolkningens sökmönster.   

 Utvecklingen har haft en påverkan både på patientmötets 

utformning och antalet besök. I primärvården har medicin-

ska bedömningar genom telefon- och videokontakter ökat, 

men också behandling genom digitala lösningar. Antalet fy-

siska besök har minskat och det var främst under våren som 

antalet övriga kontakter och besök varit markant lägre jäm-

fört med tidigare år. I stort har primärvårdens enheter mött 

patienter efter behov även under pandemin, men det har 

delvis genomförts på andra sätt. Fysiska besök har i flera fall 

hanterats genom en telefon- eller videokontakt istället. Den 

digitala miljön har stärkts under pandemin vilket har gjort 

det enklare att använda sig av tjänsterna. I sjukhusvården 

har framför allt många återbesök hanterats via telefon eller 

video, medan det varit svårare att göra det med nybesök 

och åtgärder. Inom psykiatrin har antalet fysiska patientbe-

sök minskat, medan antalet vårdkontakter har ökat. Även här 

kan förklaringar vara viljan att minska risken för smitta, kravet 

på social distansering och satsningen på digitala vårdmöten. 

 Operationskapaciteten har under delar av året varit be-

gränsad bland annat eftersom det funnits behov av att för-

stärka IVA kapaciteten. Det har skett en samordning av ope-

rationskapaciteten över länet i syfte att uppnå ett effektivt 

patientflöde utifrån kapaciteten. 

 Det har även varit en minskning av antalet inneliggande 

patienter, vilket är en följd av färre operationer och ett mins-

kat söktryck på akutmottagningarna. En annan viktig an-

ledning är att primärvården tillsammans med kommunerna 

arbetat aktivt för att stärka hälso- och sjukvården i hemmet 

och undvika onödig sjukhusvistelse.

 Nedan redovisas verksamhetsstatistik för 2020 i jämförel-

se med föregående år. Det handlar om besök i hälso- och 

sjukvården inklusive tandvård, operationer, antal resor i kol-

lektivtrafik, sjukresor och färdtjänstresor samt antalet kurs-

veckor på regionens folkhögskolor.  

 Totalt uppgår minskningen av antalet besök med 15 pro-

cent för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, på specialist-

psykiatrin redovisas en minskning med 5 procent och för 

primärvården med 11 procent. Antalet besök totalt minskar 

med knappt 180 000 samtidigt som distanskontakterna ökar 

med 75 000. 

 Antalet operationer har totalt sett minskat med 17 pro-

cent och det är planerade operationer på framförallt Läns-

sjukhuset i Kalmar och Oskarshamns sjukhus som minskat. 

Huvuddelen av covid-vården i länet har bedrivits på Läns-

sjukhuset, vilket också gjort att mer av den planerade verk-

samheten varit begränsad under året. Operationsverksam-

heten på Västerviks sjukhus har i den mån det varit möjligt 

utfört operationer som varit planerade på Länssjukhuset i 

Kalmar.  

 Akuta operationer redovisar en minskning med cirka 5 

procent. Samtliga månader från och med mars redovisas 

en minskning av antalet operationer i jämförelse med före-

gående år. Störst minskning redovisas för april och maj då 

antalet planerade operationer halverades. 

 Den högspecialiserade vården enligt avtal med Region 

Östergötland har också minskat med 7 procent medan vård 

i andra delar av landet ökat något. Vård i andra delar av lan-

det utanför avtal ökar något när det gäller öppenvårdsbesök 

medan slutenvård minskar.

 I Folktandvården har den uppsökande verksamheten och 

barntandvården (ålder 3–23 år) minskat med 35–40 procent 

och för den privata tandvården är minskningen inom samma 

områden 22 procent. Inkluderas patienter i hela allmäntand-

vården redovisas en minskning med 46 000 patienter i Folk-

tandvården.

 I folkhögskoleverksamheten har antalet kursveckor mins-

kat som en följd av pandemin. Det har påverkat skolornas 

kortkurser (sommarkurser) samt kurser för konstaterade risk-

grupper som seniorkurser.
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Somatisk vård                                                                                                  Förändring

Antal besök 2019 2020 Antal Procent

Länssjukhuset i Kalmar

Läkarbesök 157 244 142 347 -14 897 -9%

Sjukvårdande behandling 243 054 203 528 -39 526 -16%

Oskarshamns sjukhus

Läkarbesök* 25 418 15 949* -9 469 -37%

Sjukvårdande behandling 11 031 7 908 -3 123 -28%

Västerviks sjukhus

Läkarbesök 91 909 85 785 -6 124 -7%

Sjukvårdande behandling 145 304 115 213 -30 091 -21%

Totalt 673 960 570 730 -103 230 -15%

varav kvinnor 382 239 325 867 -56 372 -15%

varav män 291 721 244 863 -46 858 -16%

varav nybesök  120 481 103 874 -16 607 -14%

varav distanskontakter 23 830 46 333 22 503 94%

*4 800 läkarbesök på primärvårdsjouren Oskarshamns sjukhus flyttade till primärvården från och med 1 januari 2020

Antal operationer Sjukhus 2019 2020 Förändring 
    mellan åren

Antal operationer dagtid  Kalmar 6 531 4 879 -25,3%

 Västervik 8 027 7 133 -11,1%

  Oskarshamn 3 659 2 803 -23,4%

Summa dagtid  18 217 14 815 -18,7%

Antal operationer jourtid  Kalmar 1 305 1 241 -4,9%

 Västervik 1 128 1 081 -4,2%

  Oskarshamn 2   -100,0%

Summa jourtid  2 435 2 322 -4,6%

Totalt antal operationer   20 652 17 137 -17,0%

Pandemin hade under våren även en stor påverkan på re-

sandet generellt och i ännu högre grad för resandet i kollek-

tivtrafiken. Efter sommaren började resandet öka sakta igen, 

men under hösten när smittspridningen ökade på nytt så 

sjönk resandet ytterligare och fler resenärer undvek kollek-

tivtrafiken. Antalet resor i kollektivtrafik inklusive färdtjänst 

och sjukresor minskade totalt med 26 procent n
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Antal operationer per månad 2019 och 2020 

2019           2020

Primärvård                                                                                                Förändring

Antal besök 2019 2020 Antal Procent

Region Kalmar läns enheter

Läkarbesök 276 542 259 402* -17 140 -6%

Sjukvårdande behandling 238 053 202 847 -35 206 -15%

Privata enheter    

Läkarbesök 87 725 75 067 -12 658 -14%

Sjukvårdande behandling 36 266 32 387 -3 879 -11%

Totalt 638 586 569 703 -68 883 -11%

varav kvinnor 349 432 312 917 -36 515 -10%

varav män 289 102 256 786 -32 316 -11%

varav nybesök 195 092 137 716 -57 376 -29%

 varav distanskontakter 27 851 71 550 43 699 157%

*4 800 läkarbesök på primärvårdsjouren Oskarshamns sjukhus flyttade till primärvården från och med 1 januari 2020

Specialistpsykiatrisk vård                                                                                                             Förändring  
                                                                             
Antal besök 2019 2020 Antal Procent

Allmänpsykiatri vuxna

Läkarbesök 24 833 24 052 -781  -3%

Sjukvårdande behandling 69 187 65 955 -3 232  -5%

BUP/Ätstörningsenhet    

Läkarbesök 4 385 4 515 130  3%

Sjukvårdande behandling 21 004 19 579 -1 425  -7%

Rättspsykiatri    

Läkarbesök 40 36 -4  -10%

Sjukvårdande behandling 357 218 -139  -39%

Totalt 119 806 114 355 -5 451  -5%

varav kvinnor 71 506 66 865 -4 641  -6%

varav män 48 300 47 490 -810  -2%

varav nybesök  3 142 3 131 -11  0%

varav distanskontakter 4 110 10 778 6 668  162%
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Högspecialiserad vård  |  Enligt avtal med Region Östergötland              Förändring

Antal patienter 2019 2020 Antal Procent

Slutenvård 1 827 1 596 -231 -13%

Läkarbesök öppenvård 4 190 4 019 -171 -4%

Totalt 6 017 5 615 -402 -7%

Högspecialiserad vård  |  Vård utanför avtal med Region Östergötland            Förändring

Antal patienter 2019 2020 Antal Procent

Slutenvård 815 740 -75 -9%

Läkarbesök öppenvård 1 034 1 146 112 11%

Totalt 1 849 1 886 37 2%

Tandvård  |  Folktandvård                  Förändring

Antal behandlade patienter 2019 2020 Antal Procent

Patienter med regionstöd  6 427 3 913 -2 514 -39%

Patienter i åldern 3–23 år 28 492 19 564 -8 928 -31%

Patienter behandlade inom specialist- och sjukhustandvården 12 107 10 301 -1 806 -15%

Totalt 47 026 33 778 -13 248 -28%

Tandvård  |  Privat tandvård               Förändring

Antal behandlade patienter 2019 2020 Antal Procent

Patienter med regionstöd  1 077 844 -233 -22%

Patienter i åldern 3–23 år 2 009 1 553 -456 -23%

Totalt 3 086 2 397 -689 -22%

Folkhögskolor – kursveckor

Folkhögskolekurser inkl. uppdrag 28 438 26 376 813 754 -2 062 -7%

Yrkeshögskoleutbildningar 2 626 2 890 75 83 264 10%

Totalt 31 064 29 266 888 836 -1 798 -6%

    

 2019         2020  2019        2020            Antal   Procent

Antal veckor        Antal veckor uttryckt             Förändring
                                        helårsstuderande
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Kollektivtrafik – antal resor                                                                     Förändring

Totalt antal resor 2019 2020 Antal Procent

Totalt antal resor 11 300 000 8 400 000 -2 900 000 -26 %

Färdtjänst och sjukresor                                                                                Förändring

Antal besök 2019 2020 Antal Procent

Totalt antal resor färdtjänst 283 776 194 700 -89 076 -31%

Totalt antal resor ersatta som sjukresor 310 079 194 184 -115 895 -37%

    

Färdmedel vid sjukresa    

Upphandlade fordon 138 866 119 737 -19 129 -14%

Egen bil 42 566 34 169 -8 397 -20%

Buss 127 601 39 759 -87 842 -69%

Tåg 1 026 487 -539 -53%

Flyg 20 32 12 60%
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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 av befolkningen med fetma 

(BMI=30)

Andel kariesfria 19-åringar

Antal fallskador äldre 

(per 1000 inv. 80 år och äldre som 

vårdats på sjukhus)

Relativ femårsöverlevnad vid cancer-

sjukdom

Överlevnad tjugoåtta dagar efter 

hjärtinfarkt

Andel vårdtillfällen där patienten har 

fått en vårdskada (undvikbar skada)

Andel trycksår – sjukhusförvärvade

Vårdrelaterade infektioner*

Patienter med oplanerad återinskriv-

ning inom 30 dagar

Tillgänglighet – 1177-samtal som 

besvaras inom 9 minuter

Kontakt med primärvården samma dag

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020            Utfall 2019             Utfall  2018                    Källa        

Folktandvården

Folkhälso-

myndigheten

Folkhälso-

myndigheten

Folkhälso-

myndigheten

Folktandvården

Kolada 

Strategi för hälsa 

Cancerregistret, Social-

styrelsen

Patientregistret och 

dödsorsaksregistret, 

Socialstyrelsen

Vården i siffror

Punktprevalens-mät-

ning två gånger per år

Region Kalmar läns 

infektionsverktyg

Region Kalmar läns 

journalsystem, Cosmic

Primärvårds-

förvaltningens statistik

Statistik från hälsoval

86 %

(K 87 % M 85 %)

19 %

 (K 13 % M 25 %)

58 %

(K 58% M 57 %)

2015–2018, 16 %

(K 17 % M 16 %)

37 %

(K 38 % M 35 %)

55

(K 61, M 45)

fallskador

58,1 %

(2012–2016)

(K 60,1 % M 56,2  %)

72,7 %

(2015–2017)

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

Halvår 1, 3,3 % 

Halvår 2, 5,6 %

Halvår 1, 1,6 %

(K 1,7 % M 1,4 %)

Halvår 2, 2,9 %

(K 1,1 % M 4,8 %)

-

8,4 %

K 8,1 % 

M 8,6 %

31 %

95 %

100 %

< 10 %

> 80 %

< 13 %

> 40 %

< 50

fallskador

> 65 %

> 75 %

    

 

 0 %

0 %

< 4 %

< 6 %

95 %

100 %

84 %

(K 86 % M 83 %)

19 %

 (K 10 % M 28 %)

65%

(K 65% M 64%)

17%

(K 17% M 17%)

39,6 %

(K 39,9 % M 39,4 %)

Resultaten för 2020 

kommer senare 

under 2021

Resultaten har 

försenats med 

anledning av 

pandemin

Resultaten har 

försenats med 

anledning av 

pandemin

Halvår 1, 3 % 

Halvår 2 

Resultaten kommer 

senare 

Halvår 1, 1,3 % 

(K 0,9 % M 1,9 %)

Ingen mätning 

halvår 2 2020 

med anledning av 

Covid-19

-

-

16 %

96 %
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87 %

(K 88 % M 85 %)

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

Ingen mätning 2019

38 %

(K 40 % M 36 %)

55%

(K 62 %, M 46 %)

fallskador

58,8 %

(2013–2017)

(K 61,8 % M 58,9 %)

73,2 %

(2016–2018)

Halvår 1, 2,2 % 

Halvår 2 , 3 %

Halvår 1, 1,9 % 

(K 1,6 % M 2,2 %)

Halvår 2, 4,2 %

(5,3 K % M 3,1 %) 

-

Resultaten har 

försenats med 

anledning av 

pandemin

29 %

93 %
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Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020            Utfall 2019             Utfall  2018                    Källa        

Medicinsk bedömning av läkare eller 

annan legitimerad hälso- och sjukvårds-

personal inom tre dagar

Fast läkarkontakt i primärvården (av de 

som sökt primärvård)

Förstabesök i den specialiserade hälso- 

och sjukvården inom 90 dagar (psykiatri 

och hälso- och sjukvård) 

avser faktiska besök

Operation/behandling inom 90 dagar 

i den specialiserade hälso-och sjuk-

vården

avser faktiska operationer/behandlingar

Förstabesök inom 30 dagar till barn- 

och ungdomspsykiatrin

Fördjupad utredning/ behandling inom 

30 dagar vid barn- och ungdomspsy-

kiatrin

Allmänna kollektivtrafikens självfinan-

sieringsgrad

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

Vantetider.se

Cosmic

Vantetider.se

Vantetider.se

       

Vantetider.se

Vantetider.se

Region Kalmar läns 

ekonomisystem

Nytt mått

Nytt mått

Ej jämförbart då 

definitionen

 ändrades

Ej jämförbart då 

definitionen 

ändrades

       

 71 %

61 %

Ej jämförbart då 

definitionen 

ändrades

100 %

75 %

100 %

100 %

90 %

80 %

50 %

83 %

75 %

91 %

86 %

76 %

46 %

40 %

Mål och mått  |  Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

78 % 

57 %

83 %

83 %

63 %

52 %

52 %

*Data för Vårdrelaterade infektioner (infektionsverktyget) är ej tillgängligt under 2020 på grund av uppgradering Cosmic R81 och med anledning av 

pågående pandemi.





 
En av Sveriges 
bästa arbetsplatser

 

Region Kalmar läns mål – Medarbetare
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Strategisk kompetensförsörjning

Årets verksamhet har i stora delar påverkats av pandemin. Stort 

fokus har lagts på arbetsmiljö och chefskap, medan andra delar 

såsom utbildning och kompetensutveckling har fått stå tillbaka. 

Kompetensförsörjning och rekrytering har liksom övrig verk-

samhet inriktats på att tillgodose behovet utifrån pandemin.

 Region Kalmar läns strategi för personal- och kompetens-

försörjning har under året genomgått revidering och omarbet-

ning, dels genom omvärldsbevakning, dels genom diskussio-

ner och workshops med verksamheterna. Likaså har en analys 

av kompetensbehovet av hälso- och sjukvårdspersonal i länet 

genomförts i samverkan med länets kommuner. Förhoppning-

en är att analysen och informationen som presenteras i en rap-

port kan användas för att ytterligare stärka samverkan mellan 

Region Kalmar län och länets kommuner i syfte att säkra länets 

kompetensförsörjningsbehov.

 Samverkan med olika lärosäten är avgörande för rekrytering-

en av nyutbildade medarbetare inom olika yrkeskategorier. En 

digital workshop med representanter från Linnéuniversitetet, 

Region Kronoberg, Region Kalmar län samt Kronobergs och 

Kalmar kommun hölls i december med fokus på studentsam-

verkan, kompetensförsörjning och näringsliv. En förnyad kart-

läggning och analys av kompetensförsörjningsbehovet i syd-

östra sjukvårdsregionen har genomförts under året. Analysen 

kommer att utgöra underlag för dialog med lärosätena.

 Under året gjordes en utredning kring möjligheter att ge 

anställningserbjudande till sjuksköterskestudenter som slutfört 

sin utbildning. Utredningen visar att det finns både behov och 

potential att rekrytera fler nyutexaminerade sjuksköterskor. Vis-

sa aktiviteter, som framtagning av karriärutvecklingsmodell, har 

kunnat genomföras medan andra har fått ställas in eftersom 

kontakter med studenterna inte varit möjliga utifrån pandemin.

 Arbetet med att utveckla handledarskapet har fortsatt på 

våra lärandeenheter med implementering av en ny handled-

ningsmodell för sjuksköterskor. I samverkan har Linköpings 

universitet, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län skapat 

två kliniska undervisningsavdelningar på länssjukhuset där lä-

kar- och sjuksköterskestudenter tillsammans genomgår en in-

terprofessionell kurs i teamarbete.

 Vård- och omsorgscollege, som arbetar med att skapa en-

hetlig utbildning för undersköterskor, har också fått ställa in 

aktiviteter under året, såsom handledarutbildningar och pla-

nering av upplevelseverkstad för elever. Språkombudsutbild-

ningar har dock kunnat genomföras digitalt och genomförs nu 

i större omfattning än tidigare.

 Förberedelser för implementering av bastjänstgöring för lä-

kare har skett under året, bland annat genom kartläggning av 

regionens behov av och utrymme för bastjänstgöring. Starten 

för bastjänstgöring har skjutits fram till 1 juli 2021.

 Pandemin har påverkat och försvårat årets arbete med ut-

landsrekrytering, bland annat på grund av att de nationella 

kunskapsproven för läkare och sjuksköterskor har skjutits upp. 

Det har även varit svårt att slutföra pågående rekryteringar 

både inom och utanför EU/EES, dock har ett 10-tal nya medar-

betare kunnat anställas.

 Arbete enligt den regionala planen för oberoende av hyrbo-

lag och tillhörande aktivitetsplan löper och följs regelbundet 

upp i regionstyrelse och styrgrupp. Exempel på aktiviteter är 

utbildningsanställningar, utökat antal AT- och ST-tjänster, kar-

riärutvecklingsmodeller inom hälso- och sjukvården samt oli-

ka typer av samverkan mellan och inom förvaltningar. Region 

Kalmar län följer det nationella arbetet med upphandling av 

hyrbolag.

Attrahera och rekrytera medarbetare

Den pågående pandemin har naturligtvis påverkat rekryte-

ringsarbetet under året. Vissa pågående rekryteringar har fått 

skjutas upp, men många har kunnat genomföras genom digi-

tala anställningsintervjuer. En modul för att snabbt och enkelt 

placera ut kandidater till rätt rekryterande chef inom organi-

sationen har införts och finns numera i rekryteringssystemet. 

Intresseanmälan för såväl läkare som sjuksköterskor utbildade 

utomlands, samt för yrken inom vård, tandvård och IT har ska-

pats för att fånga upp intressanta kandidater.

 Rekryteringsarbetet för att hitta vikarier inför sommaren är 

varje år ett stort och utmanande arbete, så även under 2020. 

Kampanjer genomfördes främst via sociala medier och fick 

stort genomslag. 

 Det strategiska och långsiktiga arbetet med att stärka och 

utveckla arbetsgivarvarumärket fortsätter samordnat via den 

regionövergripande rekryteringsgruppen, liksom ute i för-

valtningarna i form av värdegrunds- och förbättringsarbeten.

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. 

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



En av Sveriges bästa arbetsplatser
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Samverkan med kommunerna genom nätverket ”Tillsammans 

för fler till Kalmar län” fortsätter att utvecklas. En arbetsgrupp 

med representanter från länets alla kommuner arbetar tillsam-

mans med regionen med att ta fram förslag för hur nätverket 

ska formaliseras, organiseras och finansieras. Frågor som lyfts i 

nätverket och som arbetas vidare med handlar om attraktivitet 

och att få fler att flytta till regionen. En webbsida som visar vilka 

arbetsmöjligheter och bostadsmöjligheter det finns i länet ar-

betas fram.

 Arbete med introduktionsår för sjuksköterskor pågår. En 

teorivecka i norra och södra länet har genomförts med högt 

deltagande. Vissa träffar har dock fått ställas in, medan andra 

kunnat genomföras digitalt under senhösten. Höstens upp-

startsträff genomfördes digitalt på alla tre orter samtidigt för 

att skapa gemenskap över länet.

 Mot bakgrund av det ökade behovet av resurser i vården på 

grund av pandemin utannonserades i mars en intresseanmälan 

om att arbeta extra i vården. Sammanlagt 316 personer anmäl-

de intresse och 22 personer kunde anställas. Som en ytterligare 

åtgärd att samla resurser till sjukvårdens covid-vård tillsattes en 

intern bemanningsgrupp under våren. Gruppen, som bestod 

av representanter från samtliga förvaltningar, arbetade fram till 

sommaren med att samordna personal. Den största personal-

förflyttningen som skedde under våren var från tandvården till 

sjukhusen i Kalmar och Västervik.

 Antalet medarbetare med tillsvidareanställningar var den 

31 december 7 004 och 505 med tidsbegränsad anställning, 

jämfört med 6 855 tillsvidareanställda och 548 tidsbegränsat 

anställda året innan.

Utveckla och behålla medarbetare

En långsiktig strategi för att utveckla och behålla den kompe-

tens som finns i organisationen är att investera i arbetsgivarva-

rumärket genom att främja en god arbetsmiljö. Olika kommu-

nikativa insatser har genomförts under året med att lyfta goda 

exempel och därigenom stärka arbetsgivarvarumärket både 

internt och externt.

 Under året har Sveriges kommuner och regioner (SKR) star-

tat ett nationellt nätverk för karriärutvecklingsmodeller, där 

Region Kalmar län deltar. Arbete pågår med att utveckla kar-

riärutvecklingsmodeller för ett flertal yrkesgrupper inom vård-

verksamheter, exempelvis fysioterapeuter och arbetsterapeu-

ter. Vissa delar av arbetet har dock på grund av pandemin fått 

skjutas upp.

 En fortsatt utmanande bemanningssituation råder gällande 

specialistutbildade sjuksköterskor. Pågående utbildningsan-

ställningar för sjuksköterskor genomförs enligt plan. Under 

våren fick 26 medarbetare utbildningsanställning och under 

hösten påbörjade 35 medarbetare utbildning till specialistsjuk-

sköterskor. En riktlinje för arbetsgivarfinansierad utbildning har 

nu beslutats för 2021, vilket öppnar upp för utbildningsanställ-

ningar även för undersköterskor.

 En utredning om undersköterskors framtida yrkesutveckling 

har gjorts och visar att det sker flera olika insatser på både na-

tionell och lokal nivå för att stärka undersköterskors framtida yr-

kesutveckling. Ett par områden pekas ut, vilka fortsättningsvis 

ligger till grund för arbetet framåt i Region Kalmar län.

 Förberedelser för en digital introduktion för nya medar-

betare har pågått under året. Den första delen som lanseras 

innehåller regionövergripande delar som beskriver Region Kal-

mar län som arbetsgivare och arbetsplats och sådant som är 

viktigt att känna till som nyanställd.

 Arbetet med Kompetensportalen fortgår utifrån målet att 

lägga över så mycket som möjligt av kursadministrationen till 

Kompetensportalen. Utveckling av e-learningdelen gällande 

organisation, arbetssätt och verktyg har fortsatt under året.

 Utbildning i medicinsk kodning, som varit ett pilotprojekt, 

har avslutats enligt plan under 2020. Totalt har 153 medicinska 

sekreterare utbildats i diagnos- och åtgärdskodning.

 Arbete med erbjudande om heltid gäller i hela Region Kal-

mar län sedan 2016. Andelen medarbetare som har heltid som 

grundtjänst har legat på 87 procent under 2020, vilket är sam-

ma nivå som året innan.

 En ny modell och rutin har tagits fram för fakturering av med-

arbetare som i sin tjänst även utför arbete åt annan arbetsgiva-

re. Modellen säkrar upp medarbetarens rätt till tjänstepension 

genom att vara anställd endast i Region Kalmar län.

 I samband med pandemins utbrott beslutade centrala par-

ter att skjuta på den nationella avtalsrörelsen för Kommunal, 

Läkarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledar-

na. Löneöversynen för Vårdförbundet och Akademikerallian-

sen slutfördes i maj. Under hösten återupptogs avtalsrörelsen 

och nya centrala avtal tecknades i början av november. Region 

Kalmar län kunde därmed slutföra löneöversyn 2020 för samt-

liga förbund, utom Läkarförbundet som förväntas avslutas un-

der första kvartalet 2021. 

 Vårdförbundets centrala löneavtal som tecknades 2019 inne-

bar en tydlig prioritering av särskilt yrkesskickliga. Det bidrog 

till en ökad lönespridning inom avtalsområdet under 2019, vil-

ket haft effekt även 2020. Målet med en ökad lönespridning 

gäller samtliga avtalsområden och innebär individuell och dif-

ferentierad lön kopplad till verksamhetsnära lönekriterier, med-

arbetarnas kompetens och individuella prestation. 

 Region Kalmar län har under lång tid arbetat strukturerat 

med lönekartläggning. Under 2020 tillsköts för första gången 

särskilda medel för att komma till rätta med osakliga skillnader 

mellan likvärdiga arbeten. Arbetet är därmed inlett och fort-

sätter under 2021.
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En hälsofrämjande arbetsplats 

Pandemin har påverkat arbetsmiljöarbetet och har bland an-

nat inneburit nya perspektiv på frågor och en ökad samverkan. 

Dessa erfarenheter och nya arbetssätt ska behållas och utveck-

las. Ett hälsobokslut som analyserar sjukfrånvaron i Region Kal-

mar län har utarbetats för fram för år 2020.  Ett hälsobokslut 

syftar till att visa på sambandet och vinsterna med en god hälsa 

och en bra arbetsmiljö.

 Sedan pandemins utbrott har arbetsmiljöarbetet fokuserats 

på att bedriva ett arbete som stödjer chefer i deras arbete för 

en god arbetsmiljö under speciella omständigheter. Den årliga 

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för före-

gående år vittnade om olika styrkor och förbättringsområden 

på både regional och förvaltningsnivå. 

Tre förbättringsområden som identifierats på regionnivå är:
 � Arbetsmiljöutbildning
 � Kunskap om tillbuds- och avvikelseanmälan
 � Riskbedömningar

Dessa förbättringsområden stämmer väl överens med de ut-

vecklingsbehov som har uppstått i samband med pandemin.  

 Under året har därför korta digitala arbetsmiljöutbildningar 

tagits fram. De har i nuvarande skede vänt sig till skyddsombud 

och HR-organisationen inom förvaltningarna. Detta som ett led 

i att stödja chefer än mer.

 På förvaltningarna har stort arbete lagts ned på risk- och 

konsekvensanalyser kring förändrade arbetssätt och förut-

sättningar utifrån pandemins påverkan. Ett ökat samarbete 

över enhetsgränser med medarbetare som arbetat på andra 

eller fler arbetsplatser har ökat i omfattning som en följd av 

förändrade behov utifrån pandemin. Förvaltningarna har även 

genomfört utbildningsinsatser för medarbetare i stödfunktion 

inom områden som rehabilitering och sjukfrånvaro för att än 

bättre stödja chefer i detta arbete.

 Efter vårens uppgång av sjuktalen sjönk sjukfrånvaron under 

sommaren till liknande nivå som tidigare två år. Under hösten 

ökade sjuktalen igen, dock inte lika mycket som under våren. 

Det är korttidssjukfrånvaron som har ökat, medan långtidssjuk-

frånvaron är lika som förra året. Männens sjukfrånvaro har ökat 

mer än kvinnornas jämfört med förra året. Det innebär att ga-

pet mellan män och kvinnors sjukfrånvaro minskar något. Sam-

manlagt för året landade sjukfrånvaron på 6,2 procent jämfört 

med 5,2 procent året innan. 

 Regionen står sedan juli 2020 utan ett dialog- och samråds-

avtal, vilket innebär att processer behöver sättas och kunskap 

behöver stärkas utifrån ett, för Region Kalmar län, nytt sätt att 

arbeta kopplat till Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen 

samt skyddskommittéer och skyddsombud. Detta har skett un-

der året, men ytterligare påfyllnad av kunskaper planeras för 

2021, liksom ambitionen om ett nytt dialog- och samrådsavtal.

 Uppföljning av företagshälsovårdens uppdrag har genom-

förts och delredovisats under året. Ett arbete med att utveckla 

uppdragsbeskrivning och den strategiska styrningen av före-

tagshälsovården har påbörjats under året. En resurs har an-

ställts för uppdraget under våren 2021.

 Riktlinjen för likabehandling uppdaterades under året och 

en ny rutin för trakasserier och kränkande särbehandling togs 

fram för att tydliggöra för både chefer och medarbetare hur 

frågan ska hanteras.

Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap

Ett väl fungerande chef- och ledarskap har haft stor betydelse 

för regionens möjligheter att klara de utmaningar och omställ-

ning av verksamheten som pandemin har krävt. Stödet till che-

fer har inriktats på hantering av nya och utmanande situationer 

som pandemin fört med sig. Ett stödmaterial i form av ”Frågor 

och svar” har tagits fram löpande under året och publicerats på 

intranätet, såsom rutiner för arbetsskadetillbud- och arbetsska-

deanmälningar, instruktion utifrån riskbedömning samt arbets-

rättsliga frågor kopplade till anställning och avtal.

 Arbetet med att implementera och konkretisera den nya 

chef- och ledarskapsstrategin har till viss del kunnat ske under 

året. Ett stöd för värdegrundsdiskussioner i chef- och lednings-

grupper har tagits fram, revidering av nuvarande chefsriktlinje 

pågår och chefsutbildning i samtalsmetodik kunde delvis ge-

nomföras. Även vissa aktiviteter inom ramen för Omställnings-

fonden kopplat till ledarskap och arbetsmiljö har genomförts, 

såsom rehabiliteringsstöd för långtidssjukskrivna och omställ-

ning för chefer. Annat har på grund av pandemin fått skjutas 

på framtiden. Utbildningar som Gröna kortet, Utvecklande 

ledarskap och Indirekt ledarskap har delvis kunnat genom-

föras, medan lagutvecklingar har fått skjutas upp. Regionens 

traineeprogram fick pausas under våren, men återupptogs 

efter sommaren i delvis digital form. De årliga chefsdagarna 

genomfördes i början av februari under temat ”Att leda i om-

ställning”. 

 Under året genomfördes ett arbete för att öka kunskapen 

om hot och vård tillsammans med fackliga parter. Riktlinje och 

rutin har förtydligats och en e-utbildning har tagits fram. Arbe-

tet bromsades dock upp av pandemin under hösten n
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Medarbetare som i medarbetarenkäten 

uttrycker stolthet över att arbeta i 

Region Kalmar län

Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns 

alla verksamheter

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME)- Motivation, ledarskap och 

styrning

Hållbart säkerhets engagemang (HSE)

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Region Kalmar läns 

personal- och löne-

administrativa system

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Region Kalmar läns 

medarbetarenkät

Ingen mätning 2018

5,3 %

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

Ingen mätning 2018

Ingen mätning 2018

> 75 

< 4,2 %

> 80

(indexvärde)

> 80

(indexvärde)

Redovisas 2021

6,2 %

(K 6,8 % M 3,8 %)

Redovisas 2021

Redovisas 2021

Mål och mått  |  En av Sveriges bästa arbetsplatser

69 

(K 69 M 69)

5,2 %

(K 5,9 % M 3 %)

78

(K 79 M 78)

75
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Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        
Sjukfrånvaro i procent                                             Medarbetare

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ackumulerad sjukfrånvaro 5,01 5,44 5,40 5,30 5,23 6,16

Långtidssjukskrivning män >60 dagar 1,51 1,69 1,76 1,04 1,22 1,27

Långtidssjukskrivning kvinnor >60 dagar 2,95 3,36 3,31 3,34 3,26 3,15

Korttidssjukskrivning män <60 dagar 1,71 1,69 1,75 1,79 1,75 2,52

Korttidssjukskrivning kvinnor <60 dagar 2,58 2,67 2,63 2,67 2,62 3,69

      

      

Sjukfrånvaro i procent                 Kvinnor     

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

0-29 år 3,88 5,06 4,24 4,35 5,03 5,57

30-49 år 5,33 5,47 5,72 5,85 5,53 6,91

50- 6,06 6,78 6,58 6,62 6,49 7,11

Samtliga 5,53 6,04 5,94 6,02 5,89 6,84

      

Sjukfrånvaro i procent   Män     

  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

0-29 år 2,65 2,67 2,87 2,76 3,16 4,46

30-49 år 2,39 2,35 2,35 2,54 2,72 3,77

50- 4,26 4,70 4,98 3,16 3,20 3,68

Samtliga 3,22 3,38 3,50 2,82 2,97 3,82

      

      

Sjukfrånvaro i procent       Samtliga     

  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

0-29 år 3,58 4,52 3,93 3,96 4,60 5,31

30-49 år 4,62 4,71 4,91 5,06 4,86 6,16

50- 5,69 6,35 6,25 5,9 5,80 6,38

Samtliga 5,01 5,44 5,40 5,30 5,23 6,16





God ekonomisk
hushållning
 

Region Kalmar läns mål – Ekonomi
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God ekonomisk hushållning

Översikt över verksamhetens utveckling

Region Kalmar län redovisar ett resultat för 2020 på 359 Mkr, 

vilket är 157 Mkr bättre än budget och motsvarar 4,2 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I jämförel-

se med föregående år är resultatet 189 Mkr bättre. Regionens 

ekonomi har på flera sätt påverkats av den pågående pande-

min och hela organisationen har genomgått en stor omställ-

ning vilket orsakat ökade kostnader och minskade intäkter.

Under året har Region Kalmar läns intäkter i form av skatteme-

del, utjämning och generella statsbidrag ökat med 9,4 procent. 

Den relativt höga ökningen beror förutom på beslutad skatte-

höjning, även på extra statliga tillskott av generella statsbidrag 

i syfte att stödja kommuner och regioner före och i samband 

med pandemin.

 Årets nettokostnadsutveckling uppgår till 3,5 procent och in-

kluderar de riktade statsbidragen för merkostnader, ersättning 

för minskade biljettintäkter och bidrag för sjuklönekostnader.

 Bokslutet visar ett negativt finansnetto på 9 Mkr vilket är en 

försämring med 273 Mkr i jämförelse med motsvarande period 

föregående år. Främsta orsaken är värderingen av placerade 

pensionsmedel till marknadsvärde där orealiserade förlus-

ter i aktier och obligationer under året påverkat finansnettot  

negativt.

 Regionens banktillgodohavanden uppgår vid årets slut till 

980 Mkr med ett positivt kassaflöde för året på 245 Mkr. Kassa-

likviditeten är 89 procent, vilket skall jämföras med 83 procent 

föregående år. 

 Soliditeten enligt blandmodellen uppgår till 36 procent som 

är en liten förbättring med en procent sedan 2019. Solidite-

ten enligt fullfonderingsmodellen är fortfarande negativ och 

uppgår till -12 procent. Dock är det en förbättring med åtta 

procentenheter från föregående år. 

 En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination 

med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 

att det totala finansiella handlingsutrymmet har stärkts.

 Nettoinvesteringarna uppgår till 634 Mkr där fastighetsin-

vesteringarna står för 470 Mkr. Nivån på investeringarna är nå-

got lägre i jämförelse med 2018 och 2019. 

 Regionens totala pensionsförpliktelser uppgår till 6 923 Mkr. 

Ökningen sedan föregående år uppgår till 124 Mkr. Den del av 

pensionsförpliktelsen som avser intjänad pension från och med 

år 1998 ökar varje år och för 2020 uppgår ökningen 8 procent 

där ökningen är något lägre än tidigare år. Ansvarsförbindelsen 

för pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 har de senaste 

åren stadigt sjunkit i takt med ökade pensionsutbetalningar.

Antalet årsarbetare uppgår till 6 511 och är en ökning för året 

med 116. 

Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar 

hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger 

handlingsfrihet.
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  2020 2019 2018 2017 2016      

Utdebitering     

Kalmar län 11,86 11,37 11,37 11,37 11,37

Genomsnitt i riket 11,56 11,49 11,39 11,36 11,35

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, Mkr 8 574 7 835 7 573 7 354 7 003

Verksamhetens nettokostnader, Mkr -8 206 -7 928 -7 709 -7 265 -7 026

Verksamhetens resultat 368 -93 -136 89 -23

     

Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning, % 9,4 3,5 3,0 5,0 6,0

Nettokostnadsutveckling, % 3,5 2,8 6,1 3,4 5,4

     

Finansnetto -9 264 60 98 105

     

Årets resultat, Mkr 359 170 -76 187 82

Justerat resultat enligt balanskrav, Mkr 420 -11 -92 186 78

     

Eget kapital, Mkr 2 767 2 409 2 238 2 333 2 146

     

Likviditet, Mkr 980 735 964 1 341 1 137

Kassalikviditet exklusive placerade pensionsmedel, % 89 83 96 124 120

     

Nettoinvesteringar, Mkr 634 653 712 373 318

     

Avgiftsbestämd ålderspension 175 169 163 169 164

Pensionsavsättning intjänade from 1998 3 078 2 845 2 584 2 328 2 157

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 3 670 3 784 3 877 3 957 4 101

Totala pensionsförpliktelser 6 923 6 799 6 624 6 453 6 422      

     

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser, % 36 35 35 38 38

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, %  -12 -20 -26 -27 -35

     

Antal invånare per 31/12* 246 033 245 466 244 670 243 536 242 301

Andel 65 år och äldre i Kalmar län, %* 25,5 25,1 24,4 24,4 24,3

Andel 65 år och äldre i riket, %* 20,3 20,0 19,8 19,8 19,8

     

Antal årsarbetare per 31/12 6 511 6 395 6 253 6 133 6 130

    

*För 2020 är uppgifterna baserade på officiell 

data från 1 november 2020.  

  

FEM ÅR I SAMMANDRAG



50 R 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 2 0

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

Region Kalmar läns organisation
Region Kalmar läns samlade verksamhet bedrivs i regionens 

politiska organisation och i verksamhetsorganisationen som 

består av en regionstab samt förvaltningar. Region Kalmar län 

har även ägarintressen i företag, stiftelser och kommunalför-

bund. En viss del av verksamheten har överlämnats till privata 

utförare. En fullständig översikt av Region Kalmar läns verksam-

het visas i organisationsscheman nedan.

Politisk organisation

Region Kalmar läns politiska organisation är uppdelad på ett regionfullmäktige, en regionstyrelse som tillika är driftsnämnd för 

hälso- och sjukvård, två ytterligare driftsnämnder, en patientnämnd, en samverkansnämnd samt ett antal utskott och beredningar.
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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

Verksamhets organisation

Förvaltningen speglar den politiska organisationen med en regionstab och förvaltningar kopplade till regionstyrelsen eller 

berörd nämnd.
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Företag, stiftelser och kommunalförbund

Region Kalmar län är huvudman för eller delägare i ett antal bo-

lag, stiftelser och kommunalförbund. Region Kalmar län är en-

ligt lag inte skyldigt att upprätta en sammanställd redovisning 

av den verksamhet som bedrivs. En konsolidering har heller inte 

bedömts tillföra väsentlig information i förhållande till Region 

Kalmar läns resultat- och balansräkning. Nedan redovisas istället 

varje bolag och stiftelse separat.

Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101, ägarandel 100 procent

Som kollektivtrafikmyndighet för länet har Region Kalmar län 

från och med 2012 tagit över ansvaret för allmän kollektivtrafik, 

färdtjänst och riksfärdtjänst. Den kvarvarande verksamheten i 

bolaget omfattar sedan dess framförallt uthyrning av spårfordon 

enligt upprättat hyresavtal. Bolaget äger sex tåg där huvudinrikt-

ningen är att dessa ska överlåtas till AB Transitio. Aktiekapitalet i 

bolaget uppgår till 7 Mkr.

 

Kalmar läns Beställningscentral AB, 556435-0238, ägarandel 

100 procent (till och med september 2020)

Landstingsfullmäktige beslutade 2011 att KLB AB skulle avveck-

las som juridisk enhet för att övergå i förvaltningsform. Samtliga 

bilar har därefter avyttrats till kommunala verksamheter och Aut-

oplan, dotterbolag till Swedbank. Från och med 2015 har ingen 

verksamhet bedrivits, aktiekapitalet uppgår till 100 tkr. I septem-

ber såldes bolaget till Citadellet Likvidationer AB som i sin tur 

kommer att genomföra en avveckling av bolaget. En likvid på 

109 tkr har erhållits för aktierna i enlighet med köpeavtalet.

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP), 556530-6460, 

ägarandel 14,3 procent

KLP AB bildades 1996 med uppgift att förvalta länets kommu-

ner och Region Kalmar läns avsättningar för pensionsändamål. 

Ägarnas kapitalavsättningar ska i första hand vara avsedda att 

täcka uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepensioner.  

 Aktierna i bolaget innehas av följande kommuner med 100 

aktier var; Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, 

Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby samt Kalmarsunds Gym-

nasieförbund. Region Kalmar län och Mönsterås kommun inne-

har 200 aktier var. Portföljförvaltningen har under året fortsatt att 

bedrivas i egen regi. Under 2019 gjorde Kalmar kommun uttag 

av sitt kapital men kvarstår fortfarande som delägare i bolaget.

 I bolagets placeringspolicy anges att verksamheten är inriktad 

på att skapa bästa möjliga avkastning på de avsättningar som 

gjorts. Verksamheten ska grundas på principerna långsiktighet, 

försiktighet samt balansering av risk och avkastning. Placeringar 

i aktier får inte överstiga 60 procent och ska inte understiga 25 

procent av de totala tillgångarna. Placeringspolicyn prövas årli-

gen och godkänns vid det konsortiemöte som äger rum inför 

årsstämman i bolaget.

 Den totala avsättningen för Region Kalmar län uppgår till 637 

Mkr och Region Kalmar läns andel av portföljen har ett mark-

nadsvärde den 31 december 2020 på 2 195 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 Kustbanans 

trafiksystem. Bolaget är vilande och ingen verksamhet bedrivs.

Öresundståg AB, 556794-3492, ägarandel 12 procent

Bolagets uppdrag är att samordna och driva gemensamma frå-

gor för Öresundstågstrafiken i Sverige, inom avtalsfrågor, trafik-

planering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, 

kvalitet och utveckling.

AB Transitio, 556033-1984, ägarandel 5 procent 

Region Kalmar län äger, tillsammans med övriga regioner i Sve-

rige, 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 anskaff-

ningen minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen. AB 

Transitio har även en mäklarroll när det gäller omfördelningar av 

fordon mellan användare för att nå ett effektivt fordonsutnytt-

jande.

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

Inera AB har funnits sedan 1999. Bolaget utvecklar gemensam-

ma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och be-

slutsfattare i regioner och kommuner. Digitalisering inom vård 

och omsorg är kärnområdet. Exempel på tjänster som regioner 

samarbetar med bolaget kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhand-

boken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 

Från och med mars 2017 blev SKR Företag Ineras huvudägare. 

Landets regioner äger efter den försäljningen fem aktier vardera. 

Från och med 2018 är även flertalet av landets kommuner Ine-

ras ägare och därmed har uppdraget för bolaget inriktats åt att 

även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Bolaget leds 

av en politisk styrelse som består av 15 ledamöter där sex utses 

av regionerna, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.
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Almi Företagspartner Kalmar län AB, 556488-1273 ägarandel 

49 procent

Region Kalmar län äger Almi Företagspartner Kalmar län AB till-

sammans med majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB som 

är det nationella moderbolaget. Bolaget erbjuder tjänster inom 

affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med 

lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka 

till att konkurrenskraftiga och därmed hållbara små och med-

elstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget samverkar och 

bygger partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer 

där syftet är att finansiera och på andra sätt stödja företagsut-

veckling samt internationalisering. Region Kalmar län finansierar 

bolaget med 49 procent vilket år 2020 motsvarar 5,6 Mkr.

Kalmar läns Musikstiftelse, 832800-7433

Stiftelsen bildades 1988 av dåvarande Landstinget i Kalmar län. 

Under några år ansvarade Regionförbundet i Kalmar län för 

verksamheten men sedan årsskiftet 2016 har Region Kalmar län 

ansvar för de ekonomiska anslagen. Verksamheten finansieras av 

Statens kulturråd, Region Kalmar län, några av länets kommuner, 

samarbetande företag och de intäkter som kommer av försälj-

ning av konserter och andra tjänster. Stiftelsens huvudsakliga 

uppgifter är att producera konserter åt skolor, föreningar och 

företag i Kalmar län. Stiftelsen arbetar inom tre verksamhetsom-

råden; barn- och ungdomsproduktion, samverkan och produk-

tioner med och till musiklivet i hela länet samt kammarorkestern 

Camerata Nordica där Kalmar läns Musikstiftelse är huvudman. 

Länsmusiken har som mål att vara tillgängliga i hela länet och att 

ge alla lika möjlighet att delta i ett mångsidigt och rikt musikliv 

av god kvalitet.

Stiftelsen Kalmar läns Museum, 832400-4087

Kalmar läns museum är regionalt museum för historia och kultur-

arv. Museet drivs i stiftelseform med Region Kalmar län, Kalmar 

kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som huvudmän. 

Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård 

och museal verksamhet, förvalta länsmuseets föremålssamlingar 

och arkivalier och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Lands-

tingsfullmäktige beslutade 2013 om att ingå borgen för Kalmar 

läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. 

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 Försäk-

ringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län samt lä-

nets 12 kommuner. Medlemmarna finansierar gemensamt den 

verksamhet som Samordningsförbundet bedriver i länet. Det 

övergripande målet är att samhällets resurser ska användas 

optimalt till nytta både för den enskilde medborgaren och för 

samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till 

förvärvsarbete men också få en förbättrad livskvalitet. Samord-

ningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning 

av statens medel till förbundet. Region Kalmar län svarar för en 

fjärdedel av kostnaden. Avgiften för 2020 uppgår till 4,1 Mkr vil-

ket är på samma nivå som för 2019.

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. Förbundet 

ska bland annat upphandla, äga och finansiera egna ambulans-

flyg, samordna beställningar och genomförande av flygambu-

lanstjänst samt tillhandahålla sjukvårdspersonal. Investeringarna 

i flygplanen kommer att finansieras genom lån från medlemmar-

na efter andelstal. Landstingsfullmäktige har därför i mars 2017 

tagit beslut om att låna ut högst 14,4 Mkr till KSA. Slutgiltigt be-

lopp fastställs när investeringen är fullgjord och lånet finansieras 

genom ianspråktagande av Region Kalmar läns likviditet. Under 

2020 har 1,7 Mkr av det totala lånebeloppet betalats ut, och vid 

årets slut uppgår lånet till 3,4 Mkr. Andelskapitalet är 0,2 Mkr och 

särskilt bidrag uppgår för 2020 till 0,5 Mkr. I enlighet med villko-

ren i ”Låneram – kreditiv” ska Svenskt Ambulansflyg senast den 

30 november varje år tillställa Regionen uppgift om räntan och 

under 2020 har ränta erhållits med 0,014 Mkr. Beräknat resultat 

för Svenskt Ambulansflyg 2020 uppgår till 1,6 Mkr.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) är ett riks-

täckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att försäkra de 

vårdgivare som finansieras av landets regioner. Slutkunden är de 

patienter som drabbas av patientskada och uppdraget är att ut-

reda och lämna ersättning till de patienter som skadats i vården 

samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. LÖF är ett 

ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av landets samtliga regio-

ner. År 2020 uppgår premieinbetalningen till 38,8 Mkr.

IT Plattform Småland & Öland AB, 556952-5966, ägarandel 50 

procent

IT-plattform Småland och Öland AB ägs, efter att Småland Tu-

rism AB lösts ut under 2018, till 50 procent vardera av Region Kal-

mar län och Region Kronoberg. Bolagets uppdrag är att bedriva 

verksamhet bestående i att utveckla och förvalta en IT-plattform 

för turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och 

Öland för nationella och internationella besökare.
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Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB, 

556489-4326, ägarandel 2,5 procent

Bolaget bedriver verksamhet med utbildning, projektledning 

gentemot företag, organisationer och privatpersoner. Förutom 

utbildning bedriver bolaget även konferensverksamhet. Bolaget 

har 43 delägare.

Samverkansprojektet E22 AB, 556715-0205, ägarandel 

20 procent 

Bolaget bildades under 2006 och ägs till lika delar av Sydsven-

ska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, Region 

Blekinge, Region Kalmar län och Region Östergötland. Bolaget 

skall verka för att åstadkomma en utbyggnad och upprustning 

av väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg till minst fyrfälts-

standard.

Kommuninvest Ekonomisk förening, 716453-2074, 

ägarandel 0,14053 procent

Från och med 1 april 2020 är Region Kalmar län medlem i Kom-

muninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorga-

nisation med svenska regioner och kommuner som medlemmar 

och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemen-

sam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina med-

lemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa 

villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till 

medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet 

på det finansiella området. Samtliga medlemmar har ingått li-

kalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 

har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 

mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av bor-

gensförbindelsen.

För Region Kalmar läns del uppgår insatt kapital per 31 decem-

ber 2020 i Kommuninvest till 44 Mkr. Medlemsinsatsen i ett första 

skede uppgick till knappt 10 Mkr. I november gjordes ytterligare 

en inbetalning på 34 Mkr avseende en särskild medlemsinsats. 

Regionen erhåller årligen avkastning på insatt medlemskapital.

Kalmar Öland Airport AB, 556527-6184, ägarandel 

50 procent

Region Kalmar län förvärvade 50 procent av aktierna i Kalmar 

Öland Airport AB den 1 april 2020. Flygplatsen ägs till resteran-

de del av Kalmar kommunbolag AB.

 Kalmar Öland Airport verkar för att det ska finnas ett attraktivt 

linjeutbud till och från regionen. Utbudet ska tillgodose efterfrå-

gan för såväl näringslivet och de som bor i regionen, som för be-

sökare i Kalmar län. En samlad bedömning vid slutet av år 2020 

är att pandemin påverkat verksamheten. Resultatet bedöms att 

minska med 33 Mkr under åren 2020 till 2023. Aktierna i Kalmar 

Öland Airport AB har därför skrivits ner med 50 procent av den 

negativa påverkan i enlighet med Region Kalmar läns ägarandel. 

Bolaget har sedan pandemins början korttidspermitterat såväl 

operativ personal som ledning i största möjliga utsträckning 

med hänsyn till trafik- och lägesbild. De övriga ekonomiska stöd 

som regeringen beslutat om, som en effekt av pandemin, och 

som flygplatsen kunnat erhålla och söka har minskat den negati-

va ekonomiska resultateffekten för 2020. Nettoomsättningen för 

2020 uppgick till 46,7 Mkr och årets resultat till -4 Mkr n
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Uppdragsföretag

Regionen har ansvar att verka för en god hälsa hos befolkningen 

och en god hälso- och sjukvård. Aktiviteterna för att uppnå full-

mäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå 

avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom 

upphandling av vård enligt Lagen om offentlig upphandling 

och Lagen om valfrihetssystem. Region Kalmar läns största upp-

dragsföretag inom olika verksamhetsområden är följande:

Uppdragstagare Verksamhetsområde Utfall Mkr

  

Nybro Läkarcentrum AB Vårdvalsverksamhet 48,0

Cityläkarna i Kalmar AB Vårdvalsverksamhet 31,5

Praktikertjänst AB Vårdvalsverksamhet 20,5

Läkarhuset Kronan AB Vårdvalsverksamhet 20,0

Husläkarcentrum i Kalmar AB Vårdvalsverksamhet 14,4

Slottsfjärdens Läkarmottagning AB i Kalmar Vårdvalsverksamhet 11,4

Cityläkarna i Oskarshamn AB Vårdvalsverksamhet 10,5

Cityläkarna i Nybro AB Vårdvalsverksamhet 10,1

  

Schelin Medicin AB Specialistvård 13,5

Ocura AB Specialistvård 4,9

Screendoc AB Specialistvård 4,8

KvinnoHälsa Helene Muhr AB Specialistvård 3,2

Huddoktorn Kalmar AB Specialistvård 3,1

Kropp & Själ Kalmar AB Specialistvård 3,1

  

AB Transitio Tågtrafik - Krösatåg 15,5

  

Transdev Sverige AB Tågtrafik - Kustpilen 83,7

AB Transitio Tågtrafik - Kustpilen 22,4

  

Transdev Sverige AB Tågtrafik - Öresundståg 18,7

AB Transitio Tågtrafik - Öresundståg 13,3

DSB Vedligehold A/S Tågtrafik - Öresundståg 10,3

  

Bombardier Transportation Sweden AB Tågverkstad 36,8

Projector A/S Tågverkstad 7,3

  

Bergkvarabuss AB Linjetrafik med buss 264,3

Flexbuss Sverige AB Linjetrafik med buss 104,2

Buss i Väst AB Linjetrafik med buss 67,2

  

Flexbuss Sverige AB Serviceresor 21,7

Nettotaxi AB Serviceresor 20,7

Nilsbuss AB Serviceresor 11,2
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Nyckeltal för den svenska ekonomin

Årlig procentuell förändring  2019 2020 2021 2022 2023

BNP*  1,4 -3,3 2,5 3,3 2,7

Sysselsättning, timmar*  -0,3 -4,1 0,7 2,2 2,1

Relativ arbetslöshet  6,8 8,5 9,2 8,8 8,0

Timlön, Nationalräkenskaperna  3,8 4,6 1,9 2,2 2,3

Inflation, KPI  1,8 0,5 0,9 1,5 1,9

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 11/2020    

  

     

  

  

  

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Omvärldsanalys 

Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) rapport Ekono-

minytt 11/2020 publicerad i december kommer det rådande 

svaga konjunkturläget i Sverige att stärkas framöver. Dock har 

smittspridningen i slutet av 2020 ökat snabbt vilket, tillsam-

mans med de fortsatta restriktionerna, kommer att påverka 

återhämtningen. Återhämtningen för BNP blev stark under det 

tredje kvartalet, men har följts av en nedgång under kvartal 4 

och bedöms vid årets slut minska med 3,3 procent för helåret 

2020. Den höga smittspridningen samt de åtstramade restrik-

tionerna beräknas även leda till en svag utveckling av arbets-

marknaden på kort sikt.

 Coronapandemin samt de statliga åtgärder som aviserats 

och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna får 

stor betydelse för skatteunderlaget. Skatteunderlagstillväxten 

stannar för år 2020 på under två procent. Att den inte blir lägre 

beror just på de tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra 

effekterna av pandemin.

 Vaccinering mot covid-19 är på väg att inledas både i Sve-

rige och globalt, vilket stärker konjunkturutsikterna på längre 

sikt. På flera håll i omvärlden kvarstår en hög vårdbelastning lik-

som höga nivåer av dödstal från covid-19. Att bekämpa smitt-

spridningen till dess att en betryggande andel av befolkningen 

är vaccinerad är därför högt prioriterad.

Befolkningsutveckling

Den demografiska utmaningen beror på att antalet personer i 

behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yr-

kesför ålder. Enligt SKR’s Ekonomirapport publicerad i oktober 

ökar behoven av välfärd grovt räknat med 1 procent per år den 

kommande tioårsperioden. Utvecklingen påverkar dels Region 

Kalmar läns tjänster dels storleken på skatteintäkter, generella 

statsbidrag och skatteutjämning då bidrag från systemet för 

kommunalekonomisk utjämning baseras på invånarantalet 

och strukturen på regionens befolkning. Den 1 november 2020 

hade Kalmar län 246 033 invånare, vilket är en ökning med 567 

personer sedan årsskiftet 2019/2020. Andelen 65 år och äldre 

i länet uppgår till 25,5 procent att jämföra med siffran för riket 

som är 20,3 procent. Kalmar läns befolkning är näst äldst i lan-

det efter Gotlands län och andelen av befolkningen som är i 

arbetsför ålder minskar. Cirka 20 procent av länets befolkning 

bor på landsbygden n 

För att förstå Region Kalmar läns resultat och ekonomiska ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om 

ekonomiska förutsättningar i omvärlden samt om demografin.
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Årlig procentuell förändring  2019 2020 2021 2022 2023

BNP*  1,4 -3,3 2,5 3,3 2,7

Sysselsättning, timmar*  -0,3 -4,1 0,7 2,2 2,1

Relativ arbetslöshet  6,8 8,5 9,2 8,8 8,0

Timlön, Nationalräkenskaperna  3,8 4,6 1,9 2,2 2,3

Inflation, KPI  1,8 0,5 0,9 1,5 1,9

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL EkonomiNytt Nr 11/2020    

  

     

  

  

  

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning Pandemin i Kalmar län har varierat under året som gått och 

det har varit en stor utmaning att med kraftfulla insatser 

från alla delar av Region Kalmar läns verksamheter hantera 

situationen.   

Läget var något mer stabilt under sommaren vilket innebar 

planering för ett återupptagande av uppskjuten vård. Då hade 

även snabbt uppbyggda digitala lösningar börjat nyttjas för 

att förbättra tillgängligheten. Hösten innebar en uppstart för 

planerad verksamhet. Arbetet med att komma ifatt uppskjuten 

vård gick initialt mycket bra, men i takt med att inläggningarna 

för covid-19 ökade under slutet av året så tappade det arbetet 

fart. Under en period på våren prioriterades endast akut tand-

vård i syfte att hushålla med skyddsutrustning för att trygga be-

hovet för länets covid-vård. I övrigt har andra verksamheter på-

verkats resultatmässigt som till exempel kollektivtrafiken med 

minskade biljettintäkter till följd av lägre resande. 

Region Kalmar län beslutade i samband med regionplanen 

2020-2022 om en skattehöjning från och med den 1 januari 

2020 med 49 öre, från 11,37 kronor till 11,86 kronor.

 Nybyggnation pågår vid Länssjukhuset i Kalmar avseende 

en samlad och samordnad specialistpsykiatri och är för närva-

rande Region Kalmar läns största investeringsprojekt. Projektet 

följer tidplan för både projektering och produktion, milstolpar 

hålls och samverkan fungerar bra.

 Region Kalmar län förvärvade den 1 april 50 procent av Kal-

mar Öland Airport AB. Flygplatsen är en regional angelägen-

het och ett regionalt delägarskap i Kalmar Öland Airport AB 

bedöms stärka möjligheterna för den regionala utvecklingen i 

Kalmar län. I samband med investeringen i flygplatsen besluta-

des om medlemskap i Kommuninvest där inbetalning av insat-

skapital har gjorts vid två tillfällen under året.

 I övrigt hänvisas till avsnitten om regionens verksamhets-

områden n

Region Kalmar läns styrmodell består av en vision, en stra-

tegi samt fem övergripande strategiska mål. 

Målstyrningen sker enligt modellen Balanserat styrkort där 

mål, mått och aktiviteter processas fram inom fyra målområ-

den, medborgare och kund, verksamhet, medarbetare och 

ekonomi. Övergripande mål blir styrande, tydliggjorda och 

kommunicerade och följs upp på alla nivåer i organisationen. 

Ansvaret för förankring av målstyrningsprocessen följer linjeor-

ganisationen.

 Regionplanen är regionens viktigaste styrdokument och 

anger färdriktningen på såväl kort som lång sikt. I regionplanen 

länkas de övergripande strategiska målen samman med den 

operativa verksamheten.

Budgetprocess och verksamhetsuppföljning

Region Kalmar läns budgetprocess ska kännetecknas av hög 

delaktighet och bra beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, 

enkel att förstå och ska utgå från en analys av omvärld, behov, 

ekonomi och verksamhet.

Regionplanen med tillhörande verksamhetsplaner:
 � ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
 � ger en tydlig bild av vart vi ska och
 � vad som krävs för att nå uppsatta mål
 � översätter regionfullmäktiges mål i konkreta handlings-

planer
 � styr så att vi använder våra resurser rätt

Struktur för Region Kalmar läns budgetprocess

Regionplanen beslutas i Regionfullmäktige i november för de 

kommande tre åren och den är utgångspunkt för förvaltning-

arna inom Regionstyrelsen och respektive nämnds årliga verk-

samhetsplaner.

 Förvaltningarna inom Regionstyrelsen och respektive nämnd 

upprättar därefter årliga verksamhetsplaner och detaljbudget-

ar och som redovisas i respektive styrelse/nämnd/utskott i ja-

nuari för innevarande budgetår. I verksamhetsplanerna bryts 

regionfullmäktiges övergripande mål ned i verksamhetsmål 

och aktiviteter som verksamheten ska uppnå under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Styrning och uppföljning av  
Region Kalmar läns verksamhet
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Regionstyrelsens och nämndernas verksamhet skall bedrivas 

inom befintlig budgetram. Inom driftramen har nämnderna 

rätt att prioritera för att nå uppsatta resultatmål. Den budgete-

rade driftsramen ska hållas.

Månadsrapporter

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar kortfattade eko-

nomiska månadsrapporter i enlighet med upprättad plan för 

uppföljning. Nämndernas månadsrapporter överlämnas till re-

gionstyrelsen för information och eventuella åtgärdande.

Delårsrapporter

Regionstyrelsen och nämnder upprättar två delårsrapporter 

under året. Delårsrapporten för april månad innehåller en upp-

följning av verksamhetsplaner. Nämndernas månadsrapporter 

överlämnas till regionstyrelsen för information och eventuella 

åtgärdande.

 Regionstyrelsens delårsrapport per april ger en övergripan-

de och samlad uppföljning av regionstyrelsens och nämnder-

nas verksamhetsplaner. De nedbrutna målen i regionstyrelsens 

och nämndernas verksamhetsplaner följs upp i upprättade del-

årsrapporter.

 Delårsrapporten per augusti månad innehåller samma infor-

mation som ovan, kompletterad med en redogörelse för så-

dana förhållanden som är viktiga för bedömningen av Region 

Kalmar läns resultat eller ställning, och händelser av väsentlig 

betydelse som har inträffat under rapportperioden eller efter 

dennas slut. Delårsrapporten för augusti redovisas till Region-

fullmäktige.

Avvikelser

Innan styrelsen tar ställning till månadsrapporter och delårsrap-

porter skall avvikelser i förhållande till budget och mål skriftli-

gen förklaras. Detta är ett led i regionstyrelsens uppsiktsplikt.

I de fall månadsrapporten eller delårsrapporten visar på prog-

nostiserat underskott eller avvikelser i förhållande till budget 

ska åtgärder vidtas för att nå ett budgeterat resultat.

Årsredovisning

Regionstyrelsen och nämnderna upprättar årsredovisningar 

utifrån de anvisningar som regionstyrelsen lämnar och enligt 

vad som anges i lagen om kommunal redovisning. Årsredovis-

ningen innehåller resultatredovisning i form av måluppfyllelse. 

Årsredovisningen redovisas till fullmäktige.

Intern kontroll

Under året har arbete genomförts för att förbättra och förstärka 

processen kring intern kontroll i Region Kalmar län. Riktlinjen 

för intern kontroll har reviderats och en rutin för processen för 

intern kontroll har arbetats fram. Syftet har varit att säkerställa 

hur intern kontroll ska bedrivas samt att säkerställa ett gemen-

samt synsätt på hur intern kontroll ska tillämpas inom respek-

tive förvaltning. Riktlinjen för intern kontroll hänvisar till kom-

munallagens uppsiktsplikt, definierar mål, ansvar, styrning och 

uppföljning samt tillämpning av intern kontroll. Rutinen beskri-

ver bland annat hur en risk- och konsekvensanalys ska arbetas 

fram och hur dokumentation av konsekvenser över de identi-

fierade riskerna i verksamheten ska genomföras. En strukture-

rad process för arbetet säkerställer också att uppföljningen av 

internkontrollplanen är komplett, transparent och att åtgärder-

na som genomförs är relevanta. Från och med 2021 kommer 

internkontrollarbetet att bedrivas enligt denna nya process.

 I övrigt har även en förstärkning av internkontrollgruppen 

gjorts under året för att involvera relevanta personer i arbetet.

 Internkontrollplanen för år 2020 omfattar tre gemensamma 

kontrollmoment samt minst två förvaltningsspecifika kontroll-

moment. De gemensamma kontrollmomenten är inom upp-

handling och avtal, personliga utlägg samt resor i tjänsten.

 Kontroll har gjorts att inköp sker genom upphandlade leve-

rantörer. Varje förvaltning har valt ett begränsat område och 

gjort en avstämning. Avvikelser har förekommit i varierande 

omfattning. Upphandlingsenheten har nu ett nytt verktyg som 

ger andra möjligheter till uppföljning, vilket kommer att använ-

das i det fortsatta arbetet för ökad leverantörstrohet.

 Inom processen kring löner har stickprov gjorts av person-

liga utlägg. Syftet har varit att granska om personliga utlägg 

hade kunnat köpas in genom upphandlad leverantör. När er-

sättning ska betalas ut ska en motivering lämnas varför inköp 

via Region Kalmar läns inköpsrutin ej varit möjlig. Granskning-

en visar att motivering i flera fall saknats och att det behövs 

ytterligare informationsinsatser för att tydliggöra att inköp skall 

göras inom avtal. Arbetet kommer att följas upp och diskuteras 

vidare kommande år i Region Kalmar läns internkontrollgrupp.

 Privat bil i tjänsten ska endast användas i undantagsfall och 

kontroll har gjorts av följsamhet enligt gällande riktlinje. Använ-

dandet av privat bil i tjänsten minskade från föregående år men 

det finns avvikelser att fortsätta att arbeta med. Bland annat 

kvarstår kontrollen i nästa års internkontrollplan. Syftet är då att 

fördjupa orsaksanalysen och i nästa steg ska det genomföras 

åtgärd utifrån de slutsatser som kommer fram i analysen n





God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

För att säkra en hållbar ekonomi ur ett finansiellt perspektiv 

krävs att Region Kalmar län har kostnadseffektiva verksam-

heter, hushållar med tillgängliga resurser och har en framför-

hållning i sin ekonomi. En del i det ekonomiska ansvaret är att 

säkra en god ekonomi på lång sikt då utgångspunkten är att 

varje generation ska klara kostnaderna för det den beslutar om 

och konsumerar.

 En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna beslut 

för att kunna möta förändringar. I framtiden väntar ökade be-

hov och även nya möjligheter i form av innovationer. Det är 

utmaningar som kräver att befintliga strukturer ifrågasätts och 

att verksamheterna anpassar sig till nya arbetssätt.

 En hållbar ekonomi gör det möjligt att klara övergångar från 

högkonjunktur till lågkonjunktur utan drastiska åtgärder. För att 

Region Kalmar län ska kunna hantera konjunktursvängningar 

och ha en stark handlingsfrihet är det viktigt att bygga upp re-

server i form av eget kapital vilket kräver ett positivt resultat 

över tid. 

 Det ekonomiska resultatet ska också vara tillräckligt stort för 

att klara pensionsutbetalningar, investeringar och kompetens-

försörjning i framtiden.

 För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska 

följande finansiella mål nås:

 � Resultatet ska respektive år uppgå till minst 2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

 � Investeringarna ska finansieras utan extern upplåning

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Region Kalmar läns finansiella mål att nå ett resultat på minst 

2 procent av skatter och statsbidrag motsvarar ett resultat på 

168 Mkr. I regionplanen beslutades om ett resultat på 202 Mkr 

vilket motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter, generella statsbi-

drag och utjämning.

 Årets resultat uppgår till 359 Mkr, vilket motsvarar ett budgetö-

verskott på 157 Mkr. Resultatet motsvarar 4,2 procent av skattein-

täkter, generella statsbidrag och utjämning. Förbättringen jämfört 

med 2019 på 189 Mkr beror framför allt på ett betydande tillskott 

av såväl riktade som generella statsbidrag under året. 

 Region Kalmar län finansierar investeringarna med egna 

medel utan extern upplåning och har en god likviditet. De lik-

vida medlen uppgick till 980 Mkr vid årets slut och kassaflödet 

för året blev positivt med 245 Mkr. Kassalikviditeten uppgår till 

89 procent vilket är en förbättring med 6 procentenheter i jäm-

förelse med föregående år.

Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder

Förvaltningarnas resultat 2020 har påverkats i olika grad av 

pandemin. All verksamhet har tvingats ställa om och i vissa de-

lar ställa in planerad verksamhet vilket gett ökade kostnader 

och minskade intäkter. Samtidigt har staten under 2020 tillskju-

tit tillfälliga riktade statsbidrag till kommuner och regioner på 

grund av pandemin.

 För att ekonomiskt stödja regioner och kommuner fattade 

regeringen tidigt under våren beslut om ett statsbidrag för 

merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidraget 

avser merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst 

när det gäller omsorg om äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning. Statsbidraget, som avser perioden 1 

februari till 30 november, utökades i flera ändringsbudgetar 

under året till totalt 20 Mdr. I villkoren för att söka statsbidra-

get anges vilka kostnader som ingår i statsbidraget och det har 

varit tydligt att regioner och kommuner inte kunnat söka för 

minskade intäkter och att tandvård inte ingår i statsbidraget.

God ekonomisk hushållning innebär att Region Kalmar län ska ha goda resultat vad gäller både verk-

samhet och ekonomi. 
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Respektive års resultat ska uppgå till 

minst 2 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning

Investeringar ska finansieras med egna 

medel

Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

Region Kalmar läns 

ekonomisystem

Region Kalmar läns 

ekonomisystem

– 1,3 %

Ja

> 2 %

Ja

4,2 %

Ja

2,2 %

Ja



Region Kalmar län har totalt ansökt om 250 Mkr vid två ansök-

ningstillfällen men har ännu inte fått beslut för den andra an-

sökan som lämnades den 30 november. De största kostnads-

posterna som ingår i ansökan avser personal inklusive inhyrd 

personal, skyddsutrustning, material och transporter. Regeringen  

har aviserat om ett ekonomiskt stöd även för december men 

det är i dagsläget inte beslutat. 

 Regionen har också erhållit 35 Mkr som ersättning för mins-

kade biljettintäkter under perioden 1 mars till 30 juni, efter ett 

regeringsbeslut i maj. Ersättningen täcker del av kollektivtrafi-

kens underskott. 

 I tabellen redovisas förvaltningarnas budgetavvikelse inklu-

sive och exklusive merkostnader i hälso- och sjukvård samt 

ersättning för minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. I ko-

lumnen merkostnader redovisas ansökt belopp för perioden 1 

februari till 30 november. 

 Utöver redovisade resultat per förvaltning har pandemin på-

verkat verksamheternas ekonomi på flera sätt. Det handlar om 

kostnadsökningar som inte ingått i statsbidraget och minskade 

intäkter för till exempel patientavgifter och såld vård. Resul-

taten påverkas också av minskade kostnader för till exempel 

resor, kurser, konferenser som också är en följd av råd och res-

triktioner under pågående pandemi.

Handlingsplan för en kostnadseffektiv verksamhet

För att långsiktigt klara en ekonomi som är stark och hållbar 

över tid beslutades i Regionplan 2020–2022 att fortsatt stort 

fokus ska ligga på årliga effektiviseringar med motsvarande 1 

procent. Effektiviseringskravet verkställs genom minskad net-

tobudgetram alternativt minskat budgetunderskott med 1 pro-

cent. Undantag från effektivisering är beställd vård samt bidrag 

och stöd till kultur och organisationer.

 I förvaltningar och nämnders verksamhetsplaner finns hand-

lingsplaner med aktiviteter som stödjer arbetet med effektivi-

seringar. Arbetet har pågått under året men för många verk-

samheter har fokus på pandemin inneburit att flera aktiviteter 

förskjutits i tid. Målsättningen om 1 procents effektivisering är 

långsiktig och erfarenheter av pandemin har också påskyndat 

till exempel den digitala utvecklingen vilket är viktigt i den fort-

satta utvecklingen inom regionens alla verksamheter.
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Mått                                                              Målvärde              Utfall 2020             Utfall 2019              Utfall  2018                    Källa        

    

Regionstyrelsen som driftsnämnd:   

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -325,8 -299,1 85,6  -213,5

Primärvårdsförvaltningen -48,2 -12,8 5,7  -7,1

Psykiatriförvaltningen -0,1 23,3 0,6  23,9

Folktandvården 0,3 0,0   0,0

IT-förvaltningen 0,3 0,8 0,4  1,2

Regionservice 0,2 -109,8 115,9  6,1

Centraladministrerad verksamhet 9,7 -3,2 10,1  6,9

Regionrevisionen 0,7 0,3   0,3

Summa  -362,9 -400,5 218,3 0,0 -182,2      

     

Regionala utvecklingsnämnden     

Regional utvecklingsförvaltning 4,6 4,3   4,3

Summa 4,6 4,3 0,0 0,0 4,3      

     

Kollektivtrafiknämnden     

Kalmar länstrafik -2,9 -122,3 31,7 35,0 -55,6

Summa -2,9 -122,3 31,7 35,0 -55,6      

     

Summa nämnder -361,2 -518,5 250,0 35,0 -233,5      

     

Finansiering* 409,4 675,8 -250,0 -35,0 390,8

Total 48,2 157,3 0,0 0,0 157,3      

*i tabellen under finansiering redovisas hela det belopp 

regionen ansökt om vad gäller merkostnader i 

hälso- och sjukvård, 250 Mkr. Då beslut om den andra 

ansökan inte är fattat ännu har av försiktighetsskäl 

bokförts 220 Mkr.     

   

 

 

   

2019 2020

Merkostnader 
hälso- och 

sjukvård till 
följd av 
covid-19

Ersättning 
för minskade  
biljettintäkter

Resultat 2020 
exklusive 

merkostnader 
och ersättning 

minskade 
biljettintäkter



Verksamheterna inom regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisade ett budgetun-

derskott på 299 Mkr för verksamhetsåret 2020. Förvaltningen 

har under året haft stora merkostnader och intäktsbortfall. To-

talt sett handlar det om cirka 95 Mkr i merkostnader och cirka 

30 Mkr i minskade intäkter. En stor del av kostnaderna rör labo-

ratoriematerial och personalkostnader inklusive kostnader för 

inhyrd personal. På de inrättade covid-avdelningarna, inten-

sivvårdsavdelningarna samt diagnostiskt centrum har kostna-

derna för extra personal och egen personal på övertid ökat. 

Många sjuksköterskor har även hyrts in på enheter som har haft 

nyckelfunktioner under pandemin.

 Sedan början av mars har det varit stort fokus på pandemin 

och en mycket snabb omställning i verksamheten genomför-

des på sjukhusen i länet. Icke akuta besök och planerade ope-

rationer ställdes in vilket medfört lägre patientavgiftsintäkter.  

 Även intäkter för såld vård till andra regioner och ersättning 

för asylsjukvård är lägre. Sjukvårdsmaterial och skyddsutrust-

ning säkrades, personal utbildades för att ta hand om patienter 

smittade med covid-19, resor och konferenser ställdes in och 

nya rutiner infördes med kort varsel vilket tillsammans inneburit 

merkostnader för förvaltningen. Merkostnaderna och intäkts-

bortfallet orsakat av pandemin påverkar också nettokostnads-

utvecklingen som uppgår till 4,5 procent.

 Som en följd av restriktionerna kring vilken verksamhet som 

kan bedrivas har vårdproduktionen på sjukhusen minskat. Verk-

samheter som minskat sin produktion har också fått en påver-

kan på tillgänglighet. Användandet av digitala vårdmöten har 

dock ökat väsentligt, vilket är positivt och har bidragit till att 

tillgängligheten till mottagningar inte har påverkats lika mycket 

som initialt befarats.

 Kostnaden för den köpta vården har ökat med 2,1 procent  

jämfört med 2019. Ökningen återfinns inom sydöstra sjukvårds-

regionens fasta abonnemangsavtal samt öppenvård från övriga 

regioners sjukhus där behandling med läkemedlet Spinraza ökat.  

Övrig köpt vård har minskat vilket främst beror på pandemin. 

 Coronapandemin är troligtvis även en bidragande orsak till 

den låga kostnadsutvecklingen vad gäller läkemedel. Bland 

annat har kostnaden för läkemedel mot Hepatit C sjunkit vilket 

till stor del beror på färre patienter under pandemin. Kostnads-

ökning återfinns dock inom bland annat cancerläkemedel.

Primärvårdsförvaltningen

Hälsoval

Verksamheten inom hälsoval genererade ett negativt resultat 

motsvarande 14 Mkr vilket innebär en väsentlig resultatförbätt-

ring jämfört med föregående år.

Under året har kostnader och intäkter i hög grad påverkats av 

pandemin. Som exempel kan nämnas det förändrade vård-

konsumtionsmönstret där kontakt med patienterna i större ut-

sträckning skett digitalt och mindre via fysiska besök. Viss vård 

har behövt ställas åt sidan eller skjutas upp. En risk finns också 

att en del patienter inte har sökt vård när de har haft behov av 

att göra det. Minskningen av kontakter är störst bland infek-

tionspatienter, medan kontakterna med patienter med kronisk 

sjukdom i hög grad kunnat upprätthållas. Omfattande resurser 

har dock lagts ned på genomförandet av assisterad PCR- och 

serologisk provtagning samt utlämnande och mottagande av 

självtester.

 Den samlade bedömningen är att pandemin inte medfört 

någon negativ ekonomisk påverkan utan snarare antas net-

tokostnaderna istället påverkats marginellt positivt. Bedöm-

ningen är att uppkomna merkostnader totalt sett ersatts och 

därutöver som en följd av de minskade mottagningsbesöken 

öppnades möjligheter till kostnadsminskning inom vissa om-

råden som till exempel hyrläkarkostnader. Detta i kombination 

med resurstillskott inför 2020 har medfört en väsentlig förbätt-

ring av det ekonomiska resultatet jämfört med 2019. Det bör 

dock framhållas att resultatförbättringen krävt stor flexibilitet 

och förmåga att använda befintliga resurser på effektivast möj-

liga sätt.

 Kostnadsutvecklingen för läkemedel är gynnsam såtillvida 

att kostnaderna ökar inom områdena diabetesläkemedel och 

antikoagulantia (DOAK). Dessa läkemedel har potential att för-

bättra hälsan för berörda patienter och därigenom långsiktigt 

minska de totala kostnaderna för sjukvården som helhet.

Övrig verksamhet

Inom förvaltningens övriga verksamhet uppgår den positiva 

budgetavvikelsen i till 1,2 Mkr, vilket är 5 Mkr bättre än 2019.  

 Primärvårdens övriga verksamhet utgörs av barnhälsovår-

den, sjukvårdsrådgivningen, asyl- och flyktinghälsovård, barn- 

och ungdomshälsan, vårdval psykisk hälsa, missbruks- och 

beroendevård samt fotvård. En bidragande orsak till förbätt-

ringen är budgetförstärkningen av vårdval psykisk hälsa, liksom 

vissa prisminskningar på vacciner inom BHV-verksamheten. 

Kostnader som externa laboratorieundersökningar och tolk-

kostnader beräknas fortfarande att gå med underskott.

 Pandemin har även haft påverkan på verksamheter utanför 

hälsoval. Tydligast är det inom 1177 vårdguiden som inled-

ningsvis kunde konstatera ett markant ökat antal telefonsam-

tal, med ökat personalbehov som följd. Enheten har fått god 

hjälp av sjuksköterskor från andra delar av organisationen för 

att klara den pågående arbetsbelastningen.
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Psykiatriförvaltningen

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget för helåret 

på 23 Mkr. Intäkterna har ökat i jämförelse med samma period 

föregående år. Främst beror ökningen på vård som sålts till an-

dra regioner. Intäkter för såld vård är svårbedömda och kan va-

riera mycket mellan åren. Nettokostnadsutvecklingen för året 

uppgår till 2,5 procent.

 Specialistpsykiatrin har under året påverkats av pandemin i 

många delar både vad gäller av- och ombokningar, sjukfrånva-

ro, anpassning till hygienriktlinjer samt omställning av verksam-

heten. Samtidigt har det varit positiva effekter i form av t.ex. 

ökad samverkan och digitalisering. Under året har även flera 

planerade projekt fått skjutas på framtiden och att flera utbild-

ningsinsatser har fått ställas in eller ställas om till webbutbild-

ningar. 

 Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har 

förbättrats under perioden. Barn och ungdomspsykiatri har 

under året infört triageringsverktyget BCFPI, Brief Child and 

family phone interview, vilket är en del i arbetet med ökad till-

gänglighet.

 Bemanningsproblematiken är fortsatt en nyckelfråga även 

ur ett ekonomiskt perspektiv. De långsiktiga satsningarna på 

kvalitetshöjningar och god tillgänglighet i vården ställer stora 

krav på rätt kompetens och rätt bemanning. Vakansproblema-

tik kvarstår och i kombination med ett förhöjt sjuktal har ett 

fortsatt behov av bemanningsbolag funnits.

 I regionplanen finns sedan tidigare beslut om att vuxenpsy-

kiatri ska kunna erbjuda invånarna behandling vid lindrig de-

pression med repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). 

På grund av pandemin har införandet fördröjts, men behand-

lingen bör kunna starta successivt under våren 2021.

 Kostnadsutvecklingen för den köpta vården har inte ökat un-

der 2020. Detta är främst tack vare ett gott samarbete mellan 

allmänpsykiatri och rättspsykiatri i länet.

 Kostnader för läkemedel har blivit något högre än föregå-

ende år. Den förändrade kostnadsbilden beror till stor del på 

patentutgångar men även fler förskrivningar av dyrare läke-

medel. En del av kostnadsökningen beror på den långsiktiga 

satsningen på behandling av patienter enligt LARO, som är för 

personer som haft ett långvarigt och allvarligt beroende av he-

roin eller andra opioider. I behandlingen kombineras läkeme-

delsbehandling med psykologisk eller psykosocial behandling 

eller psykosocialt stöd.

Folktandvården

Folktandvårdens verksamhet har påverkats under året då det 

bland annat under en period på våren enbart prioriterades 

akut tandvård, i syfte att hushålla med skyddsutrustning för att 

trygga behovet av skyddsutrustning i länets covid-vård. Detta 

innebar ett intäktsbortfall motsvarande 19 Mkr där Folktand-

vården erhållit kompensation från huvudmannen i samband 

med bokslutet. Den första juni öppnade stegvis samtliga kli-

niker och de som hade uppskjutna planerade behandlingar 

prioriterades. Klinikerna tar fortfarande endast emot patienter 

som är symptomfria från övre luftvägssymtom. Detta innebär 

att antalet patientbesök har minskat med drygt 46 000, vilket 

fått stor påverkan på intäkterna.

 Som mål har Folktandvården att arbeta så rationellt som 

möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Ett exempel är att 

arbeta flödesorienterat, det vill säga färre men längre besök 

med fler åtgärder för att patienten ska bli färdigbehandlad så 

snart som möjligt.

IT förvaltningen

Förvaltningen redovisar ett budgetöverskott motsvarande 0,8 

Mkr. Kostnaderna är lägre än budgeterat eftersom ett antal 

projekt och arbeten pausats under året. Förvaltningen har även 

lagt ner mycket tid på arbete med att omprioritera resurser.

 Ökningen av både kostnader och intäkter kan bland annat 

hänföras till projektet Lynx, där Region Kalmar län samverkar 

med Region Halland, Region Kronoberg och Region Jönkö-

pings län. IT förvaltningen i Region Kalmar län kommer att han-

tera IT-miljön för det nya biljett- och betalningssystemet åt de 

fyra regionerna.

 En del i förvaltningens arbete med effektivisering och eko-

nomi i balans är övertagande av IT-avtal från andra förvaltning-

ar. Den nu etablerade modellen för samverkan mellan IT-för-

valtningen och verksamheterna utgör grund och struktur för 

förvaltning och utveckling av de cirka 250 system som IT för-

valtningen hanterar. Under perioden har arbetet fortsatt med 

att ta över det kommersiella ansvaret för IT-leverantörsavtal 

från andra förvaltningar samt att effektivisera och se över be-

fintliga avtal.

 Att öka takten i den digitala omställningen ställer höga krav 

på både IT förvaltningen, i rollen som samarbetspartner och 

leverantör, och kärnverksamheten, i rollen som kund och mot-

tagare av nya digitala tjänster. En omställning sker först när 

arbetssätt och rutiner förändras. Tillgång till begränsade resur-

ser hos både IT förvaltningen och kärnverksamheten gör det 

nödvändigt att prioritera på ett klokt sätt. Förvaltningen har ar-

betat fram en modell för nyttoanalys och nyttohemtagning att 

använda som stöd när prioritering av olika aktiviteter behöver 

göras och också för att tydligare visa på att de aktiviteter som 

genomförs leder till uppsatta mål.
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Regionservice

För 2020 redovisar förvaltningen ett budgetöverskridande 

med 109,8 Mkr där hela avvikelsen beror på ökade kostnader 

på grund av pandemin.

 Det är svårt att beräkna den ekonomiska effekten för förvalt-

ningen, men flera verksamheter har påverkats resultatmässigt, 

där de största kostnaderna är hänförliga till materialförsörjning 

samt nedskrivning av lager på grund av inkurans. Intäktsminsk-

ningen i restaurangerna är stor då dessa är stängda för externa 

besökare. Antalet patientmåltider har också minskat med sju 

procent jämfört med motsvarande period föregående år, och 

bufféservering har ersatts med brickdukning till patienter.

 Behovet av bemanning har ökat, främst i verksamheter med 

koppling till materialförsörjning, men också på grund av ökad 

tillgänglighet för exempelvis smittstädning och brickdukning 

till patienter på avdelning. Sjukfrånvaron har också ökat och 

förvaltningen har samverkat kring bemanning för att minska 

sårbarhet och kostnader.

 Regionfastigheter har haft kostnader som avser uppsättning 

och skyltning av tält för triangering och provtagning, iordnings-

ställande av utökade lagerytor, försörjning av medicinsk gas, 

montering av plexiglas samt andra fastighetsrelaterade kost-

nader. Vissa besiktningar och kontroller har fått skjutas framåt 

i tid. Arbeten i patientnära miljöer har undvikits i så hög grad 

som möjligt.

 Under året har andelen digitala möten ökat, vilket i sin tur 

har medfört att uthyrningen av förvaltningens poolbilar mins-

kat. Troligen kommer uthyrning av poolbilar vara på en lägre 

nivå även framöver, då fler fysiska möten ersätts med digitala 

möten. Antalet poolbilar har därför minskats och omfördelats 

till andra förvaltningar med behov av att byta ut äldre bilar.

Centraladministrerad verksamhet

Resultatet för centraladministrerad verksamhet visar på ett 

budgetöverskridande med 3,2 Mkr för 2020. I centraladmi-

nistrerad verksamhet ingår anslag för Regiondirektörens stab, 

Förtroendevalda, Beställd vård samt Övrig centralt administre-

rad verksamhet.

Regiondirektörens stab redovisar ett överskott mot budget på 

23,2 Mkr. Överskottet består bland annat av ej nyttjade pro-

jektmedel och anslag för forskning, läkarutbildning och bered-

skapsåtgärder med anledning av rådande situation. Pandemin 

har haft påverkan på kostnaderna och nämnas kan exempelvis 

ökade personalkostnader för smittspårningsenheten och öka-

de kostnader för beredskap för vissa medarbetare. Extra kost-

nader har också uppstått för bårbilstransporter och inköp av 

teknisk utrustning för extra personal.

Förtroendevalda redovisar ett överskott mot budget på 4 Mkr, 

vilket främst beror på att kostnaden för partiernas gruppmöten 

är lägre än budgeterat, samt att regionfullmäktige har minime-

rat antalet deltagare. Även utbildningskostnaderna har minskat.

Övrig verksamhet redovisar en budget i balans. Läkeme-

delskostnader som redovisas centralt ökar som en följd av ni-

våstrukturering inom vissa sjukdomsgrupper. Nivåstrukturering 

innebär att vården bedrivs på färre ställen men också utanför 

regionen. Under året kan också noteras kostnadsminskningar 

på grund av inställda utbildningar och färre utlandsrekryteringar.

Verksamheterna inom beställd vård redovisar för helåret ett un-

derskott mot budget motsvarande 30 Mkr. Beställd vård inom 

regionen består av hälsoval, vårdval psykisk hälsa, tandvårds-

reformen, ersättningssystemet för barntandvård samt privata 

specialister. Underskott återfinns inom hälsoval och beror bland 

annat på att den köpta vården hos privata vårdgivare ökat, ökat 

intäktsbortfall för den sålda vården, minskade patientavgifter 

samt ökad ersättning till ST-läkare och jourer. Övriga delar inom 

beställd vård redovisar överskott.

Regional utvecklingsnämnd

Det ekonomiska utfallet ryms inom budget med ett överskott 

på 4,3 Mkr. Överskottet förklaras i huvudsak av att avsatt bud-

get för personalkostnader inte förbrukats främst till följd av 

vakanser, föräldraledigheter och tjänstledigheter, samt att vika-

rier inte tagits in på skolorna. Till detta kommer att kostnader 

för resor, kurser och konferenser till stor del uteblivit sedan i 

mitten av mars. En medvetet stor återhållsamhet generellt i 

kombination med att många aktiviteter, såväl på skolorna som 

inom projektverksamhet och övrig verksamhet inom regional ut-

veckling, har fått pausas under rådande förhållanden har också 

påverkat resultatet positivt. Folkhögskolorna har tappat intäkter 

för kost och logi på internaten samtidigt som vissa kostnader har 

minskat till följd av färre deltagare på plats på skolorna. Dessa 

minskade kostnader är dock inte i nivå med de förlorade 

intäkterna.

 På folkhögskolorna har undervisningen under delar av året 

hållits på distans. Vissa av vårterminens kurser fick avslutas i för-

tid och alla sommarkurser till och med juli ställdes in på samt-

liga skolor. De åtgärder som krävts i form av att hålla avstånds- 

och gruppstorleksrestriktioner har påverkat möjligheten att 

ta igen förlorade deltagarveckor, men trots detta har kvoten 

uppfyllts på tre av skolorna.

 Även projektverksamheten inom förvaltningen har påverkats 

i stor omfattning av pågående pandemi. Konferenser, företags-

besök och inplanerade aktiviteter har ställts in eller skjutits på 
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framtiden. Viss verksamhet inom projekten har dock kunnat 

fortsätta digitalt. Dialog har förts med både Tillväxtverket och 

ESF-rådet kring anpassning av befintliga EU-medel vilket re-

sulterat i särskilda utlysningar för att göra extra insatser utifrån 

rådande situation. 

 Inom projekt- och företagsstöd har en hel del förändringar, 

förenklingar och anpassningar gjorts under perioden av den 

verksamhet som bedrivs och de olika stöd som hanteras. Tät 

dialog har förts med både kommunal nivå och nationell nivå, 

med bland andra näringslivschefer och näringslivsorganisatio-

ner samt med SKR, Tillväxtverket och Näringsdepartementet. 

Förändringar har genomförts både av regionala 1.1-medel och 

kulturprojektmedel för att möta behovet hos aktörerna. Sam-

manlagt har regionen beviljat drygt 14 Mkr av befintligt anslag 

till direkta insatser i näringslivet och hos övriga aktörer. Förvalt-

ningen samordnar tillsammans med kommunerna en funktion 

kallad jourhavande företagslots.

 Inom kulturområdet har ett särskilt stöd tagits fram riktat till 

kulturella kreativa näringar och projektstöd till kulturverksam-

heter för omställning. Ett extra statligt stöd till organisationerna 

i kultursamverkansmodellen har betalats ut i enlighet med be-

slut i Regionala utvecklingsnämnden i oktober.

Kollektivtrafiknämnd

Det totala underskottet för Kalmar länstrafik för året är 122 Mkr 

varav 97 Mkr avser intäktsbortfall. Under året har pandemin, 

uppstart av ett nytt avtal för serviceresor samt utveckling av 

biljett- och betalsystemet Lynx varit de största händelserna ur 

ekonomiskt perspektiv.

 Resandet i allmän kollektivtrafik har minskat med anledning 

av rådande situation och biljettintäkterna har nära halverats. 

Under hösten har det nya biljettsystemet lanserats med ny mo-

bilapp, försäljning hos återförsäljare och kundcenter.

 Resandet i färdtjänst och närtrafik har sjunkit. Kostnaderna 

för trafiken sjunker dock inte i samma omfattning eftersom 

främst antalet sjukresor med ensamåkande patienter har ökat. 

Till del finansieras ökade kostnader för sjukresor genom att 

utnyttjandet av färdtjänstresor sjunkit betydligt under samma 

period. 

 Förvaltningen har även haft kostnader för transport av patien-

ter smittade med covid-19 som inte haft behov av ambulans.

Resultatanalys för året

Resultatet för 2020 uppgår till 359 Mkr, vilket motsvarar ett 

budgetöverskott på 157 Mkr. Förvaltningarna har ett budget-

underskott på 519 Mkr. Exklusive merkostnader för covid-19 

reduceras förvaltningarnas underskott till 234 Mkr. Gemensam-

ma poster för pensioner, skatter och finansnetto uppvisar ett 

överskott mot budget på 676 Mkr, frånräknat statsbidrag för 

covid-19 uppgår överskottet till 391 Mkr.

Trots merkostnader för covid-19 har resultat förbättrats med 

189 Mkr jämfört med 2019. Förbättringen beror framför allt på 

ett betydande tillskott av såväl riktade som generella statsbi-

drag i samband med coronapandemin.

Resultatnivån ”verksamhetens resultat” speglar den ekono-

miska effekten av den löpande verksamheten före finansnetto. 

Även här syns en avsevärd förbättring mot föregående år.
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Periodens resultat 2020 2019

Verksamhetens resultat 368,0  -93,4 

Årets resultat  358,8   170,4 

Nettokostnadsutveckling %  3,5   2,8 



Nettokostnadsutveckling

Nettokostnaderna uppgår till 8 206 Mkr, vilket motsvarar en 

ökning med 3,5 procent och ett underskott mot budget på 7 

Mkr. För att nå resultatmålet på 2 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag får kostnadsökningen inte överstiga 5,9 procent. 

Resultatmålet uppnås därmed med god marginal. För att upp-

fylla kommunallagens minimikrav, det vill säga ett resultat på 

+- 0, är utrymmet för nettokostnadsökning 8 procent.

Nedan redovisas intäkts- och kostnadsförändringar i jämförel-

se med föregående år.

Verksamhetens totala intäkter i form av riktade statsbidrag, pa-

tientavgifter, trafikintäkter, såld vård med mera visar en relativt 

hög ökning med 11 procent.

 Tidigt under våren fattade regeringen beslut om ett statsbi-

drag där syftet var att ekonomiskt stödja regioner för merkost-

nader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvård.  

 Statsbidraget, som avser perioden 1 februari till 30 novem-

ber, utökades i flera ändringsbudgetar under året till totalt 20 

Mdr. I villkoren för att söka statsbidraget anges vilka kostnader 

som ingår i statsbidraget och det har varit tydligt att regioner 

inte kunnat söka för minskade intäkter.

 Den beräknade kompensationen avseende merkostnader 

för coronapandemin på 255 Mkr är den viktigaste orsaken till 

att de riktade statsbidragen ökar med 344 Mkr motsvarande 

hela 76 procent. Region Kalmar län har totalt ansökt om 250 

Mkr vid två ansökningstillfällen men har ännu inte fått beslut 

för den andra ansökan som lämnades den 30 november. Under 

2020 har utbetalning erhållits med 146 Mkr, vilket motsvarar 91 

procent av ansökt belopp. Resterande del förväntas utbetalas 

under 2021 och har uppbokats som statsbidragsfordran.   

 Dessutom har erhållits 35 Mkr som ersättning för minskade 

biljettintäkter under perioden 1 mars till 30 juni efter ett reger-

ingsbeslut i maj. Ersättningen täcker del av kollektivtrafikens 

underskott. Kopplat till covid-19 redovisas också det tillfälliga 

bidraget avseende utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader 

med 34 Mkr samt bidrag för testning och smittspårning med 

98 Mkr. Totalt uppgår de verksamhetsinriktade statsbidragen 

för covid-19 till 387 Mkr i bokslutet 2020.

 Den redovisade minskningen för trafikintäkterna på grund 

av minskat resande uppgår till 97 Mkr motsvarande 20 procent, 

medan tandvårdsintäkterna beroende på tillfälliga coronare-

laterade stängningar av kliniker minskar med 23 Mkr eller 13 

procent. Minskade intäkter uppvisas också för asylintäkter med 

31 procent, patientavgifterna i öppen vård med 9 procent och 

den sålda vården med 8 procent. 

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar visar en ök-

ning med 4,9 procent.

Förvaltningarnas lönekostnader har ökat med 3,8 procent, varav 

träffade löneavtal beräknas till 2,5 procent. Här kan noteras en 

ökning av sjuklönekostnader, bland annat till följd av Folkhäl-

somyndighetens direktiv om att stanna hemma även vid milda 

symptom, samt en viss ökning av övertidsersättningar. Volymök-

ningen mätt i antal arbetade timmar uppgår till 1,1 procent 

Kostnaderna för inhyrd personal ökar med 9,4 procent och 

uppgår till 228 Mkr, där ökningen liksom tidigare under året 

framför allt återfinns i den somatiska vården. Trenden med öka-

de kostnader inom kategorin sjuksköterskor kvarstår medan 

kostnaderna för inhyrda läkare minskar. Till stor del beror ök-

ningen på coronapandemin, då många sjuksköterskor hyrts in 
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Nettokostnadsandel

% 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens 
nettokostnader 96,4 94,9 97,8 97,2 96,5

Avskrivningar 3,9 3,9 4,0 3,9 3,8

Finansnetto -1,5 -1,3 -0,8 -3,3 0,1

Nettokostnadsandel  98,8 97,5 101,0 97,8 100,4



inom intensivvården, infektionsvården samt akutverksamheten. 

Primärvården visar en betydande minskning medan psykiatrin 

redovisar något ökade kostnader. SKR:s nyckeltal ”Kostnad för 

inhyrd personal i förhållande till egen personal” är 6,1 procent, 

en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2019.

Kostnaden för den köpta vården utanför länet har ökat med 

18,7 Mkr, vilket motsvarar 3,1 procent.

Det finns en överenskommelse om samverkan och vård i Syd-

östra sjukvårdsregionen som bygger på ett samverkansavtal 

mellan Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Regi-

on Östergötland. Kostnaden för den köpta vården i Sydöstra 

sjukvårdsregionen har totalt ökat med 2,9 procent. Den fasta 

abonnemangskostnaden står för en ökning motsvarande 5,6 

procent medan den rörliga debiteringen som påverkas av an-

talet vårdtillfällen under perioden har sjunkit. En orsak till att 

abonnemangskostnaden har ökat är att områden som tidigare 

låg utanför avtalet har växlats in. Coronapandemin är en orsak 

till att den rörliga debiteringen har minskat. Antalet slutenvård-

stillfällen har minskat med 13 procent och antalet öppenvårds-

tillfällen har minskat med 11 procent.

 Kostnaden för köpt vård från övriga regioner avseende so-

matik och psykiatri är i stort oförändrad. Kostnaderna för den 

akuta utomlänsvården har minskat. Kostnaderna för öppen-

vården har ökat och en orsak är att antalet behandlingar med 

läkemedlet spinraza, vilka sker i Västra Götalandsregionen, är 

fler i år. Även för den köpta vården från övriga regioner har 

coronapandemin haft påverkan. Antalet slutenvårdstillfällen 

har minskat med 5 procent och antalet öppenvårdstillfällen har 

minskat med 2 procent. 

 En stor kostnadsökning återfinns inom vårdkontakter med 

digitala vårdgivare. Utomläns primärvård har ökat med 7,1 Mkr, 

vilket motsvarar 28 procent.

Läkemedelskostnaderna, exklusive rabatter som återbetalas till 

staten, ökar med 4,4 procent och uppgår till 948 Mkr.

 Kostnaderna för receptförskrivna läkemedel har ökat, medan 

kostnaderna för läkemedel på rekvisition har minskat något un-

der 2020. Vissa förändringar i förskrivningen under 2020 kan för-

klaras av ändringar i sjukvården under den pågående pandemin.

 Ökningen av kostnaderna för receptförskrivna läkemedel är 

i nivå med genomsnittet i landet. En ökning för nyare läkeme-

del mot diabetes och blodförtunnande medel var förväntad, 

utifrån rådande riktlinjer för behandling av diabetes respektive 

stroke, och till följd av det ökande antalet äldre invånare. Kost-

naderna för de vanligaste biologiska läkemedlen mot inflam-

matoriska sjukdomar har sjunkit markant trots en ökad volym.  

Kostnaderna för nyare alternativ för behandling av reumatiska 

sjukdomar, hudsjukdomar samt svår astma, har ökat. Kostna-

derna för cancerläkemedel på recept ökar markant, men sam-

tidigt minskade kostnaderna i den slutna vården. Det förkla-

ras delvis av patentutgångar för några viktiga läkemedel som 

ges intravenöst, och delvis av ändringar i behandlingsval för 

infektionskänsliga cancerpatienter med anledning av covid-19. 

Kostnaden för behandling av Hepatit C fortsatte att minska. 

Priserna har sjunkit, men minskningen antas även bero på att 

färre patienter än planerat har behandlats under 2020 på grund 

av den pågående pandemin. 

Inom grupperna sjukvårdsartiklar, material och varor syns en 

tydlig pandemipåverkan och kostnadsökningen uppgår till 142 

Mkr, vilket motsvarar 30 procent. De största ökningarna åter-

finns inom intensivvårdsmaterial och engångsartiklar och upp-

skattas till cirka 80 procent bero på prisdifferenser.

Kostnaderna för sjukresor har ökat med 21 Mkr eller 29 procent.

Den rådande situationen har samtidigt medfört en betydande 

minskning av kostnader för kurser och konferenser. Detta i kombi-

nation med en övergång till digitala möten har medfört kostnads-

minskningar och motsvarar en nära nog halvering av kostnaderna. 

 

Kostnader kopplade till pandemin särredovisas i ekonomisyste-

met och i bokslutet uppgår bokförda kostnader till drygt 250 Mkr.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

I 2020 års bokslut ökar Region Kalmar läns intäkter i form av 

skattemedel, kommunalekonomisk utjämning och generella 

statsbidrag med 9,4 procent och uppgår till 8 574 Mkr, vilket 

är 163 Mkr högre än budgeterat. Detta trots att skattemedel 

och utjämning ger ett underskott mot budget på 120 Mkr. Den 

relativt höga ökningen 2020 beror på, förutom beslutad skatte-

höjning från och med 2020, extra statliga tillskott av så kallade 

generella statsbidrag i syfte att stödja kommuner och regioner 

före och i samband med den pågående pandemin. Förutom 

de tidigare beskrivna riktade bidragen för merkostnader, erhål-

ler Region Kalmar län ett extra tillskott av generella statsbidrag 

för år 2020 med 240 Mkr, varav 187 Mkr är direkt kopplade till 

covid-19. Det positiva gapet på 5,9 procent i förhållande till 

nettokostnadsökningen återspeglas i resultatförbättringen jäm-

fört med föregående år. 

 Skatteintäkterna grundar sig på SKR:s prognos i december 

och uppgår till 5 997 Mkr, en ökning med 3,7 procent. 

 Överenskommelsen med staten om bidraget till läkeme-

delsförmånen innebär att Region Kalmar län erhåller 774 Mkr. 

Här ingår reglering med -26 Mkr avseende 40 procent av läke-

medelsrabatterna som ska tillfalla staten, samt -4 Mkr för vinst- 

och förlustdelningsmodellen för läkemedel mot Hepatit C. 

 Bidraget inom den kommunalekonomiska utjämningen samt 

det så kallade flyktingbidraget uppgår till 1 564 Mkr, vilket innebär 

oförändrad nivå jämfört med under året redovisade prognoser.
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Finansnetto

Bokslutet visar ett negativt finansnetto på 9 Mkr vilket är i linje 

med budget men är en försämring med 273 Mkr i jämförelse 

med föregående år. 

 Finansiella intäkter avser avkastning på pensionsmedel som 

placeras via Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). 

Avkastningen av de placerade pensionsmedel specificerade i 

not, beräknas årligen till fyra procent, vilket motsvarar 70 Mkr. 

För helåret redovisar pensionskapitalet en avkastning på 77 

Mkr. Den realiserade andelen avkastning som består av ränte-

intäkter, utdelningar, vinster- och förluster på aktier och obliga-

tioner uppgår till 138 Mkr. Den orealiserade andelen förluster i 

aktier och obligationer uppgår till 61 Mkr.

 Region Kalmar läns räntekostnader avseende den årliga 

ränte- och basbeloppsuppräkningen av pensionsskulden en-

ligt regelverket RIPS19 uppgår till 72 Mkr vilket är 8 Mkr lägre 

än budget och 14 Mkr lägre än föregående år. Förändringar av 

RIPS som beslutades tidigare i år av SKR har implementerats i 

pensionsberäkningarna vid årsskiftet och har därmed påverkat 

ränteberäkningen.

 I finansnettot ingår även nedskrivning av finansiella anlägg-

ningstillgångar. Aktierna i Kalmar Öland Airport AB har skrivits 

ned med 16,5 Mkr utifrån en bedömning av pandemins påver-

kan på flygplatsens verksamhet för året och kommande år.   

I övrigt ingår i finansnettot ränteintäkter samt övriga finansiella 

intäkter och kostnader med ett överskott på 2 Mkr.

Investeringar

För att möta framtida krav genomför Region Kalmar län om-

fattande investeringar. Investeringar ska bidra till utveckling av 

verksamheterna och möjliggöra effektiviseringar. Investering-

ar görs även för att bibehålla kapacitet och krav på standard. 

Årets investeringsbudget uppgår till 752 Mkr och genomförda 

investeringar för året uppgår till 634 Mkr.
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Mark och byggnader

Region Kalmar län planerar och genomför omfattande investe-

ringar vad gäller både ny- och ombyggnation. Byggnaderna pla-

neras och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv och måste vara 

flexibla och förändringsbara för att kunna möta framtida krav. 

Det är också väsentligt att vårdens lokaler utformas på ett sätt 

som bidrar till vårdens effektivitet. Vårdens lokaler ska utformas 

ur ett brukarperspektiv för att motsvara framtida krav. För ett op-

timalt lokalnyttjande krävs dessutom att lokaler och utrustningar 

nyttjas över så stor del av disponibel tid som möjligt. Fastighets-

investeringarna för året uppgår till 470 Mkr med en årsbudget 

på 577 Mkr. I avsnittet Finansiella rapporter finns en detaljerad 

specifikation över de pågående byggnadsprojekten.

 De största investeringarna under året avser den länsöver-

gripande psykiatrin där ny-, till- och ombyggnationer pågår 

främst vid länssjukhuset i Kalmar medan det i Västervik pågår 

arbete med att fastställa tidplaner för projektering och bygg-

produktion.

 Vid Länssjukhuset Kalmar har ombyggnad gjorts i befintliga 

lokaler i hus 13 på enheten för palliativ medicin. Arbetena har 

blivit något försenade men i november kunde hela projektet av-

slutas och lokalerna i sista etappen stod redo för inflyttning och 

driftsättning.

 I november 2018 gav Regionfullmäktige Regionservice i upp-

drag att genomföra ombyggnaden av för klinisk kemi och blod-

tappningen vid Oskarshamns sjukhus. Ombyggnaden håller sin 

ekonomiska ram och färdigställs i januari 2021.

 Vid Västerviks sjukhus har byggproduktion för utbyte av auto-

klaver färdigställts och lokalerna har tagits i drift under hösten.

 Familjecentralen i Högsby färdigställdes i början av året och 

inflyttning av verksamheterna skedde i februari.

 Regionen vill uppmuntra till rörelse och samtidigt värna om 

miljön. Med ett framtaget förslag på fler cykelparkeringar för 

både regionens anställda, patienter och besökare till sjukhusen 

tillgodoses det behovet. Cykelparkeringarna vid Länssjukhuset 

togs i bruk efter sommaren. Vid Oskarshamns och Västerviks 

sjukhus beräknas projektet färdigställas under 2021.

 Energiplanen beskriver regionens plan för att uppfylla lag-

krav på energieffektiviseringar enligt EU:s direktiv. Genomförda 

åtgärder under året på 18 Mkr visar goda resultat, årsenergian-

vändningen minskar kontinuerligt och följer väl uppsatta mål  

enligt verksamhetsplanen för hållbar utveckling.

 Genom kontinuerlig reinvestering i tekniska system inom var-

je planperiod kan vårdens försörjningsbehov säkras samtidigt 

som rekommendationer enligt Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap uppnås på ett önskvärt sätt. Årets utgifter för tek-

nikinvesteringar uppgår till 28 Mkr.

 Planerat underhåll syftar till att vidmakthålla en byggdels 

funktion och omfattar åtgärder på mark, byggnad utvändigt, 

byggnad invändigt och tekniska installationer. Planerade under-

hållsinsatser utförs med längre periodicitet än två år. Åtgärder-

na återkommer med regelbundna intervaller och kan förutses. 

Fastighetsbeståndet är till stora delar ålderstiget och behovet av 

underhåll är stort. Årets utgifter för underhåll uppgår till 50 Mkr.

Medicinteknik, tekniska hjälpmedel och övriga inventarier

Investeringsplanen för medicinteknik, tekniska hjälpmedel och 

övriga inventarier uppgår till 165 Mkr. Under året har investering-

ar gjorts med 140 Mkr. 

 Utgifterna för investeringar avser återinvestering när det gäller 

röntgen- laboratorie- och medicinteknisk utrustning samt ambu-

lanser, tekniska hjälpmedel, it-utrustning och övriga inventarier. 
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Flera investeringar, främst inom hälso- och sjukvården, som 

planerats under året har blivit försenade. Arbete har under året 

genomförts med att utveckla processen för investeringar vilket 

innebär att förutsättningarna för att hinna med planering, upp-

handling och inköp har förbättrats inför kommande år. Pande-

min har medfört behov av nya digitala arbetssätt vilket inneburit 

investeringar i exempelvis olika videolösningar. I övrigt finns 

utgifter för investeringar i tvätteriet, i förarutrymmen på bus-

sarna, i truckar till transportcentralerna och i utrustning till 

folkhögskolorna.

Immateriella anläggningstillgångar

Region Kalmar läns immateriella anläggningstillgångar består av 

aktiverade kostnader avseende utveckling av biljett- och betal-

ningslösningar samt utveckling av befintlig programvara. Totalt 

har 23,8 Mkr aktiverats under året.

 Projektet avseende utveckling av biljett- och betalnings-

lösningar drivs gemensamt av Kalmar länstrafik, Jönköpings 

länstrafik, Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg. Väsentli-

ga delar av biljett- och betalsystemet har under andra halvan av 

året tagits i drift. Under året har totalt 16,9 Mkr aktiverats.

 Ett annat utvecklingsprojekt som pågår avser utökad ambi-

tion i vårdinformationssystemet Cosmic och utvecklingen av 

systemet bygger på ett samarbete inom Cosmic kundgrupp. Ut- 

veckling sker inom fyra fokusområden såsom patientens väg, 

vårdens stöd, gemensam verksamhetsutveckling och plattform 

för innovation. Projektet ska enligt plan pågå mellan åren 2019 

och 2023 och Region Kalmar län har förbundit sig att bidra med 

10 Mkr per år i fem år. Under året har 6,9 Mkr aktiverats.

Finansiella anläggningstillgångar

Region Kalmar län förvärvade den 1 april 50 procent av aktierna i 

Kalmar Öland Airport AB för 80 Mkr. Köpeskillingen grundas på 

den värdering som gjorts av bolagets anläggningstillgångar. En 

samlad bedömning vid årets slut är att pandemin även påverkat 

Kalmar Öland Airport AB. Påverkan bedöms uppgå till 33 Mkr 

för åren 2020 till 2023 där Region Kalmar läns del är 50 procent. 

Därför har beslut tagits att göra en nedskrivning av aktierna till 

ett värde av 16,5 Mkr, vilket påverkar Region Kalmar läns finans-

netto negativt.

 I samband med investeringen i flygplatsen beslutades om 

medlemskap i Kommuninvest. Kalmar Öland Airport AB är lån-

tagare i Kommuninvest och när Region Kalmar län förvärvade 50 

procent av aktierna i Kalmar Öland Airport behövde en borgen 

upprättas till Kommuninvest avseende Kalmar Öland Airport AB 

lån. Medlemsinsatsen i ett första skede uppgick till knappt 10 

Mkr och regionen erhåller årligen avkastning på insatt medlem-

skapital i Kommuninvest. I november gjordes ytterligare en in-

betalning på 34 Mkr avseende en särskild medlemsinsats. Totalt 

insatt kapital i Kommuninvest uppgår därmed till 44 Mkr.

 I september såldes det helägda bolaget Kalmar Läns Beställ-

ningscentral AB, som inte haft någon verksamhet de senaste 

åren, till Citadellet Likvidationer AB som i sin tur kommer att 

avveckla bolaget. En likvid på 109 tkr har erhållits för aktierna i 

enlighet med köpeavtalet.

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 betal-

ningsförmågan blir avgörande för att lösa framtida finansierings-

behov. Soliditeten kan beskrivas enligt blandmodellen, med 

hänsyn enbart till 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 försvagades under 2018 och 2019 för att sedan stärkas 

igen. För 2020 uppgår den till 36 procent vilket är en ökning med 

en procentenhet sedan 2019. Soliditeten enligt fullfonderings-

modellen har ökat från -20 procent till -12 procent mellan 2019 

och 2020. Den senaste femårsperioden har soliditeten förbätt-

rats med 23 procentenheter. Förklaringen till detta är att ansvars-

förbindelsen minskat samtidigt som det egna kapitalet stärkts.

 Den genomsnittliga soliditeten i landets regioner är cirka 18 

procent, men när även den dolda pensionsskulden inkluderas, 

sjunker soliditeten till i genomsnitt cirka -26 procent.

 I rapporten ”Pensionsskulden i Sveriges kommuner och re-

gioner 2019” som publicerats av Skandia under 2020 har pen-

sionsskulden i Sveriges kommuner och regioner kartlagts och 

nyckeltal för 2019 presenterats. Regionernas soliditet enligt full-

fonderingsmodellen fortsätter att vara negativ men har förbätt-

rats i jämförelse med 2018. Det är endast regionerna Jönköping, 

Östergötland och Gotland som uppvisar positiv soliditet.

Likviditet

Region Kalmar läns likviditetsplanering ska ligga till grund för 

betalningsberedskapen på kort och lång sikt samt utgöra under-

lag för beslut om placering av likvida medel. I årsredovisningen 

uppgick de likvida medlen till 980 Mkr vilket är en ökning från 

2019 med 245 Mkr.

 Kassaflödesanalysen visar in- och utflöde av likvida medel 

fördelat på den löpande verksamheten, investerings- och finan-

sieringsverksamheten. Kassaflödet för året är 280 Mkr högre än 

upprättad kassaflödesbudget vilket främst beror på ökade till-
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skott av statliga medel till följd av pandemin samt något lägre 

investeringsnivå än budgeterat för ny- och ombyggnationer av 

fastigheter. Under året har förvärv av 50 procent av aktierna i Kal-

mar Öland Airport genomförts. Kopplat till det förvärvet har även 

inbetalning av insatskapital i Kommuninvest gjorts under året. 

 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 89 procent, vilket 

skall jämföras med 83 procent föregående år. 

Placerade pensionsmedel

Region Kalmar läns pensionsmedel placeras via Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) i enlighet med bolagets 

beslutade placeringspolicy. Verksamheten ska grundas på prin-

ciperna långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och 

avkastning. Mer om bolaget finns under rubriken Företag, stif-

telser och kommunalförbund.

 Utvecklingen på de finansiella marknaderna är viktig då upp- 

och nedgångar direkt påverkar Region Kalmar läns ekonomi. 

 Coronakrisen medförde initialt under året kraftiga globala 

börsfall. Under april skedde sedan en viss återhämtning som 

fortsatte under resten av 2020. Under hösten har det dock fun-

nits perioder av nedgångar.

 De förvaltade tillgångarna i pensionsmedelsportföljen har 

ökat under året med 3,49 procent där motsvarande jämförelse-

index uppgick till 8,61 procent vilket visar att portföljen har haft 

svårt att följa med i börssvängningarna under året. Marknadsvär-

det för Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj uppgår till 

2 195 Mkr. Vid årets ingång var motsvarande värde 2 118 Mkr, 

vilket innebär en positiv avkastning på helåret med 77 Mkr. Ak-

tieandelen i portföljen som enligt placeringspolicyn inte får över-

stiga 60 procent, uppgår till 55,21 procent.

Pensionsåtagande

Region Kalmar läns pensionsåtagande uppgår vid årets slut till  

6 923 Mkr. Pensionsåtagandet består av tre delar; pensioner som 

är bokförda som avsättning och till största delen består av den 

förmånsbestämda ålderspensionen, den avgiftsbestämda ålder-

spensionen som är bokförd som kortfristig skuld och pensioner 

intjänade före 1998 som finns under ansvarsförbindelsen. Pen-

sionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida utbetalningar 

och riktlinjerna som styr hur pensionsskulden ska beräknas finns 

beskrivna i RIPS 19. Beskrivning av de beslut och justeringar i 

RIPS för år 2020 finns i SKR:s Ekonominytt 06/2020. Ett antal an-

taganden i RIPS har utvärderats och lett fram till bland annat 

att den reala diskonteringsräntan hålls oförändrad samt att inga  

ändringar görs i livslängdsantaganden tills vidare. Under året har 

det varit tvära kast i prognosparametrarna i beräkningarna då de 

varit beroende av omfattningen av statliga stödåtgärder.

 Ansvarsförbindelsen har historiskt sett ökat varje år, då belop-

pet för värdesäkring varit högre än summan av utbetalningarna. 

En lägre värdeuppräkning på grund av låg inflation i kombina-

tion med ökande utbetalningar har medfört att ansvarsförbin-

delsen de senaste åren istället har minskat och den trenden hål-

ler fortfarande i sig.

 När det gäller avsättningen är det intjänande av den förmåns-

bestämda ålderspensionen och värdesäkringen som ökar skul-

den, medan utbetalningarna minskar den. 
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Från och med 2019 ingår orealiserade 
vinster/förluster i resultatet     



Här är inkomstbasbeloppet en avgörande faktor för hur högt 

intjänandet blir. Ett lägre inkomstbasbelopp ger fler som är be-

rättigade till förmånsbestämd ålderspension. Avsättningen har 

ökat med 8 procent under året att jämföra med föregående år 

då ökningen var 10 procent.

  Region Kalmar läns förvaltade pensionsmedel har ett mark-

nadsvärde på 2 195 Mkr vid årets slut, vilket motsvarar 32 

procent av det beräknade totala pensionsåtagandet. Medel 

för resterande pensionsåtagande, som uppgår till 4 712 Mkr, 

återlånas av Region Kalmar län till investeringar och den lö-

pande verksamheten. 

 Region Kalmar län har tillgångar placerade i SKR Pensions-

stiftelse. Värdet uppgick per 31 december 2020 till 15,8 Mkr. 
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    T.o.m 2019 2020  T.o.m 2020     

Pensionsförpliktelse   

Avsättning för pensioner    2 845 233 3 078

Avgiftsbestämd ålderspension   169 6 175

Ansvarsförbindelser   3 784 -114 3 670

Summa  6 799 125 6 923

   

Förpliktelser som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse   

SKR Pensionsstiftelse*   15 1 16

Summa    15                1        16

   

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde   

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel   

Aktier   1 227 -14 1 212

Räntebärande   892 92 983

Summa  2 118 77 2 196

   

För information om placerade pensionsmedel hänvisas till det avsnittet 

samt Företag, stiftelser och kommunalförbund.  

   

Finansiering   

Återlånade medel =   

Skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel  4 666 46 4 712

   

Konsolideringsgrad=   

Andel av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel  31%  32%

   

Egna förvaltade pensionsmedel                         2019           2020 

Utdelning, räntor och dylikt   65 43

Realisationsvinster/-förluster under året aktier   62 90

Realisationsvinster/-förluster under året obligationer   6 5

Orealiserade vinster/-förluster under året aktier och obligationer  181 -61

Summa egna förvaltade pensionsmedel    314               77  

   

*) I samband med regionbildningen 1 januari övertogs de tillgångar som Regionförbundet i 

Kalmar län placerat i SKR Pensionsstiftelse. Beloppet vid övertagandet den 1 januari 2019 

uppgick till 12,8 Mkr.   

 

 

   

UPPLYSNING OM PENSIONSÅTAGANDE OCH PENSIONSMEDEL

INKLUSIVE LÖNESK ATT  |   MKR  
  Förändring



Borgensåtagande

Borgensåtagandet för Region Kalmar län uppgår till 437,6 Mkr, 

varav 416,2 Mkr avser finansiering av tåg. 6 Mkr avser borgens-

förbindelse för lån till Stiftelsen Kalmar läns museum. Under året 

har Region Kalmar län även ingått borgen för Kalmar Öland Air-

port AB avseende låneförpliktelser där borgensåtagandet vid 

årets slut uppgår till 15,4 Mkr.

Känslighetsanalys

Region Kalmar läns beroende av omvärlden kan visas i en käns-

lighetsanalys. I tabellen nedan visas hur olika poster påverkar 

regionens resultat om de förändras. Störst effekt på intäkterna 

har en procents förändring av utdebiteringen vilket ger en resul-

tatpåverkan på 516 Mkr. På kostnadssidan är det personalkost-

naderna som har störst effekt om de förändras med en procent.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Vid avstämningen mot kommunallagens balanskrav reduceras 

eller tillförs resultatet poster som inte härrör från den löpande 

verksamheten. I balanskravsutredningen uppdelas resultatet i 

tre olika nivåer enligt nedanstående tabell. Årets resultat enligt 

resultaträkningen är 359 Mkr. Efter justering för realisationsvin-

ster och orealiserade förluster i värdepapper uppgår årets resul-

tat efter balanskravsjusteringar till +420 Mkr. 

 145 Mkr av resultatöverskott från tidigare år har reserverats i en 

resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital med syfte att 

utjämna sviktande intäkter över en konjunkturcykel. Årets goda 

resultat medger ett utrymme för ytterligare avsättning med 187 

Mkr. Efter avsättningen till RUR uppgår årets balanskravsresultat 

till 233 Mkr. 

 Resultatet ger även utrymme för återställning av negativa ba-

lanskravsresultat från 2018 och 2019 med totalt 103 Mkr.

Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden redovisas i avsnittet Medarbe-

tare - En av Sveriges bästa arbetsplatser.

Förväntad utveckling

Region Kalmar län befinner sig fortfarande i en situation där 

covid-19 påverkar verksamheten i stor utsträckning och så kom-

mer det att vara under en överskådlig framtid. Det rådande sva-

ga konjunkturläget kommer att förstärkas framöver, men takten 

i återhämtningen är beroende av pandemins utveckling både i 

Sverige och globalt.  

 Pandemin har medfört en lägre vårdkonsumtion under 2020 

och i ett längre perspektiv behöver sjukvården utveckla samver-

kan, nära vård, jämlik vård och effektivisera processer med digi-

tala lösningar så att invånarnas behov på ett tryggt sätt kan mö-

tas med god tillgänglighet och goda medicinska resultat. Vad 

gäller kollektivtrafiken förväntas effekterna på resandet att finnas 

kvar under lång tid. För 2021 och 2022 finns en finansiell bered-

skap som är kopplad till de tillfälliga statsbidragen, för uppskju-

ten vård och vårdens tillgänglighet samt bidrag för minskade 

biljettintäkter till kollektivtrafiken 2021. 

 Pandemins effekter kommer med andra ord att vara kännba-

ra en lång tid framöver och därutöver finns också demografiska 

utmaningar för Region Kalmar län som skapar allt större behov 

av vård och omsorg. Redan innan pandemin var konjunkturen 

vikande med minskade skatteintäkter och i kombination med 

pandemins effekter riskerar detta att leda till obalans mellan 

framtida kostnader och intäkter. Med rådande förutsättningar 

behöver arbetet med kostnadseffektiviseringar därför fortsätta, 

parallellt med ständiga verksamhetsförbättringar och förändra-

de arbetssätt, i syfte att dämpa nettokostnadsutvecklingen.   

Samtidigt är det av största vikt att bibehålla verksamhetens goda 

resultat inom många områden.

 Kompetensförsörjning med stor arbetskraftsbrist är en stor ut-

maning framöver. Fler kommer att behöva rekryteras samtidigt 

som tillgången på arbetskraft inte ökar i samma takt. En effektiv 

resursanvändning och kompetensutveckling av medarbetare, 

nya arbetssätt och digital omställning kommer fortsatt att vara 

en av nycklarna i denna uppgift n
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       Mkr

Löneökning med 1 %    46

Prisökning med 1 %    41

Förändrad utdebitering med 1 krona   516

Förändrad folkmängd med 1 000 
personer, skatteintäkter och utjämning  32

 Mkr      Bokslut 2020       Bokslut 2019

Årets resultat enligt 
resultaträkningen  358,8  170,4

- Reducering av samtliga 
realisationsvinster vid    
försäljning av anläggnings-
tillgångar  -0,2  -0,2

+/- Orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper  61,3  -181,4

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar  419,8  -11,1

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv  -187,3 

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv  

Årets balanskravsresultat  232,5  -11,1

Sammanställning negativa resultat att 
återställa  |  Mkr        Bokslut 2020

Årets balanskravsresultat    232,5

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat  -103,0

- varav från 2018    -91,9

- varav från 2019    -11,1

Summa    129,5

Återställning inom ramen för 2020 års resultat  103,0

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat  0





Finansiella 
rapporter
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  2020 2019  2020       

Verksamhetens intäkter  Not 1 1 930,0 1 752,3 2 301,1

Verksamhetens kostnader  Not 2 -9 820,5 -9 371,2 -10 170,2

Avskrivningar  Not 3 -315,4 -308,9 -330,0

Verksamhetens nettokostnader -8 205,9 -7 927,8 -8 199,1        

   

Skatteintäkter  Not 4 5 996,7 5 782,4 6 098,0

Utjämning och generella statsbidrag   Not 5 2 577,2 2 052,1 2 312,4

Verksamhetens resultat 368,0 -93,4 211,3     

      

Finansiella intäkter  Not 6 203,2 393,4 71,5

Finansiella kostnader  Not 7 -212,4 -129,6 -81,3

Resultat efter finansiella poster 358,8 170,4 201,5    

  

ÅRETS RESULTAT  Not 8 358,8 170,4 201,5

Noter till resultaträkning          

      

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Patientavgifter hälso- och sjukvård    118,6 134,7

Patientavgifter tandvård    114,9 127,6

Trafikintäkter    379,0 475,5

Försäljning hälso- och sjukvård    178,1 197,9

Tandvårdsersättning från Försäkringskassan    44,8 55,3

Försäljning regional utveckling   15,5 14,8

Försäljning medicinska tjänster    41,9 39,4

Försäljning övriga tjänster    91,5 115,7

Försäljning material och varor    15,3 16,4

Specialdestinerade statsbidrag  *)   812,1 476,2

EU-bidrag   6,3 5,7

Bidrag från kommuner för regional utveckling   12,5 11,9

Övriga erhållna bidrag    83,4 61,2

Realisationsvinster     0,2 0,2

Övriga intäkter    15,8 19,7

Summa verksamhetens intäkter   1 930,0 1 752,3 2 301,1    

      

*)  Specificering av större statsbidrag      

 Ersättning merkostnader till följd av covid-19   220,0

 Ersättning för minskade biljettintäkter till följd av covid-19   35,0 

 Vårdens medarbetare   57,5 77,4

 God och nära vård    69,8 57,6

 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (Nya kömiljarden)  69,8 51,5

 Bildningsverksamhet   64,9 67,7

 Kulturverksamhet   36,5 30,1

 Övrig regional utveckling   10,2 12,6

 Asylsjukvård   16,1 23,9

 Sjukskrivnings- och rehabprocess   20,1 29,5

 Kalmar länstrafik   20,5 21,0

 Psykisk hälsa   30,2 31,0

 Cancervård    7,7 8,1

 Förlossningsvård/Kvinnors hälsa   22,4 38,0

 Jämlik och effektiv vård   6,1 1,4

 Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga (NKA)   11,7 10,9

 Test och smittspårning covid-19   97,6 

  

 

RESULTATRÄKNING  |  MKR

  Budget
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           2020               2019                2020        

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner    -3 268,5 -3 148,4

Sociala avgifter    -1 018,5 -995,7

Pensionskostnader inklusive löneskatt   -708,4 -661,7

Övriga personalkostnader    -40,6 -71,2

Köpt vård Hälsoval    -198,2 -176,6

Köpt vård utanför länet    -623,7 -605,2

Trafikentreprenadkostnader   -924,8 -924,4

Övrig köp av verksamhet inkl privata specialister    -74,9 -81,9

Bemanningsföretag    -227,6 -208,0

Övriga verksamhetsanknutna tjänster   -106,7 -105,1

Läkemedel inom förmånen (recept)   -682,9 -635,8

Läkemedel utom förmånen (rekvisition)   -239,6 -246,7

Sjukvårdsartiklar, material och varor    -612,1 -469,8

Lämnade bidrag    -155,6 -152,7

Lokal- och fastighetskostnader    -190,3 -185,9

Energikostnader    -57,1 -59,6

Förbrukningsinventarier/material    -86,1 -81,4

Reparation/underhåll inventarier    -63,4 -55,4

Sjukresor    -93,8 -72,9

Transport-, rese- och fraktkostnader    -61,3 -78,5

Tele- och IT-kommunikation, post    -46,1 -43,8

IT-program och licenser    -51,0 -43,4

IT-tjänster    -111,3 -111,9

Konsultkostnader    -53,4 -38,0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag    -38,8 -34,7

Övriga tjänster    -34,3 -24,2

Realisationsförluster    -1,6 -0,1

Övriga kostnader   -49,9 -58,0

Summa verksamhetens kostnader    -9 820,5 -9 371,2 -10 170,2   

      

Operationell leasing      

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:       

Inom 1 år 

 Telefoniutrustning   -12,5 -12,5

 Fordon   -7,9 -6,1

 Övrigt   -6,8 -4,8

  Senare än 1 år men inom 5 år     

 Telefoniutrustning   0,0 -12,5

 Fordon   -13,4 -11,1

 Övrigt   -5,6 -5,3

  Senare än 5 år      

       

      

      

FORTSÄTTNING NOTER RESULTATRÄKNING  |  MKR

Budget
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            2020               2019                2020        

Kostnader för räkenskapsrevision        

Total kostnad för räkenskapsrevision   -1,2 -1,1

   varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna  -1,0 -0,9

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring,     

delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Särredovisning      

Särredovisning av tandvårdens intäkter och kostnader har upprättats utifrån 

transparensdirektivet. Särredovisningen av tandvårdens intäkter och kostnader 

presenteras under avsnittet Finansiella rapporter.      

     

Not 3 Avskrivningar    

Planmässiga avskrivningar      

  Markanläggningar och byggnader   -178,9 -171,8 -197,3

  Maskiner och inventarier   -136,5 -137,1 -132,7

Summa planmässiga avskrivningar -315,4 -308,9 -330,0  

      

Summa avskrivningar   -315,4 -308,9 -330,0    

      

Not 4 Skatteintäkter    

Preliminära kommunalskattemedel   6 120,7 5 828,0 6 098,0

Prognos för avräkningslikvid bokslutsår   -94,3 -53,9 

Justeringspost för slutavräkning föregående bokslutsår   -29,7 8,3   

Summa skatteintäkter   5 996,7 5 782,4 6 098,0    

      

Not 5 Utjämning och generella statsbidrag     

Inkomstutjämningsbidrag    1 222,4 1 186,6 1 237,5

Kostnadsutjämningsbidrag   377,0 146,2 380,6

Regleringsbidrag/-avgift   -58,6 -47,3 -58,7

Bidrag för läkemedelsförmånen   773,5 727,9 730,0

Ökade resurser till välfärden   240,3 0,0 

Ökade resurser till välfärden, fördelning      

utifrån mottagande av flyktingar   22,7 38,7 23,0  

 Summa utjämning och generella statsbidrag                  2 577,2 2 052,1 2 312,4  

      

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter   1,9 2,9 

Övertagande av eget kapital, Regionförbundet i Kalmar län    33,0 

Övriga finansiella intäkter   1,6 1,9 

Pensionsförvaltning     71,5

   Avkastning på aktier och obligationer   43,7 65,5 

   Vinster vid försäljn av aktier och obligationer   155,9 105,2 

   Orealiserade vinster i aktier och obligationer    181,4 

   Återföring av orealiserade förluster i aktier och obligationer    3,4 

   Övriga finansiella intäkter        

Summa finansiella intäkter   203,2 393,4 71,5  
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                             2020               2019    2020     

Not 7 Finansiella kostnader    

Räntekostnader   -0,1 0,0 

Ränteuppräkning av pensionsskuld   -72,4 -86,9 -80,0

Övriga finansiella kostnader   -0,9 -1,1 

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar   -16,5  

Pensionsförvaltning      

   Förluster vid försäljn av aktier och obligationer   -61,1 -37,3 

   Orealiserade förluster på aktier och obligationer   -61,3  

   Övriga finansiella kostnader    -4,2 -1,3

Summa finansiella kostnader   -212,4 -129,6 -81,3     

  

Not 8 Årets resultat    

Årets resultat enligt resultaträkningen   358,8 170,4 201,5

- Reducering av samtliga realisationsvinster vid      

  försäljning av anläggningstillgångar   -0,2 -0,2 

+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet      

+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet      

+/- Orealiserade vinster och förluster i aktier och obligationer   61,3 -181,4 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i aktier       

och obligationer       

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    419,8 -11,1 201,5    

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   -187,3  

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv        

Balanskravsresultat   232,5 -11,1 201,5    

Uppgift om negativa balanskravsresultat från tidigare år som 

kvarstår att återställa:    

Årets balanskravsresultat   232,5       

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat   -103,0

   -varav från 2018   -91,9

   -varav från 2019   -11,0

Summa   129,5       

Återställning inom ramen för 2020 års resultat   103,0

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat   0,0
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 2020 2019    

Den löpande verksamheten                      

Årets resultat   358,8 170,4

Justering för av- och nedskrivningar      

   Avskrivningar   315,4 308,9

   Nedskrivningar   16,6 0,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster      

   Förändring pensionsavsättning   232,8 260,5

   Realisationsvinst/förlust   3,2 0,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 926,8 740,7     

       

Ökning(-)/minskning(+) placerade pensionsmedel   -77,3 -313,9

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -11,7 -118,0

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   -16,1 -0,8

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   183,4 115,1

Medel från den löpande verksamheten 1 005,1 423,0     

        

Investeringsverksamheten         

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -610,5 -640,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   -0,3 0,3

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -23,8 -12,7

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -124,2   

Medel från investeringsverksamheten   -758,8 -652,4        

   

Fiansieringsverksamheten         

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   0,5 -0,1

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar   -1,7 0,4   

Medel från finansieringsverksamheten   -1,1 0,3     

       

Årets kassaflöde   245,2 -229,1     

Likvida medel vid årets början   735,2 964,3

Likvida medel vid årets slut   980,4 735,2         
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 2020 2019      

Tillgångar                                       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  Not 9 40,1 18,3

Materiella anläggningstillgångar      

Mark och byggnader  Not 10 3 119,0 2 827,4

Maskiner och inventarier  Not 11 497,4 494,9

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  Not 12 152,1 44,5

Långfristiga fordringar  Not 13 15,6 13,9

Summa anläggningstillgångar 3 824,2 3 399,0     

        

Omsättningstillgångar        

Förråd   39,9 23,8

Fordringar  Not 14 625,0 613,3

Kortfristiga placeringar  Not 15 2 195,5 2 118,3

Kassa och bank   980,4 735,2

Summa omsättningstillgångar 3 840,8 3 490,5    

      

SUMMA TILLGÅNGAR   7 665,0 6 889,5

      

        

Eget kapital, avsättningar och skulder                     

      

Eget kapital  Not 16  

Årets resultat   358,8 170,4

Resultatutjämningsreserv   332,4 145,1

Övrigt eget kapital   2 076,2 2 093,0

Summa eget kapital 2 767,4 2 408,6     

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner  Not 17 3 077,8 2 845,0

Summa avsättningar 3 077,8 2 845,0     

        

Skulder        

Långfristiga skulder  Not 18 5,2 4,7

Kortfristiga skulder  Not 19 1 814,6 1 631,2

Summa skulder 1 819,8 1 635,9      

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   7 665,0 6 889,5

       

Ansvarsförbindelser                                           

Pensionsförpliktelser som inte upptagits      

bland skulderna eller avsättningarna  Not 20 3 670,1 3 784,2

Pensionsförpliktelser som tryggats       

genom tillgångar i pensionsstiftelse  Not 20 -15,8 -14,6

Borgensåtaganden  Not 20 437,6 468,0

BALANSRÄKNING  |  MKR
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                       2020 2019    

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   44,6 31,9

Årets investeringar   23,8 12,7

Årets försäljningar/utrangeringar   -0,5 0,0

Utgående anskaffningsvärde 67,9 44,6    

      

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   -1,5 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar -27,8 -26,3     

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar 40,1 18,3    

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 886,1 4 683,2

Årets investeringar, genomförda   242,4 202,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 5 128,5 4 886,1    

      

Ingående pågående investeringsvärden   771,1 478,7

Årets utgifter   470,5 495,4

Årets genomförda   -242,4 -202,9

Omklassificeringar   0,0 0,0  

Utgående pågående investeringsvärden   999,2 771,1     

      

Ingående avskrivningar   -2 829,8 -2 658,1

Årets avskrivningar   -178,9 -171,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0  

Utgående avskrivningar   -3 008,7 -2 829,8     

Utgående bokfört värde Mark och byggnader 3 119,0 2 827,4     

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   23 23

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   889,2 881,1

Årets investeringar   40,3 40,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -111,6 -32,0

Omklassificeringar   0,0 0,0    

Utgående anskaffningsvärde   817,9 889,2     

      

Ingående avskrivningar   -688,2 -656,3

Årets avskrivningar   -57,9 -63,5

Årets försäljningar/utrangeringar   110,2 31,6

Omklassificeringar   0,0 0,0    

Utgående avskrivningar   -635,9 -688,2      

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur 182,0 200,9      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   8 8
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                       2020 2019    

Not 9 Immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde   44,6 31,9

Årets investeringar   23,8 12,7

Årets försäljningar/utrangeringar   -0,5 0,0

Utgående anskaffningsvärde 67,9 44,6    

      

Ingående avskrivningar   -26,3 -26,3

Årets avskrivningar   -1,5 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Årets nedskrivningar   0,0 0,0

Utgående avskrivningar -27,8 -26,3     

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar 40,1 18,3    

        

Not 10 Mark och byggnader    

Ingående anskaffningsvärde   4 886,1 4 683,2

Årets investeringar, genomförda   242,4 202,9

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 5 128,5 4 886,1    

      

Ingående pågående investeringsvärden   771,1 478,7

Årets utgifter   470,5 495,4

Årets genomförda   -242,4 -202,9

Omklassificeringar   0,0 0,0  

Utgående pågående investeringsvärden   999,2 771,1     

      

Ingående avskrivningar   -2 829,8 -2 658,1

Årets avskrivningar   -178,9 -171,8

Årets försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0

Omklassificeringar   0,0 0,0  

Utgående avskrivningar   -3 008,7 -2 829,8     

Utgående bokfört värde Mark och byggnader 3 119,0 2 827,4     

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   23 23

Not 11 Maskiner och inventarier    

Medicinteknisk apparatur        

Ingående anskaffningsvärde   889,2 881,1

Årets investeringar   40,3 40,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -111,6 -32,0

Omklassificeringar   0,0 0,0    

Utgående anskaffningsvärde   817,9 889,2     

      

Ingående avskrivningar   -688,2 -656,3

Årets avskrivningar   -57,9 -63,5

Årets försäljningar/utrangeringar   110,2 31,6

Omklassificeringar   0,0 0,0    

Utgående avskrivningar   -635,9 -688,2      

Utgående bokfört värde Medicinteknisk apparatur 182,0 200,9      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   8 8

 2020 2019    

Not 11 Maskiner och inventarier, fortsättning

Tekniska hjälpmedel      

Ingående anskaffningsvärde   78,2 75,4

Årets investeringar   11,6 11,5

Årets försäljningar/utrangeringar   -6,2 -8,7

Omklassificeringar   0,0 0,0    

Utgående anskaffningsvärde   83,6 78,2    

      

Ingående avskrivningar   -57,3 -56,1

Årets avskrivningar   -9,7 -9,4

Årets försäljningar/utrangeringar   6,0 8,1

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -61,0 -57,3    

Utgående bokfört värde Tekniska hjälpmedel   22,6 20,9        

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   5 5

Övriga maskiner och inventarier        

Ingående anskaffningsvärde   714,2 751,8

Årets investeringar   88,1 93,1

Årets försäljningar/utrangeringar   -106,7 -130,7

Omklassificeringar   0,0 0,0     

 Utgående anskaffningsvärde   695,6 714,2    

      

Ingående avskrivningar   -441,2 -507,4

Årets avskrivningar   -67,5 -64,3

Årets försäljningar/utrangeringar   105,8 130,6

Omklassificeringar   0,0 0,0   

Utgående avskrivningar   -402,9 -441,2     

Utgående bokfört värde Övriga maskiner och inventarier   292,7 273,1         

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod - År   7 7

Summa utgående värde Maskiner och inventarier totalt 497,4 494,9     

        

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 AB   0,0 0,0

-Öresundståg AB   0,1 0,1

-AB Transitio    1,0 1,0

-Almi Företagspartner AB   1,5 1,5

-Kalmar läns Beställningscentral AB   0,0 0,1

-Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB   0,0 0,0

-Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag   34,2 34,2

-Inera AB   0,0 0,0

-Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg   0,2 0,2

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

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

-Samverkansprojektet E22 AB   0,0 0,0

-Kalmar Öland Airport AB   63,5 0,0

-Kommuninvest Ekonomisk Förening   44,2 0,0

Summa  152,1 44,5     
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 2020 2019     

Not 13 Långfristiga fordringar    

Lån till Kalmar kommun (Kalmar läns museum)   12,2 12,2

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   3,4 1,7

Summa 15,6 13,9     

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   100,6 105,6

Momsfordringar   72,7 78,7

Statsbidragsfordringar   197,5 117,7

Interimsfordringar   249,7 301,4

Övriga fordringar   4,5 9,8

Summa 625,0 613,3     

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   1 212,1 1 226,6

-Räntebärande värdepapper   905,6 833,3

-Likvida medel   77,9 58,4

Summa 2 195,5 2 118,3    

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.       

          

Aktier        

Anskaffningsvärde   1 093,9 1 067,3 

Ingående marknadsvärde   1 226,6 894,7 

Marknadsvärde på balansdagen   1 212,1 1 226,6 

Bokförd värdeökning/värdeminskning   -14,5 331,9 

       

Obligationer        

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   903,6 811,1 

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   833,3 755,3 

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   905,6 833,3 

Bokförd värdeökning/värdeminskning   72,3 77,9 

       

Likvida medel       

Anskaffningsvärde    77,9 58,4 

Ingående marknadsvärde    58,4 154,4 

Marknadsvärde på balansdagen   77,9 58,4 

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   19,4 -95,9 

       

Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgängligt på 

Region Kalmar läns kansli.        
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 2020 2019      

Not 16 Eget kapital    

I övrigt eget kapital ingår ackumulerat resultat för Folktandvården 2011-2020 med 1,6 Mkr.

Not 17 Avsättning för pensioner      

Ingående avsättning   2 845,0 2 584,5

Ingående avsättning Regionförbundet i Kalmar län   0,0 5,6

Pensionsutbetalningar   -52,5 -47,0

Nyintjänad pension   166,6 172,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning   62,0 65,7

Förändring löneskatt   45,4 50,9

Övrigt   11,3 12,5

Summa 3 077,8 2 845,0     

      

Aktualiseringsgrad %   94,0 94,0

       

Specifikation - Avsatt till pensioner       

Särskild avtalspension   0,0 0,2

Förmånsbestämd kompletterande pension   2 391,6 2 208,5

Ålderspension   70,6 65,9

Pension till efterlevande   13,3 14,2

Visstidspension   1,4 0,8

Löneskatt   600,9 555,4

Summa avsatt till pensioner 3 077,8 2 845,0     

Visstidspension betalas ut till tre f.d. politiker       

      

Not 18 Långfristiga skulder    

Långfristig förutbetald intäkt   5,2 4,7

Summa   5,2 4,7     

        

Not 19 Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   576,3 688,2

Statsbidragsskulder   36,1 12,4

Interimsskulder   1 100,7 851,2

varav      

- preliminär avräkning skatt   177,9 53,9

- skuld för pensioner, avgiftsbestämd del   140,6 136,2

- semesterlöneskuld   320,3 294,2

- okompenserad jour   58,6 60,2

- övertidsskuld   25,2 24,2

- arbetsgivaravgifter   88,3 79,2

- särskild löneskatt   42,2 46,2

- övriga interimsskulder   247,7 157,2

Skatteskulder och övr löneavdrag   84,7 75,4

Övrigt   16,8 4,0

Summa  1 814,6 1 631,2     

Skulder i utländsk valuta har omräknats enligt växelkursen på balansdagen. 
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Not 13 Långfristiga fordringar    

Lån till Kalmar kommun (Kalmar läns museum)   12,2 12,2

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg   3,4 1,7

Summa 15,6 13,9     

      

Not 14 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   100,6 105,6

Momsfordringar   72,7 78,7

Statsbidragsfordringar   197,5 117,7

Interimsfordringar   249,7 301,4

Övriga fordringar   4,5 9,8

Summa 625,0 613,3     

      

Not 15 Kortfristiga placeringar       

Placerade pensionsmedel via KLP      

varav      

-Aktier   1 212,1 1 226,6

-Räntebärande värdepapper   905,6 833,3

-Likvida medel   77,9 58,4

Summa 2 195,5 2 118,3    

      

Principer för värdering beskrivs under avsnittet ”Redovisningsprinciper”, 

finansiella tillgångar.       

          

Aktier        

Anskaffningsvärde   1 093,9 1 067,3 

Ingående marknadsvärde   1 226,6 894,7 

Marknadsvärde på balansdagen   1 212,1 1 226,6 

Bokförd värdeökning/värdeminskning   -14,5 331,9 

       

Obligationer        

Anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta   903,6 811,1 

Ingående marknadsvärde inklusive upplupen ränta   833,3 755,3 

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta   905,6 833,3 

Bokförd värdeökning/värdeminskning   72,3 77,9 

       

Likvida medel       

Anskaffningsvärde    77,9 58,4 

Ingående marknadsvärde    58,4 154,4 

Marknadsvärde på balansdagen   77,9 58,4 

Bokförd värdeökning/bokförd värdeminskning   19,4 -95,9 

       

Fullständig förteckning över Region Kalmar läns innehav finns tillgängligt på 

Region Kalmar läns kansli.        
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 2020 2019   

Not 20 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   3 784,2 3 876,6

Ingående pensionsförpliktelse Regionförbundet i Kalmar län   0,0 13,2

Pensionsutbetalningar   -187,6 -182,2

Nyintjänad pension   -0,3 -1,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning   87,7 95,2

Ändring försäkringstekniska grunder   -13,8 0,0

Förändring löneskatt   -22,3 -20,5

Övrigt   22,2 3,4

Utgående pensionsförpliktelse 3 670,1 3 784,2   

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

     

Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse       

Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse*)   -15,8 -14,6

Borgensförbindelser      

Transitio AB**)   416,2 462,0

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

Kalmar Öland Airport AB****)   15,4 0,0

Summa borgensförbindelser 437,6 468,0     

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 091,9 4 237,6    

        

FORTSÄTTNING NOTER BALANSRÄKNING  |  MKR

*) I samband med regionbildningen 1 januari 2019 övertogs de tillgångar som Regionförbundet i Kalmar län placerat i SKR Pensionsstiftelse. Beloppet vid 

övertagandet uppgick till 12,8 Mkr. För information om stiftelsen hänvisas till Region Kalmar läns kansli.      

    

**) Dåvarande landstinget ingick, LF 2007-02-28, solidarisk borgen uppgående till maximalt 8 Mdkr till förmån för AB Transitio avseende finansiering av spår-

fordon. Per 2020-12-31 har 1,8 Mdkr utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Region Kalmar läns åtagande till den del som Kalmar länstrafik  

finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgår per 2020-12-31 till 416,2 Mkr.       

   

***) Dåvarande landstinget har, LF 2013-02-28, ingått borgen för lån till Kalmar läns museum uppgående till maximalt 6 Mkr. Åtagandet per 2020-12-31 upp-

gick enligt engagemangsbesked till 6 Mkr. Dåvarande landstinget, numera Region Kalmar län, förbinder sig tillsammans med Kalmar kommun, LF 2014-10-14, 

att se till att Kalmar läns museums tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap 1§ stiftelselagen. Balansomslutningen i 

Kalmar läns museum uppgick per 2020-12-31 till 11,4  Mkr.          

****)Region Kalmar län har ingått, RS 2020/404, borgen för Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117, för låneförpliktelser uppgående till ett belopp per 2020-

12-31 om 15,4 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Regionfullmäktige godkände den 6 februari 2020 att Region Kalmar län förvärvar  

50 procent av aktierna i Kalmar Öland Airport AB. Tillträde till aktierna har skett den 1 april 2020.      

    

Övriga ansvarsförbindelser          

Region Kalmar län har under våren 2020 ingått, RS 2019-1198,  en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande 

och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2020-04-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 

mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i för-

hållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sveriga AB, dels ui förhållande till storleken på medlemskom-

munernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Per 2020-12-31 hade Region Kalmar län betalat in 44 180 280 kronor som insatskapital. 

         

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

Kalmar län har haft att erlägga för varje år som förlust uppkommit i patientförsäkringen. År 2020 uppgår premien till 38,8 Mkr.    

      



87R 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 2 0

 2020 2019   

Not 20 Ansvars- och borgensförbindelser      

Ansvarsförbindelser       

Ingående pensionsförpliktelse   3 784,2 3 876,6

Ingående pensionsförpliktelse Regionförbundet i Kalmar län   0,0 13,2

Pensionsutbetalningar   -187,6 -182,2

Nyintjänad pension   -0,3 -1,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning   87,7 95,2

Ändring försäkringstekniska grunder   -13,8 0,0

Förändring löneskatt   -22,3 -20,5

Övrigt   22,2 3,4

Utgående pensionsförpliktelse 3 670,1 3 784,2   

         

Akualiseringsgrad %   94,0 94,0

     

Pensionsförpliktelse som tryggats genom tillgångar i pensionsstiftelse       

Tillgångar i SKR Pensionsstiftelse*)   -15,8 -14,6

Borgensförbindelser      

Transitio AB**)   416,2 462,0

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

Kalmar Öland Airport AB****)   15,4 0,0

Summa borgensförbindelser 437,6 468,0     

        

SUMMA ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 4 091,9 4 237,6    

        

  2020 2019 2018 2017 2016     

Utgifter                                                                                                                                                  

Aktivering av utvecklingskostnader   23,8  12,7  5,6  

Summa Immateriella anläggningstillgångar 23,8 12,7 5,6                                   

Mark       26,8    0,1

Markanläggningar   1,0  2,9  5,7  12,1  3,8

Till- och ombyggnation   84,7  93,3  292,7  78,8  79,1

Reinvestering   50,2  45,5  18,8  17,3  16,6

Nybyggnation   334,7  353,7  234,3  143,2  77,6

Summa Byggnader och mark   470,5  495,4  578,3  251,4    177,2    

Medicinteknisk apparatur   40,3  40,1  37,7  61,1  47,3

Tekniska hjälpmedel   11,6  11,5  10,7  9,2  8,1

Övriga inventarier   88,1  93,0  80,5  51,6  86,9

Summa Inventarier 140,0 144,6 128,9 121,9 142,3   

Summa utgifter 634,3 652,7 712,8 373,3 319,5   

     

Inkomster     

Byggnader och mark     

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

Summa inkomster 0,0 -0,1 -0,6 -0,4 -1,7   

     

Nettoutgift 634,3 652,6 712,2 372,9 317,8   

     

INVESTERINGSREDOVISNING  |  MKR
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Projekt                                                                               Investeringsram/      Investering            Budget             Investering

                                                                          totalkalkyl             t o m 2020               2020                    2020

   

Länssjukhuset i Kalmar

Nybyggnad specialistpsykiatri 966,0 707,4 282,5 303,5

Ombyggnad hus 13 för onkolog, dietist, EPM 19,8 17,6 9,0 8,6

Tillbyggnad av neonatal 104,7 0,0  0,0

Ny-,om och tillbyggnad onkologi och strålbehandling 282,2 0,3 5,9 0,3

    

Oskarshamns sjukhus    

Nybyggnad specialistpsykiatri 188,5 178,6 2,0 1,2

Renovering av behandlingsbad 10,9  0,1 

Ombyggnation klinisk kemi och transfusionsmedicin 20,2 18,7 16,3 16,6

    

Västerviks sjukhus    

Ombyggnad av neonatal 26,7 3,9 16,2 1,8

Nybyggnad specialistpsykiatri 1 313,1 62,7 41,5 18,5

Ombyggnad medicinavdelning hus 20 46,2 0,6 3,0 0,6

Lokalanpassning för utbyte av autoklaver hus 11 4,5 2,6 4,5 2,6

    

Högsby    

Nybyggnation hälsocentral, rehab och folktandvård 83,6 1,8 8,2 1,8

    

Vimmerby     

Renovering av behandlingsbad 9,3 0,4 9,3 0,2

Ombyggnad Familjecentral, hus 01, 02 22,8 0,5 4,6 0,5

    

Virserum    

Nybyggnation ambulansstation 15,8 2,2 1,4 2,2

    

Västervik    

Ombyggnad hälsocentral, Stora Trädgårdsgatan 9,5 1,1 6,9 0,9

    

Gemensamt    

Teknikinvesteringar 232,9 28,2 51,5 28,2

Energiplan 2012-2020, etapp 1, 2 och 3 64,4 17,9 30,9 17,9

Reinvesteringar planerat underhåll 54,1 50,2 54,1 50,2

Ospecificerade fastighetsförbättningar 2020 10,8 1,7 10,8 1,7

    

Cykelparkering, länets sjukhus    

Ny- och ombygnad 7,0 4,0 5,3 3,8

    

Ny reservkraft serverhall 11,4 0,3  

    

Fysisk tillgänglighet 32,9 0,5 3,1 0,5

    

Ej avslutade tidigare beslutade projekt 182,1 172,8  5,6

    

Inom HSF:s investeringsplan inkl. röntgenplan 22,4 17,2  3,6

Summa  3 741,8 1 291,2 567,0 470,5         

 

SPECIFIK ATION ÖVER BYGGNADSPROJEKT  |   MKR
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        Budget               Investering

                                                                          2020                      2020

       

Röntgenplan   20,0 9,6

Laboratorieplan   37,0 12,6

Ambulanser   11,0 10,8

IT-utrustning   50,5 54,3

Tekniska hjälpmedel   11,0 11,6

Medicinteknik   23,1 20,6

Ospecificerade inventarier   21,2 44,3

Summa inventarier 173,8 163,8

         

I specifikationen ingår även aktivering av kostnader relaterade till utveckling av vårdsystemet    

Cosmic och det nya biljettsystemet för kollektivtrafiken.   

6,6 Mkr avser del av budgeterad utrustning i samband med byggprojekt.   

3,6 Mkr avser budget för konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt.   

6,8 Mkr är överförda till driftsredovisning.   

   

      

SPECIFIK ATION ÖVER INVENTARIER  |   MKR
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  2020 2019   2020 2019                                       

Regionstyrelsen som driftsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  -4 769,6 -4 565,4 -299,1 -325,8 -295,4

Primärvårdsförvaltningen  -186,5 -216,7 -12,8 -48,2 -18,4

Psykiatriförvaltningen  -524,0 -500,8 23,3 -0,1 4,9

Folktandvården  -86,9 -83,2 0,0 0,3 -18,9

IT-förvaltningen  -307,3 -265,6 0,8 0,3 6

Regionservice  -405,4 -277,6 -109,8 0,2 -84,1

Centraladministrerad verksamhet  -1 447,4 -1 361,2 -3,2 9,7 0

  Varav      

  - Regiondirektörens stab  -161,9 -163,8 23,2 17,3 24,3

  - Förtroendevalda  -37,4 -40,6 4,0 0,6 2,4

  - Beställd vård  -1 093,8 -999,7 -30,0 -5,2 -26,8

  - Övrigt  -154,3 -157,2 -0,5 -3,0 0,1

Regionrevisionen  -4,1 -3,6 0,3 0,7 0,3

Summa  -7 731,2 -7 274,1 -400,5 -362,8            

    

Regionala utvecklingsnämnden      

Regional utvecklingsförvaltning  -169,6 -155,1 4,3 4,6 0

Summa  -169,6 -155,1 4,3 4,6     

 

Kollektivtrafiknämnden      

Kalmar länstrafik  -745,3 -602,1 -122,3 -2,9 -100,9

Summa  -745,3 -602,1 -122,3 -2,9       

Summa nämnder  -8 646,1 -8 031,3 -518,5 -361,2   -506,2    

Finansiering  9 004,9 8 201,8 675,8 409,4

Totalt för Region Kalmar län  358,8 170,4 157,3 48,2 17,7      

      

Not 1       

Värden för  2019 är anpassade till 2020 års organisation   

     

     

       

         

   

      

     

     

RESULTATREDOVISNING FRÅN FÖRVALTNINGARNA  |  MKR

  

Nettokostnader                    Avvikelse mot budget          Prognos okt

Not 1
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Verksamhetsgrenar                                                                                                                  

Folktandvården      

      

Barn- och ungdomstandvård      

Allmäntandvårdsersättning 3-23 år  3) KU 61 411 59 765 1 646 -2 993

Särskilt befolkningsansvar KS 4 043 4 038 5 507

Befolkningsansvar jour KS 352 591 -239 -242

Specialist- och sjukhustandvård KS 37 854 40 980 -3 126 56

     

Vuxentandvård     

Allmäntandvård vuxna  3) KU 141 540 144 625 -3 085 3 155

Befolkningsansvar jour KU 2 631 2 693 -62 -94

Specialist- och sjukhustandvård KU 57 217 55 857 1 360 -587

Uppsökande tandvård KU 909 862 47 338

Nödvändig tandvård till vissa äldre och 

funktionshindrade och tandvård som ett led i 

sjukdomsbehandling KU 17 247 16 747 500 -44

Särskilda uppdrag     

ST-utbildning KS 4 034 3 580 454 0

Forskning KS  262 -262 -711

Introduktion av nyutexaminerade KS 4 447 2 891 1 556 948

Övriga projekt och uppdrag KS 3 000 1 808 1 192 115

Köpt vård KU 100 12 88 45

Läkemedelsförmånen KU 1 450 1 523 -73 -208

 

Summa Folktandvård  336 235 336 234 0 285 1 600  

1) År 2011 var första året Region 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 samt 

MV = myndighetsverksamhet        

3) Kommentar angående allmäntandvård vuxna 

och allmäntandvårdsersättning 3-23 år:        

Under en period på våren prioriterades enbart 

akut tandvård, i syfte att hushålla med

skyddsutrustning för att trygga behovet av 

skyddsutrustning i länets covid-vård.         

Detta innebar en negativ resultatpåverkan 

motsvarande 19 Mkr där Folktandvården erhållit 

kompensation från huvudmannen i samband 

med bokslutet.        

     

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 
2020

Summa 
kostnader

Resultat 
2019

Ack 
resultat 

from 2011
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Redovisningsprinciper

Redovisningen ska upprättas som en helhet och ge en rätt-

visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställ-

ning. Om information behövs för att bilden ska bli rättvisande 

lämnas ytterligare upplysningar i en not.

Andra grundläggande redovisningsprinciper innebär bland 

annat följande:
 � Samma principer för värdering, klassificering, och indel-

ning av de olika posterna i resultat- och balansräkning ska 
konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

 � Värdering av de olika posterna ska göras med iaktta-
gande av rimlig försiktighet.

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

 � De olika posterna i balansräkningen ska värderas var för sig.
 � Tillgångar och skulder kvittas inte mot varandra. Inte hel-

ler intäkter och kostnader får kvittas mot varandra.
 � Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma 

överens med den utgående balansen för det närmast fö-
regående räkenskapsåret.

Sammanställda räkenskaper

Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern av-

ses en sammanställning av regionens och koncernföretagens 

resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och 

noter. Enligt RKR:s rekommendation R16 och med hänvisning 

till LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person 

över vars verksamhet, mål och strategier en kommun eller re-

gion har ett varaktigt betydande inflytande. Ett betydande in-

flytande anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av 

rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat 

framgår av omständigheterna. Vid bedömningen om inflytan-

dets grad bör avtal om hur övrigt ägande är fördelat, liksom 

andra faktorer som begränsar eller inskränker inflytandet, be-

aktas. Inflytandet ska vara varaktigt. Ett koncernföretag som 

anses ha särskild betydelse för regionens verksamhet eller eko-

nomi kan då anses ha inflytande. Särskild ekonomisk betydelse 

föreligger om den kommunala koncernens andel av företagets 

omsättning eller omslutning överstiger fem procent av skat-

teintäkter och generella statsbidrag. Inget av dessa villkor är 

uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver där-

för inte upprättas. Bedömningen är att konsolidering inte tillför 

väsentlig information i förhållande till resultat- och balansräk-

ningen. En beskrivning av verksamheten i samtliga bolag finns 

under rubriken Företag, stiftelser och kommunalförbund.

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster definieras i RKR:s rekommendation 

R11 och är resultatet av händelser eller transaktioner som inte 

är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid 

jämförelser med andra perioder. Som jämförelsestörande be-

traktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 

Mkr. Jämförelsestörande poster särredovisas i not till berörda 

poster i resultaträkningen och kassaflödesanalysen.

Intäkter

RKR:s rekommendation R2 Intäkter tillämpas vid redovisning av 

intäkter från avgifter, ersättningar, försäljningar, skatter och bi-

drag. Intäkter hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett 

tidpunkten för betalningen.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den be-

skattningsbara inkomsten intjänats. Den preliminära slutavräk-

ningen baseras på den prognos som Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) publicerar i december under räkenskapsåret i 

enlighet med RKR:s rekommendation R2 under rubriken Perio-

disering av skatteintäkter. Båda posterna särredovisas i not till 

resultaträkningen.

Statsbidrag och EU-bidrag

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträk-

ningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssys-

temet i posten utjämning och generella statsbidrag. De har 

redovisats som intäkter i enlighet med aktuella villkor.

 Specialdestinerade statsbidrag och EU-bidrag 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 och redovisas 

enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. De pe-

riodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som 

statsbidraget avser är bokförda. Med anledning av pandemin 

har en del av rapporteringskraven för 2020 för de olika över-

enskommelse reviderats och redovisningen har därför justerats 

i enlighet med de nya förutsättningarna.

Socialstyrelsen har med stöd av förordningen om statsbidrag 

till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksam-

heter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen 

(2017:725), Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-

ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR).
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Redovisningsprinciper

av sjukdomen covid-19 (2020:193), administrerat ersättningen 

för merkostnader under perioden 1 februari till 30 november 

2020. Den första ansökningsomgången som gjordes per 31 

augusti har reglerats och utbetalning av godkända belopp har 

gjorts om totalt 10 miljarder kronor eller 91,4 procent utifrån 

då tillgängligt belopp i Socialstyrelsens anslag. Resterande del 

av godkända poster hänförs till ansökningsomgång 2 per 30 

november. För ansökningsomgång 2 och resterande del av 

godkända belopp från omgång 1 finns ytterligare 10 miljarder 

kronor att fördela. Det finns möjlighet att komplettera ansö-

kan 2 till den 15 januari 2021. Som ersättning för merkostnader 

till följd av covid-19 har Region Kalmar län intäktsfört hela det 

ansökta beloppet från omgång 1 samt två tredjedelar av det 

ansökta beloppet från omgång 2.

Övriga intäkter

En inkomst ska enligt RKR:s rekommendation R2 redovisas 

som intäkt när följande förutsättningar är uppfyllda:
 � inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;
 � det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är fören-

liga med transaktionen kommer att tillfalla regionen; och
 � de eventuella utgifter som uppkommit eller som förvän-

tas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska upp-
görelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

Undantag mot ovanstående gäller uppdrag gentemot en fysisk 

eller juridisk person, som innebär ett obestämt antal aktiviteter 

under en överenskommen tidsperiod. Inkomsterna intäktsförs i 

sådana fall linjärt över den överenskomna perioden. Om en ak-

tivitet är dominerande, ska intäkten redovisas först när denna 

aktivitet har utförts.

 I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hänförbart 

till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som 

återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.

 Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna för in-

täkt periodiseras och redovisas som skuld i balansräkningen. 

En inkomst som uppfyller intäktskriterierna, där inbetalning 

ännu inte skett, redovisas som en fordran i balansräkningen.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet

Från och med år 2019 justeras årets resultat vid beräkning av 

balanskravsresultatet även med orealiserade vinster och för-

luster i värdepapper samt att det görs en återföring av oreali-

serade vinster och förluster i värdepapper. Anledningen är att 

det inte är rimligt att kortsiktiga upp- och nedgångar i mark-

nadsvärden på värdepapper ska påverka förutsättningarna att 

uppnå balanskravet.

Kostnader

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-

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

Materiella anläggningstillgångar

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 ett prisbasbe-
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lopp. Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas för de 

materiella anläggningstillgångarna. Beräkningen görs genom 

att, för varje post, summera anskaffningsvärdet (justerat för hur 

stor del av året tillgången innehafts) för de tillgångar som är 

föremål för avskrivning och dividerar med de av årets avskriv-

ningskostnader som är hänförliga till dessa tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

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. Utgifter för forskning får inte tas upp som 

immateriell tillgång. Av samma skäl prövas att immateriella 

tillgångar kommer att generera troliga framtida ekonomiska 

fördelar. Detta får till följd att programvarulicenser och andra 

typer av rättigheter som enbart ger upphov till ökad servicepo-

tential oftast kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

 Utvecklingsarbete som är av väsentligt värde får tas upp som 

immateriell anläggningstillgång. Det krävs att den förväntas ge 

upphov till framtida ekonomiska fördelar, att den är en resurs 

som Region Kalmar län har kontroll över och att den uppkom-

mit till följd av inträffade händelser. Region Kalmar län har valt 

att tillämpa en beloppsgräns på 3 Mkr för aktivering då en viss 

försiktighet bör tillämpas.

Omsättningstillgångar

Omräkning av kortfristiga fordringar och skulder i utländsk 

valuta

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas 

till svenska kronor enligt växelkursen på den utländska valutan 

på balansdagen.

Finansiella tillgångar

Region Kalmar läns pensionsmedelsportfölj är klassificerad 

som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i en 

placeringspolicy som godkänts av delägarna i KLP AB i anslut-

ning till årsstämman 2020. Som följer av 7 kap. 6 § i LKBR ska 

finansiella instrument som innehas för att generera avkastning 

eller värdestegring värderas till verkligt värde. Samtliga place-

ringsmedel, kortfristiga placeringar, är värderade till marknads-

värde (verkligt värde). Aktie- respektive obligationsportföljen 

har värderats var för sig. Värdeförändringen av de kortfristiga 

placeringarna sedan föregående balansdag redovisas i resul-

taträkningen.

Leasing

Region Kalmar län har enligt definition endast operationell le-

asing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning de ekono-

miska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasing-

tagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller 

avtalstiden är högst tre år redovisas det alltid som operationell 

leasing. Fram till och med 2020-12-31 betraktas alla leasingavtal 

som operationell leasing. Från och med 2021 kommer byte av 

redovisningsprincip ske och arbete pågår med förberedelser. 

Leasingavtal som uppfyller kriterierna för korttidsinventarier, det 

vill säga om avtalstiden är högst tre år eller om leasingavtalet är 

av mindre värde, ska redovisas som operationella leasingavtal. 

Leasingavtal med avtalstid över tre år klassificeras enligt RKR R5 

som finansiell leasing. Finansiella leasingavtal i Region Kalmar 

län kommer att avse fordon med en avtalstid på fyra år.

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.  

 Avsättningen motsvarar den på balansdagen bästa upp-

skattningen av det belopp som kommer att krävas för att reg-

lera förpliktelsen.

Pensioner

Det totala pensionsåtagandet för anställda beräknas av pen-

sionsbolaget Skandia enligt RIPS19 (Riktlinjer för beräkning 

av pensionsskuld), på grundval av uppgifter som lämnas om 

löneläge och sysselsättningsgrad. Beräkningen bygger på gäl-

lande pensionsavtal och ett antal antaganden om utveckling av 

löner, realränta, pensionstidpunkter och medellivslängd. Enligt 

RIPS19 beslutar Sveriges kommuner och regioner (SKR) årligen 

i juni, från och med 2019, en diskonteringsränta och andra an-

taganden vid beräkningen av pensionsskuldens storlek.

 Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmo-

dellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och 

med 1998 redovisas i balansräkningen och att pensionsförmå-

ner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelsen.  

 Pensionsskulden i balansräkningen redovisas dels under av-

sättningar och dels som en kortfristig skuld. Det som redovisas 

under avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålders-

pension (FÅP) som beräknas på inkomster över 7,5 inkomstbas-

belopp samt särskild avtalspension enligt överenskommelse 

(ÖK-SAP). Det som redovisas som en kortfristig skuld, intjänat 

i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år, är den avgifts-

bestämda ålderspensionen. Visstidsförordnande som ger rätt 

till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 

troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte 

lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Flextidssaldo

Dåvarande landstinget och de fackliga organisationerna teck-

nade i inledningen av 2000 ett lokalt flextidsavtal (ramavtal) 
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som fortfarande gäller. Ett eventuellt plussaldo ska regleras 

med utlägg av flexledighet innan anställningen upphör. I un-

dantagsfall 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 svårig-

heter att rekrytera ersättare. Någon skuld för flextidssaldo tas 

inte upp i balansräkningen då utbetalning endast sker i undan-

tagsfall och bedöms vara av ringa omfattning.

Transparenslagen 

- Konkurrensneutralitet/tandvårdsverksamhet

Tandvårdsverksamheten särredovisas utifrån konkurrenssyn-

punkt enligt en gemensam modell för samtliga regioner för en 

mer öppen redovisning. Resultatet presenteras under rubriken 

Finansiella rapporter n
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Vi arbetar för ett samhälle där alla oavsett livsvillkor kan leva ett 

bra liv utan att det äventyrar våra barns eller barnbarns möjlig-

heter att göra detsamma. Vårt arbete för en hållbar utveckling 

vilar på tre ben; social, miljömässig och ekonomisk. De tre per-

spektiven är lika viktiga och är samtidigt varandras förutsätt-

ningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och 

en långsiktig ekonomisk hushållning är en förutsättning samt 

ett medel för hållbar utveckling. I samband med pågående 

pandemi är hållbarhetsarbetet inom alla perspektiven viktiga 

och hänsyn ska tas till både utmaningar och möjligheter som 

den medfört. Utgångspunkten i arbetet är FN:s Agenda 2030 

och de nationella och regionala mål som finns inom folkhälsa, 

barnrätt, jämställdhet, jämlikhet och miljö. Arbetet har under 

året fortskridit i enlighet med ”Verksamhetsplan Hållbarhet 

2020-2022”. I verksamhetsplan för hållbarhet är Region Kalmar 

läns väsentligaste hållbarhetsfrågor identifierade i sex målom-

råden som organisationen valt att fokusera lite extra på. Urvalet 

har gjorts utifrån omvärldsbevakning, miljöaspektbedömning, 

intressentanalys och prioriteringar utifrån gällande regionplan. 

En ny väsentlighetsanalys kommer att göras under året. Arbe-

tet med verksamhetsplan för hållbarhet har utvecklats vidare 

och kommer framgent även inkludera funktionshinderfrågor, 

medarbetarperspektivet, integration och mångfald. Hur Regi-

on Kalmar län bidrar till de Globala målen och Agenda 2030 

kan man läsa mer om på regionkalmar.se. Den här Hållbarhets-

redovisningen är ett första steg att göra en sammanhållen rap-

portering av hållbarhetsarbetet, som i vissa delar följer Global 

Reporting Initiative Standard (GRI), tillämpningsnivå Core.

Främja hälsa

Arbete med att kartlägga pågående och framtida arbete rö-

rande goda matvanor, fetma och övervikt har påbörjats och 

bidrar i arbetet med personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp. En digital utbildning för Fysisk aktivitet på recept 

(FaR)-mottagare har genomförts. Ett idéseminarium mellan re-

gionen och föreningslivet samt privata aktörer har genomförts 

med syfte att stödja cancerpatienter för träning i civilsamhället. 

Region Kalmar län har även deltagit tillsammans med länets 

kommuner på en utvecklingsdag tillsammans med Generation 

pep. Tobakshjälpen har startats på några av länets livsstilsmot-

tagningar. Nya tobaksavvänjare har blivit diplomerade och to-

baksfria veckan uppmärksammades under vecka 47. Tobaksfri- 

och alkoholfri före operation är infört i på ortopedklinikerna, 

kvinnokliniken, kirurgkliniken, ögonkliniken samt öronkliniken.

Den länsövergripande handlingsplanen för suicidprevention 

har antagits. Blåljusutbildningen beträffande suicidprevention 

är under framtagande och förväntas vara klar i digital form vå-

ren 2021. Youth Aware of Mental Health (YAM) har genomförts 

i tre av fem pilotkommuner. Breddinförande av vårdförlopp 

suicidprevention är framflyttat till första tertialen 2021 med an-

ledning av pandemin. Kurser för Sund Smart Stark Senior har 

under 2020 begränsats på grund av covid-19. I Emmaboda har 

en modifierad kurs genomförts med utomhusaktiviteter och 

en digital föreläsning. En ny överenskommelse har tecknats 

mellan RF-SISU Småland och Region Kalmar län. Ytterligare 

en samverkansöverenskommelse kommer att tas fram för en 

särskild satsning för att få in fler unga kvinnor i föreningslivet.

 I egen verksamhet har arbetet med att minska antalet miljö- 

och hälsoskadliga kemikalier fortsatt. Antalet CMR- kemikalier 

har ökat något, vilket kan kopplas till labbkemikalier som föl-

jer med ny medicinteknisk utrustning. Kemikalieinspektionens 

PRIO-verktyg har uppdaterats under hösten och flera ämnen 

har tillkommit. Vi ser endast en minskning med två produkter 

sedan 2019. Målsättningen måste justeras efter PRIO-verkty-

gets uppdatering då det nu finns 352 produkter på listan.

 Covid-19 har inneburit en stor påverkan på antibiotikaförskriv-

ningen då vi slutar året på 244 recept / 1000 invånare. Detta som 

ett resultat av minskad tillgänglighet till sjukvården, men också 

troligtvis på grund av färre luftvägsinfektioner i samband med 

fysisk distansering och hygienregler. Minskningen är störst bland 

antibiotika som används vid luftvägsinfektioner. Hur utveckling-

en ser ut på lite längre sikt är svårt att förutspå i dagsläget.

Hållbarhetsredovisning
Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och innovationsförmåga ska bidra 

till tillväxt såväl i länet som i egen verksamhet. På så sätt bidrar vi till att förverkliga vår vision – Tillsammans för 

ett friskare, tryggare och rikare liv.

Antibiotikaförskrivning recept / 1000 invånare
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Det långsiktiga arbetet med rationell användning av antibio-

tika i regionen fortsätter som tidigare. Vad det gäller kinolo-

ner så ses en liten ökning jämfört med året innan. Ökningen 

ses främst på länets sjukhus. För att minska risken för att lä-

kemedel felaktigt hamnar i avlopp har läkemedelsbroschyren 

översatts till flera språk. Broschyren kommer bland annat att 

kommuniceras via hälsocentraler under kommande år. När det 

gäller ekologiska livsmedel fortsätter arbetet för att bibehålla 

andelen ekologiska råvaror. För 2020 ligger vi kvar på ungefär 

samma nivå som tidigare år.

Varje barns bästa

Under 2020 har vi arbetat med implementering av rutinen för 

prövning av barnets bästa. En prövning av barnets bästa har 

gjorts inför alla politiska beslut och utredningar som berör 

barn. Presentation av barnkonventionen har genomförts för 

politiker och andra chefsgrupper. Hållbarhetsombuden har fått 

en introduktion i barnrättsarbete och vad de som hållbarhets-

ombud har för uppdrag som barnrättsombud. En regionöver-

gripande checklista som stöd för verksamheternas arbete med 

barn som anhöriga är framtagen och kommunicerad ut till alla 

verksamheter som kommer i kontakt med barn.

 Projektet Giftfri miljö för barn inom Sydöstra sjukvårdsregi-

onen har slutredovisats. Projektet som pågått i två år har re-

sulterat i ökade kunskaper kring förekomst av miljö- och häl-

soskadliga ämnen i ett antal utvalda sjukvårdsprodukter som 

är kroppsnära. Genom att ställa miljökrav i upphandling under 

projektets gång har ett antal produkter som har icke önskvärt 

innehåll kunnat ersättas med bättre alternativ inom samtliga tre 

regioner.

Jämlikt och jämställt

Arbetet för en jämlik och jämställd region fortsätter. Arbetet 

med att pröva nya arbetsmetoder för utvecklingsinsatser i 

områden med särskilda utmaningar pågår. Under året har en 

utbildning kring hbtq och bemötande hållits för personal i 

Högsby kommun. Planer på att hbtq-diplomera kommunala 

enheter inom Högsby kommun har påbörjats. 

Hållbarhetsredovisning

Antalet CMR-kemikalier ska minska

Den totala förbrukningen av kinoloner 

ska minska

Andelen ekologiska livsmedel inom kost-

verksamhet och folkhögskolor ska öka.

Antalet kemiska produkter innehållande 

ämnen upptagna på PRIO-utfasningslis-

tan ska minska

Totala antibiotikaförskrivningen ska 

minska

Mått                                                              Beskrivning                                                    Målvärde             Utfall

Antalet CMR-kemikalier (cancerogena, 

mutagena och reproduktionstoxiska) 

enligt KEMI:s definition av CMR- kategori 

1 och 2.

Totalt DDD som är utskrivet och hämtat 

från apoteken inom Region Kalmar län 

ingår i talet.

Målet beskriver värdet av ekologiska livs-

medel i förhållande till totala kostnaden 

för inköpta livsmedel.

För att öka kunskapen om antalet kemiska 

produkter som är miljö- och hälsoskadliga 

men inte klassade som CMR-kemikalier 

(cancerogena, mutagena och reproduk-

tionstoxiska) ger detta mål en utökad 

kunskap om förekomsten av PRIO-ämnen.

Antibiotikaförskrivning. Antalet recept per 

1000 invånare. Nationellt mål 250 recept 

per 1000 invånare.

25 styck

55 000 DDD

40 %

62 styck

250 recept /1000 inv

32 styck

56 764 DDD

39,7 %

113 styck

244 recept /1000 inv
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Jämställdhetsintegrering inom företagsstöd och projektstöd 

pågår och planeras att vara klart i mars 2021 enligt handlings-

planen. Arbetet för en jämlik och jämställd verksamhet har 

även fortsatt internt. Ett exempel är arbetet med att kartläg-

ga, analysera och säkerställa jämställdhet i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. Grundutbildning i jämställdhetsinte-

grering för Region Kalmar läns medarbetare pågår och kom-

mer fortsätta kommande år. Kunskapshöjande insatser har 

även genomförts för regionens hållbarhetsombud. Hbtq-dip-

lomering av Region Kalmar läns verksamheter fortsätter och 

två verksamheter har diplomerats under 2020. Situationen med 

pandemin har delvis försenat detta arbete.

Hållbar produktion och konsumtion

Region Kalmar län och Region Kronoberg har gemensamt 

genomfört projektet ”Cirkulär ekonomi”, med en rad kun-

skapshöjande aktiviteter riktade till företag och offentlig sektor. 

Regionen har också startat ett arbete för att bättre integrera 

hållbarhetsfrågorna i länets samlade arbete för regional ut-

veckling, projektstöd och företagsstöd med mera.

 Med hänseende till de senaste årens situation med vatten-

brist i länet så har ett allt större fokus lagts på att jobba med 

insatser som minskar sårbarheten för framtida torka, men även 

översvämningar. Som en viktig del i detta arbete har Region 

Kalmar län, tillsammans med Länsstyrelsen och Kalmarsunds-

kommissionen, tagit fram en EU LIFE-ansökan med ambition 

att stärka landskapets förmåga att hålla kvar vatten. Under 

2020 genomfördes också kampanjen ”Vattentankar”, som är 

ett samarbete mellan länets kommuner för att lyfta fram vikten 

av rent vatten och en hållbar vattenhantering.

 Vattenförbrukningen i egen verksamhet har minskat under 

de senaste åren. Minskningen handlar om fokus på vattenfrå-

gan, utbildning och dialog med verksamhetens hållbarhets-

ombud. Minskningen under senaste året bedöms dock till viss 

del bero på inställd verksamhet och ett mindre tryck på vården.

 När det gäller hållbara upphandlingar så har vi flyttat fram 

positionerna inom en rad olika strategiska upphandlingar med 

fokus på bland annat giftfritt och förnyelsebart. Några exempel 

på upphandlingar där vi ställt höga miljökrav är inom amning/

neonatal, belöningsleksaker, anestesi- och intensivvårdspro-

dukter. För att öka synligheten av bra miljöval vid beställning 

av produkter så har vi kompletterat vårt beställningsverktyg 

Total vattenförbrukning egenägda lokaler  |  liter/kvm

Könsfördelning totalt
anställda 2020

Kvinnor

Män

78,40 %

21,60 %

Könsfördelning
ledningsgrupp 2020

9 kvinnor

10 män

53 %

47 %
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Total vattenförbrukning egenägda lokaler  |  kbmmed en funktion som visualiserar bra miljöval med en grön 

symbol. Det underlättar för medarbetarna att välja mer mil-

jövänliga alternativ. Med tiden kommer vi kunna följa en ök-

ning av miljömärkta produkter i systemet. Under året har en 

avfallsupphandling genomförts och en översyn av utrustning 

för att förbättra avfallshanteringen. Utsortering av matavfall på 

Oskarshamns och Västerviks sjukhus samt på ytterligare hälso-

centraler har genomförts. Den totala mängden avfall minskar 

med ca 55 ton jämfört med föregående år. Den brännbara 

fraktionen minskar med över 70 ton mot föregående år. Av det 

farliga avfallet är det främst smittförande avfall som ökat. För-

ändringarna bedöms till viss del bero på inställd verksamhet 

och ett mindre tryck på vården på vissa håll medan högre tryck 

på andra med anledning av covid-19. Mängden matsvinn har 

ökat något. Återbruk genom Human Bridge har fått pausas till 

följderna av pågående pandemi.
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Mängden matsvinn skall minska

Vi ska öka andelen avfall som går till 

materialåtervinning vid våra sjukhus

Vattenförbrukningen ska minska

Mått                                                              Beskrivning                                                    Målvärde             Utfall

Gäller kostverksamheten inom Region-

service.

Materialåtervinning exklusive matavfall.

Vattenförbrukningen omfattar total vat-

tenförbrukning i egenägda lokaler

15 %

32 %

146 000 kbm

19,16 %

34 %

145 345 kbm
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Minska klimatpåverkan och fossilberoende

Region Kalmar län har minskat de egna koldioxidutsläppen i 

egen verksamhet med 59 procent sedan 2012, vilket innebär 

att målet 60 procent reduktion till 2030 i princip är uppfyllt 

(2019). Reduktionen kommer bland annat ifrån övergång till 

fjärrvärme, fossilbränslefri busstrafik, installation av destruk-

tionsanläggning för lustgas samt minskade utsläpp från tjäns-

teresor med bil. Klimatbokslutet som tas fram årligen följer 

GHG Protocol Standard.
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Utsläpp av växthusgaser inom klimatmålet 2012-2019 (ton CO2e)

Fördelning 
Scope 1 (direkta),

Scope 2 (energi) och
Scope 2 (indirekta) 

utsläpp 2019

Scope 1

Scope 2

Scope 3

234

55 845

6 218

Fördelning utsläpp
inkl. indirekta 2019 (%)

61

4

3

8

6

2

16
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Under hösten beslutade regionstyrelsen att de utsläppsrätter 

som Region Kalmar län varit innehavare av skulle annulleras, vil-

ket medförde en utsläppsreduktion på 1478 ton koldioxid. En 

översyn av klimatstrategi och klimatmål kommer att genomför-

as kommande år för att ta höjd för nya reduktionsmöjligheter 

då kunskapen om indirekta koldioxidutsläpp ständigt ökar. En 

klimatkompensation tas årligen fram utifrån tidigare års utgif-

ter för flygresor. För verksamhetsåret 2020 avsattes 1,7 miljo-

ner kronor i klimatkompensation baserat på resor genomförda 

2018. Klimatkompensation har under året använts för att utö-

ka antalet laddstolpar i verksamheten samt för att köpa grönt 

flygbränsle för att reducera utsläppen från Region Kalmar läns 

flygresor. Regionala utvecklingsförvaltningen och Länsstyrel-

sen i Kalmar län ansvarar gemensamt för sekretariatsfunktio-

nen inom Klimatsamverkan Kalmar län. Region Kalmar län har 

huvudansvar för fossilbränslefri region och delansvar för upp-

följning och kommunikation. Klimatkommissionen har under år 

2020 haft fokus på transporter och lanserade bland annat un-

der hösten 2020 en regional transportutmaning. Handlingspro-

grammet för en fossilbränslefri region omfattar 25 aktiviteter, 

där Region Kalmar län ansvarar för 16 av dessa, direkt eller in-

direkt. Totalt av dessa 16 pågående aktiviteter, har tre slutförts 

och tre har inte kunnat genomföras. Förstudien ”Ladda hela 

Kalmar län och Glasriket” har genomförts hösten 2020. Den na-

tionella biogaskonferensen som var planerad till hösten 2020 

är framflyttad till våren 2021. Region Kalmar läns servicefordon 

gick helt över till att bli fossilbränslefria under 2020. Även gäl-

lande tjänstebilarna fortsätter arbetet med att bli fossilbräns-

lefria. Vid utgången av året var totalt 197 bilar fossilfria, vilket 

motsvarar 85 procent och där 17 utgörs av elbilar och resten 

biogasbilar. Gällande infrastruktur har fler laddstolpar installe-

rats i under året, vilket innebär att det totalt finns 38 laddplatser 

i vår verksamhet. Dessutom har fordonsflottan reducerats med 

cirka 35 fordon under året.  En åtgärd för att minska miljöbe-

lastning såväl som kostnader. Parallellt har övergång till digita-

la möten, såväl administrativa som vårdrelaterade, ökat under 

året. Effekten av den destruktionsanläggning för lustgas som 

installerades i slutet av 2019 har under året följts upp. Uppfölj-

ningen visar att handhavandet i förlossningsrummet är avgö-

rande för att nå full effekt.

Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel 

ska minska

Andelen förnyelsebara bränslen för kol-

lektivtrafikens bussar ska öka

Andelen resenärer inom kollektivtrafiken 

ska öka

Mängden lustgas ska minska

Region Kalmar läns koldioxidutsläpp ska 

minska

Andelen förnyelsebara bränslen för kol-

lektivtrafikens serviceresor ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för kol-

lektivtrafikens tåg ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för 

tjänsteresor med bil ska öka

Andelen förnyelsebara bränslen för inköp-

ta godstransporter ska öka (läkemedel, 

prover, post)

Mått                                                              Beskrivning                                                    Målvärde             Utfall

Inkluderar kostverksamheten inom Regi-

onservice samt folkhögskolor.

Andelen förnyelsebara drivmedel utgörs 

av biogas och HVO.

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken 

skall öka med 3 % per år

Rapport från leverantören över totalt antal 

lustgas som levererats för verksamhets-

året. Reduktionen via destruktionsanlägg-

ningen dras ifrån totalen.

Region Kalmar läns mål inkluderar 

kollektivtrafik, tjänsteresor (flyg, tåg och 

bil), ambulanstransporter, uppvärmning, 

elförbrukning, avfall, köldmedieläckage 

och lustgas.

Andelen förnyelsebara bränslen ökar med 

nytt avtal som trädde i kraft 1 januari 2020.

Nya fordon för tågtrafiken beräknas att 

vara i drift 2025

Omfattar poolbilar och verksamhetsbilar 

som ägs av Region Kalmar län.

Statistik som ska utgöra nuläge begärs 

in från leverantörer. Mål sätts i samband 

med ny upphandling.

2 CO2e kg

/kg livsmedel

100 %

3 %

2 800 kg

60 %

100 %

40 %

40 %

1,96 CO2e kg

/ kg livsmedel

100 %

-23,9 %

3 011 kg

59 % (2019)

Klimatbokslut för 2020 

färdigställs först kvartal 2, 

2021.

100 %

40 %

46 %
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Hållbar byggnation och stadsbildning

Region Kalmar län genomförde tillsammans med Linnéuniver-

sitetet, Länsstyrelsen, Trafikverket, RF-SISU och Friluftsfrämjan-

det en digital kunskapsdag om Planera för rörelse - en väg-

ledning för byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet för 

barn och unga i vardagen. Utvärderingen visade att dagen var 

uppskattad och att det finns intresse for fortsatt kunskapssprid-

ning om folkhälsa och samhällsplanering. Planering pågick un-

der stora delar av året med syftet att skapa en samverkande 

funktion mellan berörda parter.

 Vid planering av ny- och ombyggnation fortsätter vi att ar-

beta efter A och B-klass i SundaHus för att minimera mäng-

den miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterial. Vidare ses 

möjligheterna över om det är lämpligt att installera solceller 

på tak, skapa gröna ytor för ökad biologisk mångfald och in-

frastruktur för laddstolpar i våra projekt. Sedan flera år tillbaka 

är den energi som köps in förnyelsebar. Dessutom produceras 

cirka 30 procent av energiförbrukningen i Region Kalmar läns 

egna vindkraftverk. Arbetet med energieffektivisering i egen 

verksamhet fortlöper. Energiförbrukningen har minskat både 

gällande el och värme i egenägda fastigheter. De åtgärder 

som genomförts under året är främst utbyte av föråldrade be-

lysningssystem i lokaler till nya armaturer med LED teknik med 

betydligt lägre energianvändning. Vidare har covid-19 medfört 

en viss minskning gällande elförbrukning kopplat till medicinsk 

utrustning. 

När det gäller värme minskade användningen med hela 7,3 

procent jämfört med 2019. Det finns flera orsaker såsom nya 

byggnader med god energiprestanda, färre driftstörningar av 

värmeåtervinningssystem samt utbyte till nya system med 

bättre energiprestanda.

Total elanvändning egenägda lokaler (MWh)

Total värmeförbrukning egenägda lokaler (MWh) 
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   Mått                                       Beskrivning                                   Målvärde               Utfall

79 

kWh/kvm

84

kWh/kvm

Energiförbrukningen för el i våra egenägda 

fastigheter ska minska

Energiförbrukningen för värme i egenägda 

fastigheter ska minska

83

 kWh/kvm

92

 kWh/kvm

Energiförbrukningen gällande el ska minska i egenägda 

lokaler.

Energiförbrukningen för värme ska minska i våra egenägda 

fastigheter.

Intressenter

Region Kalmar läns ledning ansvarar för att intressenters för-

väntningar och krav tillgodoses på en regionövergripande 

nivå. För att identifiera vilka intressenter som finns och hur di-

alog med dessa upprätthålls så tas en intressentanalys fram. 

Regionens kärnintressenter är medborgare/invånare, politisk 

ledning, patienter/brukare och medarbetare. Vidare finns in-

tressenter som anhöriga/närstående, patientföreningar, myn-

digheter, kommuner, akademi/forskning, leverantörer, intres-

seföreningar, studenter, media och näringsliv. Dialogen med 

intressenter upprätthålls genom olika kanaler, upparbetade 

forum och särskilda insatser. Exempel på hur vi kommunice-

rar med intressenterna är patient- och kundenkäter, ärenden 

till patientnämnd, dialogmöten, interna och externa revisioner, 

intern kontroll, verksamhetsdialoger, medarbetarenkät, leve-

rantörsuppföljningar, invånarpanel eller studentmässor för att 

nämna några. Viktiga frågor för våra kärnintressenter är:

 � Medborgare/invånare vill att vi levererar service och tjänster 
(hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och 
utbildning) med god kvalitet, på ett säkert, kostnadseffektivt 
och hållbart sätt.

 � Politiken vill som uppdragsgivare att vi levererar service 
och tjänster i enlighet med fastställd regionplan, med god 
kvalitet och tillgänglighet, på ett hållbart sätt och med god 
ekonomisk hushållning

 � Patienter och brukare vill att hjälp/vård erbjuds med kvali-
tet och att processen är säker och hållbar.

 � Medarbetare vill att vi är en attraktiv och hälsofrämjande 
arbetsgivare. Viktiga frågor är möjlighet till utveckling, jäm-
likhet, social balans och bra bemötande

I många fall har Region Kalmar län en roll som initiativtagare 

eller central samordnarfunktion i länet i specifika frågor. Sam-

verkan är oerhört viktig med intressenter för att arbeta över or-

ganisationsgränser för att få ökad kunskap och samlad kraft.  

 Ett konkret exempel på detta är Agenda 2030-rådet som 

startades under hösten. Agenda 2030-rådet är ett initiativ från 

Region Kalmar län och Länsstyrelsen i syfte att samla länets alla 

kommuner i arbetet med att få en bättre kunskap, uppdaterad 

lägesbild om utmaningar och möjligheter gällande genomför-

andet av Agenda 2030 i regionen n

Under 2020 har Region Kalmar län genomfört 169 upphand-

lingar till ett värde av över 100 tkr, varav 59 är över lagstad-

gad gräns för direktupphandling på 615 tkr.

Stora upphandlingar under 2020 har bland annat varit nybygg-

nationen av specialistpsykiatrin i Västervik, maskinell dosdis-

pensering öppen vård, bemanningstjänster sjuksköterskor, 

nutrition och livsmedel för barn, avfallshantering, allmänna 

sjukvårdsprodukter, papper- och plastprodukter samt livsmed-

el mejeri. Upphandlingar har gjorts till ett sammanlagt värde av 

2,3 Mdr och en stor del av detta härrör till nybyggnationen av 

specialistpsykiatrin i Västervik. Upphandlingsenheten har, trots 

den pågående pandemin, i stora drag kunnat upprätthålla nor-

mal verksamhet under 2020. Endast inom några få kategorier 

har verksamheten påverkats negativt. Pandemin har medfört 

att regionen behövt göra många direktupphandlingar till totalt 

sett betydande belopp för att säkerställa att vården haft till-

gång till bland annat nödvändig skyddsutrustning. Region Kal-

mar län är även ansluten till cirka 30 avtal som upphandlats av 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) varav de största avtalen 

är resebyråtjänster, möbler och postförmedlingstjänster. För de 

upphandlingar som bedömts prioriterade gällande miljö- och 

hållbarhet har miljökrav ställts och utvärderats under 2020. 

Exempelvis insulinpumpar, allmänna sjukvårdsprodukter, dia-

betesprodukter, gyn- och förlossningsprodukter samt generella 

förpackningskrav. Utvärderingen kommer att kompletteras med 

en mer detaljerad uppföljning av miljökraven under avtalstiden i 

de upphandlingar där behov av detta identifierats  n 

Region Kalmar läns upphandlingar
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Upplysning          Beskrivning                                                                                      Sida               Utelämnad information/ kommentar

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

102-40

102-41

Om organisationen

Organisationens namn

Organisationens viktigaste produkter och tjänster

Huvudkontorets lokalisering

Länder där organisationen är verksam

Ägarstruktur och organisationsform

Marknader där organisationen är verksam

Organisationens storlek

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, villkor, ålder 

och kön

Beskrivning av organisationens leverantörskedja

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden

Beskrivning av, om och hur organistionen följer försiktighets-

principen

Externa deklarationer, principer eller andra intiativ som organisa-

tionen anslutit sig till eller stödjer

Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer, nationella 

och internationella

Strategier

Uttalande från regionstyrelsens ordförande/regiondirektör

Etik och integritet

Organisationens värderingar, principer, standarder och normer

Styrning

Lednings- och organisationsstruktur

Intressentengagemang

Lista över involverade intressentgrupper

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

s. 9-45

s. 50, 57

s. 50

s. 48

s. 48, 98

s. 57

s. 92

s. 52-54

s. 4

s. 5

s. 50

s. 105

Region Kalmar län

Kalmar

Sverige

Hur styrs Region Kalmar län

Hur styrs Region Kalmar län

Antal anställda. Finansiell rapport. 

Antal årsarbetare.

Total personalstyrka. Fördelning kön. 

Tillsvidareanställda och tidsbegränsade 

anställningar finns på www.regionkalmar.se

Kompletteras i nästa hållbarhetsredovis-

ning. www.regionkalmar.se

Hänvisning till hållbarhetsavsnittet. 

Exempelvis upphandling, materialval, 

byggnation och kemiska produkter. 

Arbetar efter FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsätt-

ning. Antagit CEMR - Council of European 

Municipalities and Regions deklaration 

om jämställdhet. Delar av verksamheten är 

certifierade enligt ISO 14001. 

Nationellt: Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) – arbetsgivar- och intres-

seorganisation. Klimatkommision och 

Klimatsamverkan Kalmar län. Kalmar läns 

luftvårdsförbund m.m.

Sammanfattning av året.

Regionplan och hemsida.

Politiska organisationen och verksamhets-

struktur finns i årsredovisningen.

Intressenter finns sammanställda i Region 

Kalmar läns intressentanalys (stratsys).

100 procent
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GRI-INDEX 2020 
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Upplysning          Beskrivning                                                                                      Sida               Utelämnad information/ kommentar
  

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

Upplysning          Beskrivning                                                                                      Sida               Utelämnad information/ kommentar

Princip för identifiering och urval av intressenter

Tillvägagångssätt för intressentdialog

Viktiga frågor och områden som lyfts via intressentdialoger

Om redovisningen

Enheter som ingår i organisationens finansiella redovisning

Beskrivning av processen för att definiera redovisningens inne-

håll och tillämpning av redovisningsprinciper

Förteckning över de väsentliga hållbarhetsfrågor som identifierats

Beskrivning av effekterna av förändringar i information som läm-

nats i tidigare redovisningar och skälen till sådana förändringar

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovis-

ningsperiod

Redovisningsperiod

Datum för publicering av senaste redovisningen

Redovisningscykel

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess

innehåll

Redogörelse för hur redovisningen svarar upp mot GRI Standard

GRI index

Beskrivning av organisationens policy och tillvägagångssätt för 

externt bestyrkande av redovisningen

Hållbarhetsstyrning

Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor samt avgränsningar

Beskrivning av hur organisationen hanterar sina väsentliga 

hållbarhetsfrågor

Utvärdering av organisationens hantering av väsentliga 

hållbarhetsfrågor

s. 105

s. 105

s. 105

s. 92

s. 98

-

-

s. 96

s. 107-109

s. 96

s. 96

s. 96

Intressentanalys genomförs enligt fast-

ställd rutin. 

Region Kalmar län

De sex målområdena i Verksamhetsplan 

Hållbarhet

Anpassat Årsredovisningen till de nya 

redovisningsrekommendationerna. 

Påbörjat hållbarhetsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 i enlighet med 

principerna GRI-index.

Anpassat Årsredovisningen till de nya 

redovisningsrekommendationerna. Påbör-

jat hållbarhetsredovisning för verksam-

hetsåret 2020 i enlighet med principerna 

GRI-index.

2020-01-01 - 2020-12-31

2020-06-10 (Beslut i Regionfullmäktige)

Årlig

Johanna Schelin, Hållbarhetschef, 

johanna.schelin@regionkalmar.se

Påbörjat hållbarhetsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 i enlighet med 

principerna GRI-index.

Hållbarhetsredovisningen har inte varit 

föremål för extern granskning.

Hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning.

GRI-INDEX 2020  |  FORTS. 
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201-1

201-3

301-1

302-1

302-3

305-1

305-2

305-3

306-2

308-1

401-1

403-1

403-2

403-3

403–4

403–5

403–6

Upplysning          Beskrivning                                                                                       Sida               Utelämnad information/ kommentar

Väsentliga hållbarhetsfrågor  |  Ekonomi

Intäkter, kostnader och resultat

Pensionsåtaganden

Material

Materialanvändning - i vikt eller volym

Energi

Energianvändning inom organisationen

Energieffektivitet

Utsläpp till luft

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)

Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

Avfall

Avfall - fördelat på typ och hantering

Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden

Nya leverantörer som screenas utifrån miljökriterier

Anställningsförhållanden

Nyrekrytering och personalomsättning

Hälsa och säkerhet

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet

Identifikation av faror, riskanalys och incidentgranskning

Service inom hälsa

Arbetarinflytande, konsultation och kommunikation avseende 

hälsa och säkerhet i arbetet

Utbildning av arbetare inom hälsa och säkerhet i arbetet

Främjande av arbetares hälsa

s. 60-67

s. 71-72

s. 104

s. 104

s. 102

s. 102

s. 102

s. 99-100

s. 105

s. 43

s. 43

s. 42

s. 42

s. 43

God ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning.

Ej i vikt eller volym. Koldioxidutsläpp 

kopplat till materialanvändning ingår i det 

årliga klimatbokslutet.

Hållbar byggnation och stadsbildning.

Hållbar byggnation och stadsbildning.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende.

Hållbar produktion och konsumtion.

I 30  av totalt 169 upphandlingar har 

hållbar utveckling deltagit i utformning av 

miljökrav. Motsvarar 18 procent.

Nyrekrytering är 10 procent och personal 

som avslutat sin tjänst är 7,5 procent.

Systematisk arbetsmiljöarbete.  

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen. 

Hälsobokslut.

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Sjukfrån-

varo. Avvikelsehantering - LISA, Riskanalys 

vid förändringar.

En hälsofrämjande arbetsplats. 

Hälsobokslut.

E-learning inom flera områden. Exempel-

vis hot och våld.

En hälsofrämjande arbetsplats. Hälso-

bokslut.

GRI-INDEX 2020  |  FORTS. 
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Upplysning          Beskrivning                                                                                       Sida               Utelämnad information/ kommentar
  

403-7

405-1

405-2

406-1

414-1

Upplysning          Beskrivning                                                                                      Sida               Utelämnad information/ kommentar

Förebyggande åtgärder inom hälsa och säkerhet 

direkt länkat till affärsrelationer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald bland ledning och anställda

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Icke-diskriminering

Antal incidenter avseende diskriminering och vidtagna åtgärder

Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden

Nya leverantörer som screenas utifrån sociala/etiska kriterier

s. 98

s. 98

Region Kalmar län har antagit den natio-

nella Uppförandekoden som samtliga 

regioner står bakom. Uppförandekoden 

tillämpas i samtliga upphandlingar.

Lönekartläggning för verksamhetsåret 

2020 är inte färdig.

Rutin gällande kränkande särbehandling, 

trakasserier, sexuella trakasserier och  

repressalier. Data ej tillgängligt, system-

stöd saknas.

Uppförandekod för socialt ansvarstagan-

de ställs som krav i samtliga upphandling-

ar. Samverkan nationellt kring riskanalyser, 

revisioner utifrån åtta identifierade och 

prioriterade riskområden.
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Två verksamheter är 
HBTQ-diplomerade

2

Region Kalmar län har ca 250 
hållbarhetsombud 78,40 %

21,60 % 53 %

47 %

Jämställdhet ska genomsyra vår verksamhet

Könsfördelning
ledningsgrupp 2020

9 kvinnor

10 män

Könsfördelning totalt
anställda 2020

Kvinnor

Män

Färre recept 

antibiotika

Från 282 till 
244 

recept per 1000 

invånare under 

2020

ekologiska livsmedel

Vi minskade vår vattenförbrukning 
från 395 till 373 liter/kvm

Vi har minskat våra koldioxidutsläpp 
med 59% mellan 2012-2019

85 % av tjänstefordonen 
går att köra på förnyelse-
bara drivmedel - el och 
biogas 2020

Totalt 38 laddplatser 
för elbil installerade 
i vår verksamhet

Vi har minskat vår 
fordonsflotta för 
tjänstebilar med 
35 fordon under 
2020

producerade våra solceller

förnyelsebara drivmedel för 
buss- och servicetrafik Vårt 

vindkraftverk 
producerade 
10 600 MWh, 
motsvarande 

30 % av vår
förbrukning

.

80% av länets invånare 
har högt förtroende för 
hälso- och sjukvården
.
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Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verk-
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige-
beredningar. Genom utsedda lekmannarevisorer och kom-
munala revisorer har även den verksamhet som bedrivits i 
Region Kalmar läns företag granskats. Granskningen har 
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Vi har även, 
tillsammans med revisorerna i Region Östergötland och Regi-
on Jönköpings län, granskat verksamheten i den gemensam-
ma Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

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, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt Region Kalmar läns revi-
sionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning 
och inriktning som behövs för att ge en rimlig grund för be-
dömning och ansvarsprövning. Resultat från revisorernas 
granskning redovisas i bilagan ”Revisorernas sammanfat-
tande redogörelse 2020”.

Resultat
Under 2020 så har så gott som all verksamhet inom Region 
Kalmar län påverkats på något sätt av den pågående pan-
demin. En del verksamheter inom sjukvården har fått ställa 
om sin verksamhet och skjuta på operationer och vård som 
kunnat anstå. Tandvården fick under en period ställa in den 
mesta vården på grund av att befintlig skyddsutrustning 
behövdes inom andra delar av sjukvården. Kollektivtrafiken 
har ställt om på så sätt att verksamheten har bedrivits med 
hög tillgänglighet men med färre resande för att undvika 
smittspridning. Det har påverkat kollektivtrafikens intäk-
ter negativt. Vi har i vår bedömning beaktat att regionens 
verksamheter under år 2020 anpassade sig för att hantera 
påfrestningar som följde med pandemin. Dock blir struktur, 
intern kontroll och ledarskap under rådande omständig-
heter än viktigare för att kunna upprätthålla bärande sam-
hällsfunktioner. Ekonomisk uppföljning och rapportering är 
avgörande och grundläggande för att kunna fatta beslut. 
 Verksamheten i regionstyrelsen har under året påver-
kats av pandemin. Det är svårt att analysera årets resultat 
då effekterna påverkar detta år och åren som kommer på 
olika sätt. Årets resultat har en positiv påverkan av de öka-
de statsbidragen. Effekterna av inställd och uppskjuten 
vård under 2020 kommer öka kraven och trycket på verk-
samhet och ekonomi flera år framöver. Samtidigt är det 
osäkert vilket ekonomiskt stöd som kan komma från statligt 
håll. Flera av förvaltningarna går med underskott och en del 
av det förklaras med effekterna av pandemin. Rensat från 

de effekterna går hälso- och sjukvårdsförvaltningen fort-
farande med underskott. Det har dock skett en förbättring 
jämfört med 2019.
 Vi har iakttagit att flera av fullmäktiges mål för 2020 inte 
nås. De finansiella målen uppnås medan de verksamhets-
mässiga målen till största del inte uppnås.  Fullmäktiges 
uppdrag till styrelsen och nämnderna bedöms vara ge-
nomförda. Det går dock inte utifrån redovisningen i årsre-
dovisningen att verifiera regionstyrelsens bedömning av 
att uppdragen är genomförda.
 Det föreligger otydligheter i hur fullmäktigebered-
ningarna ska bedömas att ha genomfört sina uppdrag och 
uppgifter. Revisorerna har dock genom grundläggande 
granskning och revisionsdialog iakttagit att beredningarna 
har bedrivit verksamhet inom sitt område. 
 Vi har i årets granskningar iakttagit avvikelser när det 
gäller den interna kontrollen i regionen. Regionstyrel-
sen och nämnderna har en svagt utvecklad uppföljning 
och rapportering av verksamheten. Exempelvis finns en 
otydlighet avseende verkställighet av regionplanen. Det 
är otydligt vem, politiken eller förvaltningarna, som äger 
verksamhetsplanerna och ansvaret för åtgärder vid avvi-
kelser i förhållande till uppsatta mål eller återrapporterade 
uppdrag. Rapporteringen om resultatet av uppföljningen 
bedöms som bristfällig då inga konkreta uppgifter lämnas 
om arbetet under året eller resultatet av genomförda kon-
troller. Riskanalys och riskbedömningar som föregår intern-
kontrollplanen innefattar inte omvärldsrisker, legala risker 
och verksamhetsrisker. Styrelsen har inte heller tagit del av 
eller medverkat i riskbedömningen. Dessutom bedöms re-
gionens investeringsprocess som ej helt ändamålsenlig. 
 Regionstyrelsen bedöms att inte helt tillräckligt ha sä-
kerställt uppsikten över krisledningsnämnden då enbart 
fyra protokollsutdrag delgetts styrelsen under hela 2020. 
Revisorerna har dock noterat en positiv utveckling under 
början av 2021.
 Nedan följer bedömningar av respektive revisions-
objekt samt revisorernas ställningstagande i ansvarsfrå-
gan. Fördjupad information om resultatet av revisorernas 
granskning förmedlas i den sammanfattande redogörelsen 
och i rapporter över granskningar.

REGIONSTYRELSEN
Vi bedömer att regionstyrelsens ekonomiska och verksam-
hetsmässiga resultat inte är helt tillfredsställande. 
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll inte är helt till-
räcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
regionstyrelsen för år 2020.

KRISLEDNINGSNÄMND
Vi bedömer att krisledningsnämnden har bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
krisledningsnämnden för år 2020.

Revisionsberättelse
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

 � Revisorernas sammanfattande redogörelse 2020

 � Promemoria granskning av årsredovisning 2020, revisionskontoret

 � Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning 2020, PWC

 � Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Kalmar läns Trafik AB, 

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB, AB Transitio, ALMI Före-

tagspartner Kalmar län AB och Kalmar Öland Airport AB

 � Revisionsberättelser från Kalmar läns Trafik AB, Kalmar läns Pensions-

kapitalförvaltning AB, AB Transitio, ALMI Företagspartner Kalmar län 

AB och Kalmar Öland Airport AB

 � Revisionsberättelser från Stiftelsen Kalmar Läns Museum, Jenny Ny-

ström och Curt Stoopendahls stiftelse och Kalmar Läns Musikstiftelse

 � Revisionsberättelse från Samordningsförbundet i Kalmar län

 � Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

 � Promemoria granskning av Samverkansnämnden för Sydöstra sjuk-

vårdsregionen, PwC.

Tuulikki Åkesson                                     Tommy Englund                                            Bo Jonsson                                           Ann-Margret Lindholm  

Anna Larsdotter                            Klaus Leidecker                                           Thomas Axelsson

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN
Vi bedömer att kollektivtrafiknämnden har bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att kollektivtrafiknämndens interna kontroll 
inte är helt tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kollektivtrafiknämnden för år 2020.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
Vi bedömer att regionala utvecklingsnämnden har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att regionala utvecklingsnämndens interna 
kontroll inte är helt tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regi-
onala utvecklingsnämnden för år 2020.

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN
Vi bedömer att folkhögskolestyrelsen har bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att folkhögskolestyrelsens interna kontroll inte 
är tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
folkhögskolestyrelsen för år 2020.

PATIENTNÄMNDEN
Vi bedömer att patientnämnden har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att patientnämndens interna kontroll inte är 
tillräcklig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
patientnämnden för år 2020.

BEREDNINGEN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Vi bedömer att beredning för hälso- och sjukvård har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
beredningen för hälso- och sjukvård för år 2020.

BEREDNINGEN FÖR HÅLLBARHET OCH FOLKHÄLSA
Vi bedömer att beredning för hållbarhet och folkhälsa har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa för år 2020.

BEREDNINGEN FÖR INVÅNARFRÅGOR
Vi bedömer att beredning för invånarfrågor har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
beredningen för invånarfrågor för år 2020.

SAMVERKANSNÄMNDEN FÖR SYDÖSTRA 
SJUKVÅRDSREGIONEN 
Vi tillstyrker att samverkansnämnden för sydöstra sjuk-
vårdsregionen och dess enskilda ledamöter beviljas an-
svarsfrihet.

ÅRSREDOVISNINGEN
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att det redovisade verksamhetsresultatet inte 
är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-
hållning. Regionstyrelsen gör ingen samlad utvärdering av 
om god ekonomisk hushållning uppnåtts. 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisning 
för 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
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Aktualiseringsgrad
Andel av personakterna för nuvarande och tidigare an-
ställd personal som är uppdaterad avseende pensions-
grundande anställningar.

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

Ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998 och andra 
pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att för-
dela anskaffningskostnaden över tillgångens nyttjandetid.

Avsättning för pensioner
Pensionsförpliktelser som intjänats från och med år 1998 och 
som redovisas som avsättning i balansräkningen och andra 
pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning.

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.

Finansiellt instrument
Är någon form av värdebevis som oftast är avsett för han-
del på en finansiell marknad och som inte utgör valuta. Ex-
empel på finansiella instrument är aktier eller obligationer.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter är ränteintäkter, utdelningar och vär-
deförändringar på finansiella tillgångar under en redovis-
ningsperiod. 

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader är räntekostnader och värdeföränd-
ringar på finansiella skulder under en redovisningsperiod.

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i re-
sultaträkningen.

Generella statsbidrag
Bidrag i skatteutjämningssystemet samt statsbidragsin-
täkter av generell karaktär som inte kan hänföras till någon 
specifik verksamhet. I utjämningssystemet ingår inkomst- 
utjämningsbidrag, strukturbidrag, införandebidrag och 
kostnadsutjämningsbidrag. Utjämningen beräknas dels 
för skillnader i skattekraft och dels för skillnader i struktu-
rella förhållanden. Statsbidragsintäkterna avser bidrag för 
läkemedelsförmånen samt den del av välfärdsmiljarderna 
som avser flyktingmottagande.

Immateriell tillgång
En tillgång som är identifierbar men icke monetär. Tillgång-
en är en resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar 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 regioner.

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
Kortsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som om-
sättningstillgångar exklusive varulager i procent av kort-
fristiga skulder.

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

Kortfristig placering
Som kortfristig placering redovisas aktier, obligationer, 
olika statspapper, skuldebrev och andra liknande värdepap-
per som inte är anläggningstillgångar eller som inte ryms un-
der någon annan post under omsättningstillgångar.

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

Marknadsvärde
Är det troliga pris en tillgång borde få om den köps eller säljs 
på en marknad. Tillgången kan exempelvis vara en aktie.

Ordlista
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Nettoinvesteringar
Anskaffningsvärde på investeringar i anläggningstillgång-
ar efter avdrag för försäljningsvärde på avyttrade anlägg-
ningstillgångar.

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.

Placerade pensionsmedel
Tillgångar som enligt särskilt beslut förvaltas för att i fram-
tiden användas för utbetalning av pensioner.

Pensionsförpliktelse
Juridiskt bindande skyldighet att utbetala pension i enlig-
het med kollektivavtal eller andra avtal och utfästelser.

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

Riktade statsbidrag
Bidrag avsedda att finansiera ett specifikt ändamål eller 
uppdrag och måste användas till det.

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

Skatteintäkter
Intäkter baserade på regionens eget skatteunderlag och 
som kommit regionen tillgodo under redovisningsperioden.

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

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

Totala pensionsförpliktelser
Summan av avsättning för pensioner, ansvarsförbindelse 
avseende pensionsförpliktelser och avgiftsbestämd ål-
derspension (upplupen kostnad).

Utjämningsbidrag
Bidrag inom systemet för kommunalekonomisk utjämning 
som fördelar pengar till kommuner och regioner för att de 
ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av 
förhållanden som är svåra att påverka.

Verkligt värde
Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas el-
ler en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter 
som är oberoende av varandra och som har ett intresse av 
att transaktionen genomförs.

Verksamhetens resultat
Summan av verksamhetens nettokostnader och intäkter 
från skatter, utjämning och generella statsbidrag.

Årsarbetare
Arbetade timmar dividerat med 1700.
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