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Tid och plats

10.00–15.30, Smedjan, landstingets kansli

Beslutande

Anders Henriksson (S) ordförande
Christer Jonsson (C) vice ordförande
Jessica Rydell (MP) vice ordförande
Angelica Katsanidou (S) ersättare för Lena Segerberg (S)
Linda Fleetwood (V)
Yvonne Hagberg (S) §§ 31-35
Britt Wireland Sorpola (S) ersättare för Yvonne Hagberg (S) §§ 36-53
Gunilla Johansson (S)
Jonas Hellberg (S) ersättare för Peter Högberg (S)
Maria Ixcot Nilsson (S)
Malin Sjölander (M)
Monica Ljungdahl (M)
Lennart Hellström (M)
Gudrun Brunegård (KD)
Pierre Edström (L)
Claus Zaar (SD)

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Lejla Bajraktarevic (S)
Bo Karlsson (SD)
Jimmy Loord (KD)
Anette Rogö (C)

Justeringen

Justering sker digitalt senast den 4 april 2018

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson
Ann-Sofie Dejke

Sekreterare

Paragrafer

31-53

Elin Lindskog
Ordförande
Anders Henriksson (S)
Justerare
Pierre Edström (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på landstingets diarium samt hemsida Ltkalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned
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§ 31
Godkännande av föredragningslistan
Landstingsstyrelsen godkänner föredragningslistan för sammanträdet.

§ 32
Val av justerare och tid för justering av protokoll
Landstingsstyrelsen utser Pierre Edström (L) att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Justeringen sker digitalt senast den 1 april 2018.

§ 33
Landstingsstyrelsens anslag för oförutsett
Beslut
Rapport över landstingsstyrelsens anslag för oförutsett läggs till
handlingarna.
Handlingar
Rapport daterad den 8 mars 2018.

§ 34
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Patrik Glasberg, tillförordnad
primärvårdsdirektör, Sofia Hartz, planeringsdirektör, Florence EddysonHägg, psykiatridirektör, Magnus Persson, utvecklingsdirektör och KarlJohan Bodell, trafikdirektör, redogör för tillgängligheten inom landstinget.
Antalet fasta vårdkontakter ökar under början av 2018 inom både
primärvård, specialiserad hälso- och sjukvård samt psykiatri, under januari
har nästan en dubblering skett av fasta vårdkontakter och även antalet
samordnade individuella planer (SIP) ökar.
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Antalet besök på 1177.se ökar och landstinget arbetar med olika insatser för
att invånarna själva ska ha möjlighet att söka råd och stöd via 1177.se. Under
februari 2018 ökade antalet besök med 27 procent jämfört med februari 2017
och även användningen av invånartjänster på 1177.se fortsätter att öka. Idag
är 106 600 invånare i länet anslutna till invånartjänsterna och sedan den 1
mars 2018 är provsvar tillgängliga i journalen som e-tjänst. Även
användningen av stöd och behandling ökar inom landstinget, bland annat
kognitiv beteendeterapi (KBT) via e-tjänster, där omkring 400 personer
påbörjat behandling under 2017.
1177 Vårdguiden på telefon har som mål att besvara inkommande samtal
inom 9 minuter. Medan landstinget under 2017, med undantag av
sommarmånaderna, nådde målsättningen i ca 50 procent av fallen har
statistiken för 2018 visat en nedåtgående trend. Därför har landstinget tagit
fram en handlingsplan för att bemöta utmaningarna och öka tillgängligheten.
Insatser som genomförs är bland annat att öka bemanning under helger och
att införa mer mobila arbetssätt.
84 procent av patienterna fick under januari tid till läkarbesök inom sju dagar
i primärvården, vilket är oförändrad tillgänglighet jämfört med tidigare.
Akutmottagningen i Kalmar noterade en något försämrad tillgänglighet
medan mottagningen i Oskarshamn förbättrade tillgängligheten något. I
Oskarshamn var 88 procent av patienterna klara inom fyra timmar, i
Västervik 85 procent och i Kalmar 70 procent.
72 procent av patienterna fick i januari komma till en specialistmottagning
på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 69 procent fick vänta högst 60
dagar på operation/åtgärd. Till barn- och ungdomspsykiatrin i länet fick i
december 68 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar
och 54 procent tid till fördjupad utredning och behandling.
Befolkningen i Kalmar län fortsätter att ha landets högsta förtroende för
hälso- och sjukvården, det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017.
72 procent av de tillfrågade länsborna svarade att de hade högt förtroende för
hälso- och sjukvården i länet som helhet.
Satsningen på seniorkort har fallit väl ut och under februari 2018 gjordes 24
000 resor med seniorkort. Upp till 3000 seniorkort har sålts per månad
hittills i år.
För fjärde året görs Öppna Jämförelser för kollektivtrafik.
Beläggningsgraden är som snitt åtta passagerare per avgång och 35
passagerare per avgång för tåg, för tågtrafiken är detta en uppgång.
Nöjdheten inom kollektivtrafiken ökar under 2018, både hos allmänheten
och resenärer och 84 procent är nöjda med den senaste resan.
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§ 35
Information om Handlingsprogram för Östersjöarbetet
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Jan Martinsson, Regionförbundet i Kalmar län, informerar om
Östersjöarbetet som bland annat pågår i form av politiskt samarbete inom
Euroregion Baltic (ERB). Det har tagits fram ett handlingsprogram för 20182019 vars tematiska fokusområden är miljö- och klimatfrågor, handel- och
näringslivssamarbete, transport och infrastruktur samt social hållbarhet.

§ 36

Diarienummer 180265

Varumärke Region Kalmar län
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, redogör för varumärkesprocessen
och den fortsatta tidplanen.
I landstingsplanen 2018-2020 beslutades att Region Kalmar län ska vara ett
sammanhållet varumärke som införlivar samtliga verksamheter och rymmer
så väl kollektivtrafik som hälso- och sjukvård, kultur samt utvecklings- och
tillväxtfrågor. Visionen kommer att vara Tillsammans för ett friskare,
tryggare och rikare liv.
I samband med föredragningen presenteras varumärket för Region Kalmar
län.

§ 37
God ekonomisk hushållning
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Mattsson, ekonomidirektör, redogör för landstingets
nettokostnadsutveckling. Årets första ekonomiska prognos för helåret 2018
visar på ett nollresultat. I månadsrapporten efter februari månad framgår att
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kostnadsutvecklingen den senaste tolvmånadersperioden har varit 4,5
procent och bedömningen är att den för helåret hamnar på 4,3 procent. Om
landstinget ska nå sitt resultatmål får nettokostnaderna inte öka mer än 2,2
procent.
Det råder dock stor osäkerhet inom flera områden avseende såväl kostnader
som intäkter. Det pågår flera åtgärder för att hålla nere
nettokostnadsutvecklingen, där det bland annat råder stort fokus på att
landstinget ska vara oberoende av bemanningsbolag. Det är dock för tidigt
att med säkerhet bedöma effekten på helårsbasis.

§ 38
Handlingsplan för patientmiljarden
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ragnhild Holmberg, utredare, och Anette Aronsson, samordnare, informerar
om handlingsplanen för patientmiljarden.
Patientmiljarden samlar insatser för att förbättra tillgängligheten och
samordningen inom hälso- och sjukvården. Överenskommelsen för 2018
samlar två utvecklingsområden: förstärkt vårdgaranti i primärvården och
förberedelser för införande av patientkontrakt som är en modell för att
patienter ska känna sig mer delaktiga i sin vård och behandling.
Handlingsplanen har tagits fram i samråd med patientnära verksamheter och
företrädare för professioner och patienter. Bland de åtgärder som nämns i
handlingsplanen finns fortsatt införande av tidbokning via 1177.se, införande
av fler videoverktyg för stöd och behandling och införande av patientkontakt
inom hela landstinget.

§ 39
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Christer Jonsson (C), Malin Sjölander (M), Gudrun Brunegård (KD) och
Pierre Edström (L) lämnar följande protokollsanteckning.
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”Efter vad som såg ut som ett trendbrott, ser vi nu att landstingets kostnader
för hyrbemanning ökar igen. SKL:s målsättning, att alla landsting och
regioner ska vara oberoende av inhyrd personal 1 januari 2019, känns inte
längre realistiskt för Landstinget i Kalmar län. För att nå dit hade den
sittande majoriteten behövt ta ett tydligt politiskt ansvar och vidta åtgärder
för flera år sedan. Vi vill med denna protokollsanteckning uppmärksamma
att förslag till sådana åtgärder låg på bordet redan sommaren 2015. Då i form
av ett förslag från oss i Alliansen vid landstingsstyrelsen som behandlade en
handlingsplan för att halvera kostnaden för hyrbemanning senast 2017. Det
var det överenskomna målet vid denna tid. Vi underströk att det behövdes
kraftigare åtgärder i planen för att nå målet, och ville göra följande tillägg till
planen:
• delar av de resurser som går till bemanningsföretag ska användas för att
förbättra anställningsvillkor inom svårrekryterade områden,
• för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare behövs en översyn av
grundbemanningen inom samtliga verksamheter,
• avskaffa ofrivilliga deltider. Tjänster som utannonseras ska som regel
vara på heltid och tillsvidare,
• landstinget behöver allmänt satsa mer resurser på löneutveckling och
kompetensutveckling för att skapa fler medicinska karriärvägar i
sjukvården,
• inom bristyrken ska äldre medarbetare kunna lockas kvar i arbete genom
att erbjudas särskilda förmåner,
• mentorprogram ska utvecklas för att ge nyanställda en bra start på sin
arbetsplats,
• personalenheten ska tillsammans med andra aktörer bygga upp en struktur
för att kunna erbjuda potentiella nyrekryteringar ett komplett paket med
stöd för förmedling av bostad och arbetet för medflyttande.
(Källa: Alliansens tilläggsyrkande vid landstingsstyrelsen den 9 juni 2015 till
Ärende 16 Utredningsuppdrag 15/18 Tidsatt handlingsplan för att minimera
behovet av bemanningsbolag)
Men majoriteten röstade nej till samtliga tillägg och vid utgången av 2017
hade landstingets kostnader för hyrbemanning inte halverats utan ökat
ytterligare. Sedan dess har vi i våra budgetförslag 2015, 2016 och 2017, i
överenstämmelse med punkterna ovan, presenterat åtgärder för förbättrade
anställningsvillkor och arbetsmiljö, som skulle leda till minskade kostnader
för hyrbemanning. Majoriteten har nästan undantagslöst sagt nej till våra
förslag, trots att hyrbemanningskostnaderna fortsatt att öka. Ansvaret för
nuvarande situation faller alltså tungt på de rödgröna. En annan verklighet
hade varit möjligt om de svalt prestigen och lyssnat mer på Alliansen”

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 521361

6 (21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-21
Landstingsstyrelsen

Bakgrund
Peter Rydasp, HR-direktör, redogör för att kostnaderna för
bemanningsbolagen minskade för landstinget med åtta procent under 2017.
Landstinget i Kalmar län var ett av tre landsting i landet som minskade
kostnaderna för inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor
fortsätter däremot att öka i hela landet. Landstingets resultat för februari
2018 visar att kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 5,9 miljoner
kronor jämfört med samma period 2017. Den ekonomiska prognosen visar
dock på att landstinget under året totalt sett kommer minska kostnaderna för
inhyrd personal.
Det informeras även om att det under 2018 kommer att göras extra
satsningar på chefs- och ledarskapet inom landstinget. Bland insatserna kan
nämnas kartläggning av chefers arbetsuppgifter och uppdrag för att
identifiera uppgifter som kan effektiviseras samt ett nystartat mentorprogram
för chefer.

§ 40
Information om FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Mimmi Hogland Blomkvist, samordnare för funktionshinderfrågor,
informerar om FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning vars syfte är att ta bort hinder i samhället för att
säkerställa att varje individ får tillgång till sina mänskliga rättigheter på det
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området.
Vidare informeras om Agenda 2030 vars syfte är att skapa ett långsiktigt
hållbart samhälle för alla samt om den nationella funktionshinderpolitiken
2017-2025. I den nationella funktionshinderpolitiken finns tolv prioriterade
områden; arbete och försörjning, utbildning, IT, transport, diskriminering,
boende, bebyggd miljö och samhällsplanering, Sveriges domstolar,
upphandling, barn med funktionsnedsättning, mäns våld mot kvinnor samt
hälsa.
Landstinget arbetar på olika sätt för att uppnå målen. Exempel på detta är
lönebidragsanställningar, anpassade bussar, beaktning av universell
utformning vid nybyggnation samt samarbete i olika forum.

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 521361

7 (21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-21
Landstingsstyrelsen

§ 41

Diarienummer 180034

Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2017-2019 samt
2018-2020
Beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 15 februari 2018) redovisas uppdrag
från landstingsplanerna för åren 2017-2019 samt 2018-2020.
Följande uppdrag har fått nytt rapporteringsdatum:
Uppdrag 17/08

Flyttad från landstingsstyrelsen den 5 februari till
den 12 juni 2018.

Uppdrag 17/11

Flyttad från landstingsstyrelsen den 21 mars till
den 12 juni 2018.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2018.
2. Uppdragslista daterad den 8 januari 2018.

§ 42

Diarienummer 180138

Ändring av Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, del 4
avseende ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster
Beslut
Landstingsstyrelsen antar gjorda ändringar i Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, del 4 avseende ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster.
Ändringarna ska gälla från och med den 1 april 2018.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län antog Riktlinjer för ortopedtekniska hjälpmedel
och tjänster 1 januari 2017. Efter det att Riktlinjer för ortopedtekniska
hjälpmedel och tjänster nu har tillämpats praktiskt i verksamheterna under
mer än ett år har vissa förbättringsområden identifierats.
Förskrivningsanvisningarna gällande vissa produkter har omarbetats och
några tillägg, framför allt gällande remittenter, har gjorts.
Förslag till ändrade riktlinjer för förskrivning av ortopedtekniska tjänster

I riktlinjerna för ortopedtekniska tjänster saknades remittenter när det gäller
bråckbehandling, behandlingsskor, ortroser för övre extremitet samt inlägg.
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Detta är nu tillagt i riktlinjen för att underlätta så att patienterna inte behöver
besöka flera instanser för att få sitt behov bedömt. Egenavgifterna har även
lagts i en separat tabell som bilaga för att underlätta för remittenterna. Ingen
förändring av egenavgifter har skett.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2018.
2. Riktlinjer för ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster.
3. Egenavgifter ortopediska hjälpmedel.

§ 43

Diarienummer 180153

Handlingsprogram för Östersjöarbetet
Beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom Handlingsprogram för Östersjöarbetet
2018-2019, antagen av Regionförbundets i Kalmar län styrelse den 8
februari 2018.
Bakgrund
Regionförbundet i Kalmar län har tagit fram ett handlingsprogram för
Östersjöarbetet för åren 2018-2019.
Landstinget i Kalmar län har varit med i beredningen av ärendet och
handlingsprogrammet. Med hänsyn tagen till att detta är ett långsiktigt
handlingsprogram och att landstinget från och med den 1 januari 2019
kommer att överta det regionala utvecklingsansvaret, bilda region och gå
samman med regionförbundet i Region Kalmar län bör även
landstingsstyrelsen ställa sig bakom handlingsprogrammet.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2018.
2. Protokollsutdrag från regionförbundsstyrelsens sammanträde den 8
februari 2018.
3. Handlingsplan för Östersjöarbetet 2018-2019.
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§ 44

Diarienummer 180155

Utnämning av dataskyddsombud
Beslut
Landstingsstyrelsen utser Anders Falck till dataskyddsombud från och med
den 21 mars 2018.
Bakgrund
Landstingsstyrelsen är ansvarig för behandling av personuppgifter
(personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter underställda
landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen har tidigare, i enlighet med
personuppgiftslagen, utsett ett personuppgiftsombud som har haft i uppgift
att självständigt kontrollera att personuppgifter behandlas korrekt inom
landstinget.
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft, samtidigt upphör
personuppgiftslagen att gälla. I och med personuppgiftslagens upphörande
försvinner rollen som personuppgiftsombud. Enligt artikel 37 i
dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så som kommuner,
landsting och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Datainspektionen.
Landstingsstyrelsen föreslås att utse Anders Falck till dataskyddsombud från
och med 21 mars 2018.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2018.

§ 45
Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 23 januari
2018.

§ 46
Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Inkomna protokoll
Läkemededelskommittén, 2017-12-13.
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Delegationen för psykiatrivård, 2018-02-14.
Medborgarutskottet, 2018-02-13.
Inkomna skrivelser
Diarienummer 180094
Överenskommelse med staten om Goda förutsättningar för vårdens
medarbetare – personalmiljarder.
Överenskommelse med staten om stöd till jämställdhetsarbetet och
kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020.
Överenskommelse med staten om statens bidrag till landstingen för
kostnader för läkemedelsförmånerna för år 2018 m.m.
Överenskommelse med staten om stöd till bättre resursutnyttjande i hälsooch sjukvården – en professionsmiljard.
Diarienummer 170626
Överenskommelse mellan staten och SKL om statens bidrag till landstingen
för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m.
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:5.
Diarienummer 170295
Slutrapport Patientkontrakt.
Diarienummer 180137
Skrivelse från Socialstyrelsen angående Barn med funktionsnedsättning –
samordning av insatser.
Diarienummer 180185
Skrivelse från Högsby kommun angående ungdomsmottagning i Högsby.
Diarienummer 180203
Samverkansavtal avseende barnvaccin 2018.
Avgivna skrivelser
Diarienummer 180045
Yttrande över förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS
2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
Diarienummer 180145
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om
utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU.
Diarienummer 180185
Svar från hälso- och sjukvårdsförvaltningen på skrivelse från Högsby
kommun angående ungdomsmottagning i Högsby.
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§ 47

Diarienummer 180158

Årsredovisning med bokslut för 2017
Beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner:
• framlagt bokslut för landstinget år 2017 innebärande ökning av eget
kapital med 186 842 842 kronor samt ett överskott i förhållande till
budget med 41 787 102 kronor,
• avsättning till resultatutjämningsreserven 2017 med 38 500 000 kronor,
• resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för Folktandvården
2017 med 5 019 146 kronor,
• rapport om genomförd intern kontroll 2017,
• avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB
med 50 000 000 kronor under 2018,
• genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna
ränteersättningar år 2017,
• tilläggsbudget för 2017 års löneavtal med totalt 16 730 000 kronor,
• tilläggsbudgetering för köpt vård år 2017 med 10 000 000 kronor,
• tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2017 med
44 719 000 kronor,
• tilläggsbudgetering för familjecentraler år 2017 med 227 800 kronor,
• tilläggsbudgetering av AT-läkare och PTP-psykologer år 2017 med
2 008 800 kronor,
• utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2017 med
8 080 400 kronor.
2. Landstingsstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och
landstingsfullmäktige.
Protokollsanteckning
Christer Jonsson (C), Malin Sjölander (M), Gudrun Brunegård (KD) och
Pierre Edström (L) lämnar följande protokollsanteckning.
”Alliansen anser att det i årsbokslutet borde ha reserverats en ekonomisk
kompensation till de privata utförarna inom Hälsovalet motsvarande deras
andel av primärvården och i relation till det redovisade underskottet som
landstingets egna hälsocentraler gör, det vill säga ungefär 5 miljoner kronor.
Primärvårdens underskott som landstinget täcker i efterhand är i praktiken ett
extra anslag till de landstingsdrivna hälsocentralerna. Det skapar ojämlika
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förutsättningar mellan de privata och de offentliga enheterna. Vi har drivit
detta krav i flera år för att uppnå konkurrensneutralitet och likvärda
förutsättningar för privata och offentliga utförare.”
Bakgrund
Bokslutet för 2017 redovisas i Årsredovisning 2017. Under rubriken
Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fyra
strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process,
Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av
landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Finansiella rapporter,
Redovisningsprinciper, Miljöredovisning, Landstingets upphandlingar,
Forskning och utveckling, Företag, stiftelser och kommunalförbund,
Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och
Ordlista.
Landstingets resultat
Resultatet för 2017 visar ett överskott, det vill säga intäkterna överstiger
kostnaderna, med 187 Mkr, vilket är 42 Mkr bättre än budget.
Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på - 224 Mkr. Underskott
redovisas för hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 199 Mkr,
primärvårdsförvaltningen med 42 Mkr, psykiatriförvaltningen med 6 Mkr,
IT-förvaltningen med 6 Mkr samt Folktandvården med 5 Mkr.
Landstingsgemensamma poster för pensioner med mera samt skatteintäkter
och finansnetto ger ett budgetöverskott på 265 Mkr.
Av årets resultat avsätts 38,5 Mkr till resultatutjämningsreserven.
Avsättningen är möjlig genom att landstinget uppnått såväl resultatmålet på
2 procent som målet att investeringarna ska finansieras med egna medel.
Syftet med resultatutjämningsreserven är att på ett ansvarsfullt sätt reservera
en del av överskottet i goda tider för att sedan använda medlen för att täcka
ett eventuellt underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. Efter årets
avsättning uppgår reserven till 145,1 Mkr.
Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid
försäljning av anläggningstillgångar och avsättning till
resultatutjämningsreserven och balanskravsresultatet uppgår då till 147 Mkr.
Resultatöverföring Folktandvården
Det ekonomiska resultatet baserad på resultatutvärdering/resultatdialog för
Folktandvården redovisas under eget kapital i landstingets årsbokslut. Vid ett
negativt resultat ska en åtgärdsplan upprättas för hur förvaltningen ska nå
ekonomisk balans.
Disponering av överskott sker genom framställan om ianspråktagande till
landstingsstyrelsen. Folktandvården ska i en sådan situation planera för att
använda ”eget kapital”, det vill säga all användning ska budgeteras så att
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konsekvenserna för landstingets resultat och likviditet säkras.
Folktandvården får endast använda ”eget kapital” för riktade insatser av
engångskaraktär med ett tydligt ändamål.
Folktandvårdens resultat har från och med 2011 bokförts som en egen post
under eget kapital. Resultatet för 2012 på 6 105 378 kr är justerat för poster
som avser rättelser avseende tidigare år.
År 2011

2 557 013 kr

År 2012

18 243 kr

År 2013

- 4 423 208 kr

År 2014

-470 211 kr

År 2015

6 132 041 kr

År 2016

6 247 899 kr

År 2017

- 5 019 146 kr

Ackumulerat resultat är 5 042 631 kr.
Rapportering intern kontroll 2017
Under året har granskningar skett i enlighet med den internkontrollplan som
fastställts av landstingsstyrelsen. Kontrollplanen för 2017 omfattar sju
stycken landstingsgemensamma samt minst två förvaltningsspecifika
kontrollmoment per förvaltning. Resultatet av granskningen framgår av
bilaga till denna skrivelse.
Avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB
Landstinget har avsatt sammanlagt 587 Mkr för kommande års utbetalningar
av pensioner, framför allt utbetalningar från ansvarsförbindelsen intjänade
innan 1998. Landstinget har en god likviditet och den likvida behållningen
uppgår till 1 341 Mkr vid utgången av år 2017. En ytterligare avsättning med
50 Mkr föreslås under år 2018.
Avskrivningar och ränteersättningar
I samband med bokslutet har budget för avskrivningar och interna
ränteersättningar avseende inventarier justerats så att budgetbeloppen på
respektive kostnadsställe överensstämmer med faktiskt bokförda värden.
primärvårdsförvaltningens verksamhet inom hälsovalet, Folktandvården,
bildnings- och kulturförvaltningen, Kalmar länstrafik och landstingsservice
ska finansiera ökade avskrivningar och internräntor inom av
landstingsfullmäktige fastställd budgetram och undantas därför från
tilläggsbudgetering. Tilläggsbudgeteringen har avräknats mot anslaget för
kapitaltjänstkostnader under Finansiering.
Tilläggsbudget för löneavtal
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I årsbudgeten gjordes en generell uppräkning av förvaltningarnas
budgetramar motsvarande en löneökning med 2,4 procent. När
löneöversynen var klar genomfördes en avstämning och denna visade på en
lönekostnadsökning motsvarande 0,55 procent utöver den tidigare
uppräkningen. För täckande av kostnader efter avstämningen mot 2017 års
löneavtal har förvaltningarna tillförts totalt 16 730 000 kronor ur avsatta
medel för löneökningar i den finansiella resursen.
Tilläggsbudget för köpt vård
För täckning av merkostnader för köpt vård har hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tillförts medel avseende vissa åtgärder som inte ingår
i det fasta abonnemanget vid Universitetssjukhuset i Linköping med
10 000 000 kronor från centralt anslag för köpt vård under Finansiering.
Tilläggsbudget för ordnat införande av nya läkemedel
För täckande av merkostnader i enlighet med beslutad
introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat införande av läkemedel har
hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts 44 719 000 kronor genom
ianspråktagande av centralt anslag för läkemedel under Finansiering.
Tilläggsbudget för familjecentraler
För täckning av hyreskostnader vid familjecentral i Hultsfred har hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och primärvårdsförvaltningen tillförts totalt 227 800
kronor ur den finansiella resursen.
Tilläggsbudget för AT-läkare och PTP-psykologer
För utökning av AT-läkare och praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP,
har hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och
psykiatriförvaltningen tillförts totalt 2 008 800 kronor ur den finansiella
resursen.
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro
För täckning av kostnader avseende åtgärder för att minska sjukfrånvaron
har förvaltningarna tillförts 8 080 400 kronor ur centralt anslag för minskad
sjukskrivning.
Årsredovisning
Landstingets årsredovisning utformas av kommunikationsenheten i
samarbete med landstingsdirektören och landstingsdirektörens stab.
Årsredovisningen grundar sig på de bilagor som finns till denna skrivelse
samt verksamhetsberättelserna.
Landstingsdirektören ansvarar för den slutliga utformningen av landstingets
årsredovisning 2017.
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2018.
2. Årsredovisning 2017.
3. Folktandvården – resultatvärdering/dialog.
4. Intern kontroll 2017.

§ 48

Diarienummer 180157

Tilläggsbudget 2018 av överskott i 2017 års bokslut
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till
landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2018 för driftändamål avseende
överskott i 2017 års bokslut med sammanlagt 1 463 400 kronor.
Landstingsfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av
landstingets eget kapital.
Bakgrund
Enligt gällande ekonomirutiner anvisar landstingsfullmäktige tilläggsanslag
2018 av överskott i 2017 års bokslut avseende anslagen för utbildning av
förtroendevalda enligt tabell nedan. Skälen till detta är regionbildningen, ny
politisk organisation och nya förtroendevalda. Totalt överskott för 2017 är
1 463 400 kronor.
Parti

Tkr

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Summa

524,0
174,4
433,3
70,5
61,7
26,7
21,7
151,1
1 463,4

För investeringsändamål är de av landstingsfullmäktige fastställda
investeringsramarna för 2018 dimensionerade för en beräknad årlig
förbrukning och någon överföring av överskott mellan åren görs därför inte
längre.
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2018.

§ 49

Diarienummer 180158

Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2017
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för patientnämnden för
2017 till protokollet.
Bakgrund
Patientnämnden i Kalmar län redovisar årligen verksamhetsberättelse för
nämnden. I verksamhetsberättelsen framgår att det inkom 693 ärenden under
2017 gällande landstinget, Folktandvården och länets kommuner.
Som tidigare år handlar flest ärenden om vård och behandling. Synpunkter
som rör kommunikation och bemötande har ökat sedan föregående år och
även synpunkter som gäller patientjournal och sekretess har ökat något.
Ökningen av synpunkter på patientjournal och sekretess ses hos de
förvaltningar som erbjuder tjänsten journal på nätet. Könsfördelningen av de
som kontaktat patientnämnden är 57 procent kvinnor och 43 procent män.
Patientnämnden har under 2017 startat ett nytt arbetssätt för att bättre ta till
vara på inkomna synpunkter genom att skriva rapporter. Rapporterna bygger
på inkomna synpunkter inom utvalda aktuella områden. 2017 gjordes en
sammanställning om tillgängligheten i landstinget. Flest
tillgänglighetsärenden identifierades under rubrikerna; lång väntan på vård,
organisation, nekas vård och att bli lovad vård. I stort sett samtliga
synpunkter som analyserats har handlat om vårdens brister i att
kommunicera planering med patienten.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2018.
2. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2017.
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§ 50

Diarienummer 180113

Verksamhetsberättelse 2017 för kulturnämnden
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för kulturnämnden för
2017 till protokollet.
Bakgrund
Kulturnämnden lämnar verksamhetsberättelse över nämndens arbete 2017.
Ekonomisk redovisning lämnas i bildnings- och kulturförvaltningens
verksamhetsberättelse.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för kulturnämnden.

§ 51

Diarienummer 180149

Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för
Öresundstågssystemet
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige godkänner överenskommelse inför beslut om allmän
trafikplikt för Öresundstågssystemet.
Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att
underteckna överenskommelsen.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter undertecknar
överenskommelsen.
Överenskommelsen träder i kraft då den undertecknats av samtliga parter i
överenskommelsen.
Bakgrund
Enligt den kollektivtrafiklag (SFS 2010:1065) som trädde i kraft den 1
januari 2012 måste all trafik som ska upphandlas föregås av ett beslut om
allmän trafikplikt. Landstinget i Kalmar län ska i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet fatta beslut om trafikplikt för all trafik i det egna
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länet. Efter överenskommelse med berörda myndigheter får landstinget även
besluta om trafikplikt till viktiga målpunkter (stationer) i intilliggande län.
Parterna i överenskommelsen avser att tillsammans upphandla trafiken inom
Öresundstågssystemet och att utse Öresundståg AB som gemensam
administratör och kontakt för trafikoperatören för kommande avtal. Vidare är
parterna överens om att för egen del besluta om allmän trafikplikt för
sträckningar som är planerade från trafikstart december 2019. Varje part
fattar beslut om trafikplikt för trafik i sitt eget län samt till viktiga
målpunkter (stationer) i intilliggande län.
Parterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som var och en
på så sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträckor:
• Nationsgränsen till Danmark – Malmö – Lund – Landskrona –
Helsingborg – Halmstad – Göteborg
• Nationsgränsen till Danmark – Malmö – Lund – Hässleholm – Alvesta –
Växjö – Kalmar
• Nationsgränsen till Danmark – Malmö – Lund – Hässleholm –
Kristianstad – Karlskrona
• Hässleholm – Markaryd – Halmstad (eventuell option)
• Karlskrona – Emmaboda (eventuell option)
Sträcka angiven som eventuell option ovan utgör en del av
överenskommelsen, men berörda parter fattar beslut om trafikplikt för denna
sträcka inför ett beslut om avrop av eventuell option fattas.
Den planerade trafiken utförs av tågfordon som tillgodoser behov för
regionalt resande. Tidtabell och taxesystem utgår från dagens tidtabell samt
Sydtaxan inklusive lokal taxa inom respektive län, dock med de förändringar
som framtida trafik och utveckling kan ge skäl till.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018.
2. Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för
Öresundtågssystemet.
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§ 52

Diarienummer 170366

Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030
Beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:
Landstingsfullmäktige antar den Regionala utvecklingsstrategin för Kalmar
län 2030.
Bakgrund
Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig i
uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Strategin ska vara en
samlad och sektorsövergripande strategi och ska:
• innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala
tillväxtarbetet,
• bidra till sektorsövergripande samverkan på lokal, regional, nationell och
internationell nivå,
• upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar
regional tillväxt och utveckling i länet,
• utarbetas i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser
och andra berörda statliga myndigheter,
• förankras väl lokalt och regionalt. Näringslivet och det civila samhällets
organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förankring
ska även ske hos ett antal statliga aktörer,
• uppdateras löpande.
Processen

Arbetet har bedrivits enligt ovanstående riktlinjer. Förslaget har också varit
ute på remiss till samtliga kommuner, ett antal näringslivsorganisationer,
intresseorganisationer samt offentliga organisationer. Det har också via
regionförbundets web getts möjlighet att inkomma med synpunkter.
Landstinget i Kalmar län har varit med i beredningen av ärendet och
strategin har under hela framtagandeprocessen förankrats även i
landstingsstyrelsens arbetsutskott. Med hänsyn tagen till att detta är en
långsiktig strategi och landstinget från och med den 1 januari 2019 kommer
att överta det regionala utvecklingsansvaret och bilda region och gå samman
med regionförbundet i Region Kalmar län bör även landstingsfullmäktige
anta strategin.
Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län
med hållbar regional tillväxt och utveckling som mål. Hur arbetet ska
genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer.
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Målet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för
invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för ekologins
gränser och med en stark ekonomi som medel. Målbilden är Klimat att växa
i. Strategin pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden för att nå
målbilden:
-

Delaktighet, hälsa och välbefinnande.
God miljö för barn och unga.
Hållbar samhällsplanering.
Stärkt konkurrenskraft.

Regionförbundets styrelse beslutade den 8 februari 2018 att anta den
regionala utvecklingsstrategin. Strategin skickas även till länets kommuner
för att ge dem möjlighet att anta strategin.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska
besluta enligt redovisat förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2018.
2. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
3. Bilaga1 Indikatorer
4. Bilaga 2 Nulägesanalys
5. Bilaga 3 Nulägesanalys kultur
6. Redogörelse av ändringar efter samråd
7. Sammanställning av synpunkter
8. Checklista för jämställda beslut
9. Protokollsutdrag från sammanträde med regionförbundets styrelse den 8
februari 2018.

§ 53
Anmälningsärende till landstingsfullmäktige
– Motion 1/2018 om arbetssätt kring prostatacancer, diarienummer 180162.
– Motion 2/2018 om screening för tjocktarmscancer, diarienummer 180218.
– Motion 3/2018 om att förbättra de medicinska resultaten för att garantera
god och jämlik vård, diarienummer 180238.
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