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Regionstyrelsen 2 februari 2022

Informationspunkter



Övergripande mål i regionplanen för 2019-2021
regionkalmar.se

▪ Nöjda invånare och 

samarbetspartners

▪ Hållbar utveckling i hela länet

▪ Sveriges bästa kvalitet, 

tillgänglighet och säkerhet

▪ En av Sveriges bästa 

arbetsplatser

▪ God ekonomisk hushållning

Övergripande mål i regionplan | 2021-2023
regionkalmar.se
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Fokusområden 2021

Tillsammans

▪ Möter vi människor där de är

▪ Driver vi förbättring och innovation

▪ Främjar vi människors egenkraft
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Informationspunkter 2 februari 2022

Aktuellt läge covid-19

Ingeborg Eriksson

Hållbar utveckling i hela länet

Företagsstöd - Helena Nilsson

Kundnöjdhet 2021 Kalmar länstrafik - Christer Holmgren 

Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

NPE primärvård – Sofia Hartz

Lärande och förnyelse – Magnus Persson 

Utveckling 1177.se – Lina Isaksson

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson 

God ekonomisk hushållning

Bokslut 2021 - Lars Mattsson
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Aktuellt läge covid-19

Ingeborg Eriksson
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Covid-19 i Kalmar län

• Under vecka 4 hade vi det högsta konstaterade antal fall 
av covid-19 hittills – över 7000 fall i Kalmar län.

• Provtagningsrekommendationerna har ändrats nationellt. 
Fokus att provta inom vård- och omsorg, de som inte kan 
jobba hemifrån samt grundskole- och gymnasieelever.

• Den senaste veckan har vi haft ett trettiotal inlagda/dygn 
på våra sjukhus, ett par av dem på IVA.
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Bekräftade fall av covid-19 i länet sedan 2021.
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Vaccinationerna mot covid-19

• Intervallet mellan dos 2 och 3 sänktes i måndags till tre 
månader i hela landet.

• Inte aktuellt med vaccination av barn 5-11 år i nuläget.

• Uppdrag att genomföra nationell vaccinationsvecka under 
vecka 11. 

• Länsövergripande drop-in på samtliga hälsocentraler/ 
infektionskliniken samt särskilda insatser i samverkan med 
kommuner och länsstyrelse planeras.
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Vaccinationstäckning - statistik från Folkhälsomyndigheten vecka 4

Dos 1  Kalmar län 88,8 %  Sverige 86,5 %

Dos 2  Kalmar län 86,9 %  Sverige 83,3 %

Dos 3  Kalmar län 55 % Sverige 44,3 %

Region Kalmar län har hittills vaccinerat 

508 000 doser.
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Hållbar utveckling i hela länet

Helena Nilsson
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Utfall av företagsstöden 2021 

Stödform - RKL Antal Beviljat Antal Beviljat

Konsultcheck 66 3 643 411 144 9 039 078

Mikrostöd 29 759 536 36 796 540

Innovationsstöd 1 160 000 5 1 225 000

Skärgårdsstöd 3 171 661 0 0

Hemsändningsbidrag 15 3 046 303 18 3 004 485

Servicebidrag 3 527 677 2 321 492

Totalt 117 8 308 588 205 14 386 595

Stödform - extra anslag Antal Beviljat Antal Beviljat

Omställningscheck 3 421 875 2 319 528

Servicebidrag utsatta lägen 13 2 420 750 11 2 243 853

Totalt 16 2 842 625 13 2 563 381

Totalt beviljat 133 11 151 213 218 16 949 976

Period: 2021-01--12 Period: 2020-01--12
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Stöd per kommun
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Vilka branscher tillhör företagen som beviljats stöd?

De två vanligast branscherna är:

Tillverkning

Handel

På delad tredje plats kommer:

Hotell/restaurang och uthyrning, resetjänster = Besöksnäringen

Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (Konsulter)

Information och kommunikations verksamhet (ofta Data IT)
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Tillgängliga medel 2022 avseende Företagsstöd

1:1 anslag Företagsstöd 2022

Konsultcheck

Mikrostöd

Innovationsstöd

Skärgårdsstöd

Hemsändningsbidrag

Servicebidrag

15 000 000

Extra anslag

Omställningscheck 10 000 000

"Kompetenscheck" 2 000 000

Servicebidrag utsatta lägen 2 500 000

Totalt 29 500 000
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Hållbarhet företagsstöd – två angreppssätt

Direkta stöd till hållbarhetsarbete i 

företag

▪ Bidrag till konsulthjälp i form av 

konsultcheckar.

Förändrings- och attitydskapande 
insatser

▪ Hållbarhetsredskap i 
ansökningsförfarandet när företag 
ansöker om stöd.

▪ Föra in hållbarhetsaspekter i 
handläggningen av företagsstöd.

▪ Gäller samtliga stöd.
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Nya stödområden för företagsstöd
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Bakgrund till förändring av stödområden

▪ Sverige har fått möjlighet att i stödområden inbegripa ca 22 % av 

befolkningen (tidigare ca 12 %). Detta har medfört att 6 av våra 12 

kommuner nu ligger i stödområde. Urvalet av stödområden har skett 

utifrån ett antal kriterier som baseras på bland annat BNP, arbetslöshet 

och antal innevånare.

▪ Nya stödområden:

Stödområde 1: Tidigare stödområde A

Stödområde 2: Tidigare stödområde B

Stödområde 3: Nytt stödområde

▪ Stödområde 3 i Kalmar län: Västervik, Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, 

Torsås och Emmaboda. 
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Möjligheten att bevilja stöd förändras marginellt

▪ Förändringar görs i framförallt stödtyperna Regionalt investeringsstöd

samt Särskilt investeringsstöd.

▪ Förändringarna rör huvudsakligen stöd till maskiner, inventarier och 

byggnationer. (Stöd till konsulttjänster förändras ej.)

▪ Region Kalmar län beviljar idag huvudsakligen stöd till konsulttjänster.

▪ Möjligheten att ge stöd till ”hårda” investeringar finns sedan tidigare i 

samtliga kommuner med 25 % (små och medelstora företag).

▪ Möjligheten till stöd för ”hårda” investeringar utökas i de sex 

stödområdeskommunerna till 35 % (små och medelstora företag).

▪ Ytterligare några små förändringar har gjorts i nya stödförordningen.
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Vad sker nu?

1. Analys av de förändringar 

som skett i nya 

stödförordningarna.

2. Förslag på eventuella 

förändringar i Region 

Kalmar läns stödarsenal 

mot bakgrund av 

förändringarna i 

stödförordningen.
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Kalmar länstrafik

Christer Holmgren 

kalmarlanstrafik.se
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KUNDNÖJDHET 2021

kalmarlanstrafik.se
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Tre olika kundnöjdhetsmätningar – Kollbar, Anbaro & Hanbaro

▪ Linjetrafik (Kollbar) ▪ Sjuk- och färdtjänstresor (Anbaro)

Kundnöjdhetsmätningarna skiljer på de olika trafikformerna

▪ Handläggning (Hanbaro) 

Kollbar, ca 200 personer per månad. 

Webb- och telefonintervjuer. 

Anbaro ca 200 personer per månad.

3 om dagen via telefon för sjukresor 

och 3 om dagen färdtjänst.

Hanbaro 3 intervjuer via telefon per dag
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Linjetrafik

kalmarlanstrafik.se
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Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
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2021

Kollektivtrafik Annan motorburen trafik

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet

1 315 respondenter 1 676 respondenter
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2 446 respondenter 3 083 respondenter
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2 160 respondenter 645 respondenter 644 respondenter



kalmarlanstrafik.se

Kunders nöjdhet med senaste resan

Topp-5 i Sverige 2021

1. Luleå 88%

1. Karlstad 88%

3. Blekinge 82%

3. Västerbotten 82%

3. Kalmar 82%

Nationellt snitt 76%

22 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern

Stadstrafik
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Topp-5 i Sverige 2021 

1. Norrbotten 79%

2. Blekinge 78%

2. Karlstad 78%

3. Luleå 76%

3. Kalmar 76%

Nationellt snitt 71%

17 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern

Nöjdhet med bemötande från förare/ombordpersonal
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Topp-5 i Sverige 2021 

1. Karlstad 83%

2. Luleå 81%

3. Kalmar 80%

4. Västerbotten 76%

4. Norrbotten 76%

Nationellt snitt 71%

17 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern

Det är rent och snyggt i fordonen
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Topp-5 i Sverige 2021 

1. Karlstad 77%

2. Luleå 74%

3. Blekinge 74%

4. Kalmar 74%

4. Norrbotten 73%

Nationellt snitt 68%

17 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern

Det är bekvämt ombord
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Kom du fram till resmålet i tid? (resenärernas upplevelse av punktligheten) 

Resorna räknas som att vara i tid om de kommer fram tidigare än planerat, som planerat eller med försening på högst fem minuter.
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▪ Göra det enklare för kunder att köpa biljetter

▪ Förbättra informationen om hur kunder/resenärer kan resa med Kalmar länstrafik

▪ Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft jämfört med bil

Utvecklingspunkter för Kalmar länstrafik enligt resenärerna
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Serviceresor och handläggning 2020

kalmarlanstrafik.se
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Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning 2020 och 2021

Målsättning 90 %

94
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Färdtjänst Sjukresa Handläggning

2020 2021

522 respondenter    843 respondenter 815 respondenter 
(jan-nov) 
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Sammanfattande nöjdhet serviceresor 2021 (färdtjänst & sjukresor)
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Nöjdhet vid bifall & avslag handläggning 2021

90%

8%
2%

Nöjdhet bifall

Nöjd Varken eller Missnöjd

Nöjdhet per beslutsfall

Resultat för januari-november 2021.
Data för januari 2021 kommer i mitten på februari 2022.
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Sammanfattande nöjdhet handläggning 2021 (start juni)

Resultat för januari-november 2021.
Data för januari 2021 kommer i mitten på februari 2022.
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Coronarelaterat 2021

kalmarlanstrafik.se
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Har utbrottet av coronaviruset medfört att du ändrat dina resvanor med kollektivtrafiken?
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Hur löser du ditt resbehov nu när dina resvanor med kollektivtrafiken ändrats?
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Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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NPE Primärvård

Sofia Hartz
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Utskick 2021 Svarande 2021

Representativitet och svarsfrekvens
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Svarsfrekvens
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Dimensioner
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Dimensionspoäng samtliga besök vuxen 2021
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1. Helhetsintryck
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1. Helhetsintryck

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vården som helhet, övergripande förväntansstyrda faktorer, upplevd effektivitet 
och upplevt utfall samt omhändertagande och trygghet.
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2. Emotionellt stöd
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2. Emotionellt stöd

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever att personalen/behandlaren är aktiv och lyhörd inför patientens oro,
ångest, farhågor, rädsla eller smärta och är tillgänglig och stödjande på ett för patienten tillfredställande sätt
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3. Delaktighet och involvering
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3. Delaktighet och involvering

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i sin vård och beslut som rör vården. 
Dimensionen innehåller perspektiv som belyser läkarinitiativ och patientönskan samt i vilken utsträckning patienten upplever att
behandlaren tog hänsyn till patientens önskemål.
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4. Respekt och bemötande
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4. Respekt och bemötande

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelser av vårdens förmåga till ett bemötande anpassat till individuella behov och 
förutsättningar. Parametrar som följs upp är om bemötandet präglades av respekt utifrån allas lika värde, medkänsla, engagemang och 
omsorg. Denna dimension är nära besläktad med Delaktighet och involvering.
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5. Kontinuitet och koordinering
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5. Kontinuitet och koordinering

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelser av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering. Alltså hur väl patientens vård 
samordnas internt och externt. Parametrar som följs upp är hur patienten upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra i 
relation till patienten. Dimensionen innehåller även uppföljning av patientönskan, avseende kontinuitet.
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6. Information och kunskap
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6. Information och kunskap

Dimensionen avser att belysa hur väl patienten upplever att vården förmår informera och kommunisera på ett sätt som är anpassat till 
patientens individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt. Detta innefattar information om förseningar och väntetider, att patienten får 
svar på sina frågor på ett begripligt sätt. Att patienten får information om behandling, medicinering, biverkningar och varningssignaler att 
vara uppmärksam på. Dimensionen avser även att belysa patientens upplevelse av hur väl närstående involveras
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7. Tillgänglighet
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7. Tillgänglighet

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelser av vårdens tillgänglighet vad avser närhet, 
kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och patientens anhöriga.
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Levnadsvanor
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Coronarelaterade frågor
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Lärande och förnyelse

Magnus Persson
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Utbildningar inom Varje dag lite bättre – kraften hos många!
Ständiga förbättringar – varje dag!
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Medarbetare som doktorerat under 2021

Erik Lexne Psykiatriska aspekter på akut buksmärta - Region 

Kalmar län 

Malin Johansson Östbring Stöd till bättre 

läkemedelsanvändning - Region Kalmar län

Fredrik Stenmark Mikrovågsbehandling jämförbar med 

operation - Region Kalmar län (ltkalmar.se)

Charlotta Lans Fysisk träning vid hjärtsvikt - Region Kalmar län 

(ltkalmar.se)

Maria Svenvik Kunskap om vem som riskerar att föda för tidigt 

- Region Kalmar län (ltkalmar.se)

Frida Andreasson Vardagsliv och IKT i informell omsorg -

Region Kalmar län (ltkalmar.se)

Daniel Bengtsson Behandling av tumörer i hypofysen - Region 

Kalmar län (ltkalmar.se)

Olle Olsson Helhetsperspektivet viktigt i patientflödet | Region 

Kalmar Län

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2021/disputation-erik-lexne-210827/
https://lnu.se/personal/malin.johansson.ostbring/
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/mikrovagsbehandling-jamforbar-med-operation/
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/disputation-om-fysisk-traning-vid-hjartsvikt/
https://navet.lkl.ltkalmar.se/Sok-arkiverade-nyheter/Landstingsovergripande/Kunskap-om-vem-som-riskerar-att-foda-for-tidigt/
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/kunskap-om-vem-som-riskerar-att-foda-for-tidigt/
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/parrelationen-paverkas-nar-vardbehovet-okar/
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/avhandling-om-behandling-av-tumorer-i-hypofysen/
https://www.regionkalmar.se/nyhetslista/helhetsperspektivet-viktigt-i-patientflodet/
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Patologen vid diagnostiskt centrum beviljas anslag från Vinnova

Vinnova beviljar anslag till Swedish AI 

Precision Pathology (SwAIPP) för att 

utveckla och implementera AI-baserad 

diagnostik i bröstcancervården.

- Mina uppgifter i projektet kommer bland annat vara att 

bidra i valideringen, utveckla användarvänligheten av 

programmet och vara behjälplig i utformning av svaren till 

klinikerna. Förhoppningsvis kan vi snart implementera 

detta verktyg i rutinverksamheten för att kunna få 

snabbare och ännu säkrare svar, säger Ute Krüger, 

överläkare på klinisk patologi och cytologi i Kalmar.
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1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster

Lina Isaksson
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Besök på 1177.se – Kalmar län
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Inloggningar på 1177.se - Kalmar län
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Antal invånarkonton - Kalmar län
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Antal anslutna konton Antal invånarkonton 214 922

Andel invånarkonto med 

avisering

82%

Andel invånarkonton 

med avisering via e-post 

50%

Andel invånarkonton 

med avisering via SMS

77%
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Antal ärenden i e-tjänsterna – Kalmar län 
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Stöd och behandling – Kalmar län 
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En av Sveriges bästa arbetsplatser

Helen Persson
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Politiska beslut

Behålla och 
utveckla 

kompetens

Arbeta för 
hälsofrämjande 

och jämlika 
arbetsplatser
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Regionfullmäktiges roll i arbetsmiljöarbetet
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Allas arbetsmiljö – allas ansvar

Regionfullmäktige

Regionstyrelse

Regionledning

Förvaltningsledning

Verksamhetsledning

Chefer

Medarbetare
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Arbetsmiljö, områden

Arbetsanpassning Sjukfrånvaro

Friska arbetsplatser Hot och våld

Fysisk arbetsmiljö

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Organisatorisk och 

social arbetsmiljö

Företagshälsovård

Arbetsanpassning Sjukfrånvaro

Friska arbetsplatser Hot och våld

Fysisk arbetsmiljö

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Organisatorisk och 

social arbetsmiljö

Företagshälsovård
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Var befinner vi oss inom arbetsmiljöområdet? 

Arbetsmiljölagen

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets 

författningssamling

Regler och riktlinjer

Sveriges kommuner 

och regioner

Prevent

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöhandboken

Stöd på Navet Arbetsmiljöpolicy

Socialförsäkringsbalk

Arbetstidslag

Diskrimineringslag

Lagen om 

anställningsskydd

Lokala avtal

Arbetsmiljöförordning
Suntarbetsliv
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God ekonomisk hushållning

Lars Mattsson
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Bokslutsrapport för 2021

• Återigen ett år som varit unikt på många sätt

• Stor omställning i verksamheten utifrån Covid-19

• Krislägesavtalet

• Provtagning och smittspårning

• Vaccinationsuppdraget, 470 000 vaccinationer

• Förstärkt samverkan på flera plan

• Fortsatt utveckling av digitala lösningar

• Fortsatt påverkan på Region Kalmar läns 
ekonomi

– Merkostnader avseende Covid-19

– Minskade intäkter (t ex kollektivtrafik och 
Folktandvård)

– Påverkan på flera andra kostnader och intäkter

– Coronarelaterade statsbidrag

• Effekter av pandemin kommer att vara kännbar 
länge
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Årets resultat och några nyckeltal

• Årets resultat uppgår till 787 Mkr och 
motsvarar 8,8 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning.

• Årets resultat enligt balanskrav uppgår till 596 
Mkr

• Skatter och utjämning bättre än budget med 
170 Mkr

• Coronarelaterade statsbidrag uppgår till 630 
Mkr

• Pensionskostnad Kostnad nytt 
livslängdsantagande uppgår till 216 Mkr

• Bemanningsbolag, högre kostnad jämfört med 
i fjol

• Utfallet uppgår till 240 Mkr (+5,5%)

• Högre kostnader för sjuksköterskor och på 
sjukhusen

• I stort sett oförändrade kostnader för läkare

• Lägre kostnader för psykologer och i primärvård 
och psykiatri

• Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,8 

procent.

• Investeringar finansieras med egna medel och 

likviditeten uppgick till 1,4 Mdr.

• Kassalikviditeten uppgår till 119 procent.

• Soliditeten uppgår till 40 procent och har ökat 

fyra procent mot f g år.
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Årets resultat 2017-2021
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Nettokostnadsutveckling 2021
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Utveckling skatter och utjämning samt nettokostnadsutveckling 2017-2021
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Resultatredovisning från förvaltningar och nämnder

• Förvaltningarnas budgetunderskott 

uppgår till 345 Mkr

• Förbättring med 174 Mkr mot fg år

• Exklusive merkostnader är 

budgetunderskottet 139 Mkr

• Förbättring med 95 Mkr mot f g år
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Investeringar 2017-2021



regionkalmar.seregionkalmar.se

Bokslut 2021

• Investeringar uppgår till 633 Mkr

– Fastigheter 465 Mkr

– Inventarier och immateriella tillgångar 168 Mkr

• Likvida medel uppgår till 1 427 Mkr

– Ökning sedan föregående år med 447 Mkr

• Marknadsvärde placerade pensionsmedel 2 572 Mkr

– Ökning sedan föregående år 377 Mkr

• Pensionsåtagande uppgår till 7 306 Mkr

– Varav ansvarsförbindelse 3 619 Mkr
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