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§ 28   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning godkänner dagordningen. 
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§ 29   

Information om förslag till budget 2022 med Regionplan 
2022-2024 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning noterar informationen om 
förslag till budget 2022 med regionplan 2022-2024 till protokollet. 

Bakgrund 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, och Lars Mattsson, ekonomidirektör, 
informerar om innehållet i regionplan 2022-2024. 
Information ges om Region Kalmar läns vision, värdegrund och policy samt 
övergripande mål under fyra målområden. Redogörelse sker för områden 
som de olika målen omfattar. 
Information ges också om följande ekonomiska förutsättningar inför 
förslaget: samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget, 
befolkningsutvecklingen i länet, kommunalekonomisk utjämning och 
statsbidrag, skattesats samt priser och avgifter. Den samhällsekonomiska 
bedömningen inklusive utveckling av skatteunderlag och bidrag är hämtade 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), EkonomiNytt som 
presenterades i augusti och september 2021 samt Budgetpropositionen 2022. 
Följande förslag på ram- och verksamhetsförändringar för prioriterade 
områden för planperioden 2022-2024 redovisas: 
Sammanställning regionplan 2022–2024  
I Mkr 

 
2022  

 
2023  

 
2024  

Stabila budgetförutsättningar  0,00  0,00  13,00  
Nära vård och hälsofrämjande insatser  32,00  32,00  32,00  
Digital omställning i hälso- och sjukvården  25,00  25,00  25,00  
God och nära vård  9,00  9,60  11,00  
Trafik  29,70  8,80  8,80  
En av Sveriges bästa arbetsplatser  41,70  47,70  54,70  
Regional utveckling  14,50  5,50  5,50  
Övrigt  -10,30  1,00  1,00  
Summa  141,60  129,60  151,00  
 
Information ges också om investeringar under planperioden 2022-2024. 
Investeringsutgifter för byggnationer de kommande tre åren uppgår till 2,13 
Mdr inklusive konstnärlig utsmyckning (11,9 Mkr) och 
verksamhetsutrustning (120,9 Mkr). Investeringsutgifter för inventarier 
uppgår till 596,2 Mkr under planperioden. I budgeten ingår årliga anslag för 
återinvestering när det gäller röntgen- och laboratorieutrustning, ambulanser, 
övrig medicinteknisk utrustning, tekniska hjälpmedel, IT-utrustning, samt 
förvaltningarnas anslag för ospecificerade inventarier och utrustning. För 
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investeringar i bredbandsutbyggnad avsätts totalt 50 Mkr under 
planperioden. 
 
Följande uppdrag föreslås för genomförande under planperioden: 
• Redovisa kompletterande åtgärder som stärker möjligheten att nå målet 
Tobaksfritt län 2025 
• Redovisa en handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning 
• Redovisa en sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och 
länets kommuner, med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor 
• Redovisa modell för hur en stegvis anpassning av antalet listade per ST 
läkare kan införas i Hälsoval Kalmar län 
• Redovisa en handlingsplan för hur tillgängligheten kan förbättras på 1177 
Vårdguiden på telefon 
• Utreda på vilket sätt primärvårdens digitala erbjudande till invånarna 
ytterligare kan förstärkas 
• Redovisa en gemensam målbild för Nära vård tillsammans med länets 
kommuner  
• Redovisa hur ett medicinskt kompetensstöd kan utformas till den 
kommunala hälso-och sjukvården kan utformas 
• Redovisa en handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten 
långsiktigt har rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära 
vården 
• Under planperioden utreda förutsättningar för en samlokalisering av 
verksamhet i Överum tillsammans med Västerviks kommun 
• Utreda förutsättningarna för att införa specialistutbildning för 
undersköterskor 
• Redovisa en förstärkt handlingsplan som vägleda arbetet framåt för en 
fossilbränslefri region 2030  
• Utreda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet genom service 
och tillgänglighet. 
 
Följande uppdrag är beslutade i tidigare regionplan med redovisning under 
2021–2023:  
• 21/02 Redovisa en överenskommelse om samverkan med Linköpings 
universitet  
• 21/04 Utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet  
• 21/05 Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena  
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§ 30   

Fastställande av förslag till plandokument för 2022– 
2024 

Beslut 
Regionstyrelsens plan- och budgetberedning beslutar att fastställa 
beredningsförslaget såsom förslag för vidare handläggning i regionstyrelsen. 
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