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Inledning
Under det gångna året har arbetet med revideringen av länets regionala utvecklingsstrategi, RUS,
avslutats. Förslaget var klart efter sommaren och under hösten gick utkastet på remiss till bland annat
länets kommuner, länsstyrelsen, och Linnéuniversitet. Regionförbundet har tidigare inte använt sig av
detta förfaringssätt men då Region Kalmar län bildas den 1 januari 2019 är det extra viktigt att ha RUS
väl förankrat inte i länet.
Även en ny regional transportplan blev klar och beslutad innan årsskiftet. Arbetet med framtagandet
av denna har löpt parallellt med processen för den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.
I det gemensamma remissvar som har lämnats för länet uppmanas departementet att regeringen ger
Trafikverket i uppdrag att direktförhandla med Kalmar län för att ta fram en samlad plan när det gäller
järnvägen i länet. Svaret föregicks av en politisk dialog med länets kommuner, landstinget och
företrädare för näringslivet.
Aktiviteterna kring framtida strukturfonder och inte minst de politiska diskussionerna kring EU:s
långtidsbudget har intensifierats under året. Arbetet i regionerna med att påverka regeringen i frågan
drivs från SKL och den så kallade 8-gruppen där samtliga ordföranden för strukturfondsdelegationerna
ingår. Regeringen har inte haft någon tydlig position i frågan angående Sveriges syn på
strukturfonderna vilket många regioner är starkt kritiska till. EU:s strukturfonder är ett viktigt
finansiellt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Under nuvarande period, 2014-2020, omsluter
programmen i Småland och Öarna cirka 1,2 miljarder kronor. På tjänstemannanivå sker ett
påverkansarbete i Bryssel via vårt Europakontor och i samverkan med andra aktörer.
Arbetet med att bilda region och kommunförbund har fortgått under året. Beslutet om den politiska
organisationen för regionen fattades under hösten samtidigt som ett förslag till tjänstemannaorganisation presenterades. Arbetet med regionbildningen leds av presidierna i landstinget och
regionförbundet samt landstings- och regiondirektör. Utöver det är ett antal tjänstemän är engagerade i
ett olika arbetsgrupper. Processen med att bilda kommunförbund har letts av PKN:s presidium och två
av länets kommunchefer. Utöver bildande av de nya organisationerna förbereds också avvecklingen av
regionförbundets organisation. Arbetet har löpt på väl och fortsätter under 2018.

Helena Nilsson
Regiondirektör
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Vårt uppdrag
Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan och ska verka för en
hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt syfte är att vara en
gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I
egenskapen av samverkansorgan 1 har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och
utvecklingsresurser. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus och
många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet tar förutsätter
därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan.
Vår verksamhet ska utgå ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Enligt lagen om samverkansorgan ska vi:
•

utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att
genomföra i samarbete med andra parter

•

samordna insatser för genomförande av strategin

•

besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete

•

upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur

•

följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till
regeringen.

Enligt vår förbundsordning ska vi också:
•
ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen
•

ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av
betydelse för regionen

•

ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag2

•

verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas
till regionens behov

•

ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser

•

ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information
inom förbundets uppgiftsområde

•

ansvara för regional turismverksamhet

•

ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor
och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde

•

utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde

•

verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter,
samordnar sina verksamheter

•

ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer
att tillföra förbundet

•

utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner

•

svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

1 Förordning

om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen
regionförbundets styrelsemöte den 16 december 2015 beslutades att punkten om Kulturansvar stryks från
förbundsordningen från och med 1 januari 2016 i samband med att ansvaret för kulturfrågor förs över till Landstinget i
Kalmar län.
2 Vid
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Det politiska arbetet
Styrelse
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många
ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under 2017 har
regionförbundets styrelse sammanträtt vid sex tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S).
Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M)

Arbetsutskott
Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet förbereder
ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid åtta tillfällen under 2017.
Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald
Hjalmarsson (M).

Primärkommunala nämnden
Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ
för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under 2017 har sex sammanträden med PKN
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), och vice ordförande är Henrik Yngvesson
(M).
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Medarbetare
Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till
länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd. Kompetenta
och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt en
nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser,
krav på flexibilitet och att vara delaktig i den utveckling som sker.
De värderingar som präglar arbetsplatsen och som vi arbetar för att omsätta i det dagliga arbetet är:
•

arbetet på regionförbundet ska präglas av öppenhet

•

vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra

•

vi är positiva och gör alltid vårt bästa

•

bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och
ärlighet

•

vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring

Regionbildning
Den 1 januari 2019 kommer Region Kalmar län att bildas genom att det regionala utvecklingsansvaret,
som idag ligger på Regionförbundet i Kalmar län, går över till Landstinget i Kalmar län.
Regionförbundet upphör som en konsekvens av detta från och med den 31 december 2018. Länets tolv
kommuner kommer parallellt att bilda ett kommunförbund för primärkommunala frågor.
Under 2017 påbörjades arbetet med att bilda Region Kalmar län samt att planera för avveckling av
regionförbundet. Arbetsgrupper inom områdena kommunikation, ekonomi, IT, personal,
ärendehantering, samt avtal startade sitt arbete under den gemensamma ledningen för
regionbildningen. Under våren 2018 intensifieras motsvarande arbete gällande kommunförbund.
Under hösten startade processen med att göra en risk- och konsekvensanalys av förändring och avslut
av regionförbundet, enligt Arbetsmiljöverkets regelverk, inför ovanstående förändringar. Samtliga
områdesgrupper har med metoden SWOT-analys gjorts delaktiga i de förändringar som pågår.
Resultaten från dessa analyser kommer tas tillvara och hanteras på olika sätt.

Personalförsörjning
Antal anställda
Den 31 december 2017 fanns det 87 personer anställda vid regionförbundet, jämfört med 91 personer
vid samma tidpunkt föregående år. Det totala antalet medarbetare var vid årsskiftet något färre än
föregående år beroende på regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet som bidrar
till variationer i antal anställda under året. Därutöver pågick några ersättningsrekryteringar vid årets
slut.
Anställningsform och medelålder
Av de totalt 87 anställda hade 62 en tillsvidareanställning och 25 en tidsbegränsad anställning. Flera
av de tidsbegränsat anställda arbetade med kortare och externt finansierade projekt. 10 av de 25
tidsbegränsat anställda hade en intermittent anställning, det vill säga en behovsanställning för
specifika/enstaka mindre uppdrag (jämfört med 13 stycken 2016).
Av de anställda var 60 kvinnor (69 procent) och 27 män (31 procent). Medelåldern hos de anställda
var 47 år, både för kvinnor och män.
Regionförbundet i Kalmar län
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Personalomsättning och pensionsavgångar
Under året har 16 personer slutat sin anställning vid regionförbundet, bland annat beroende på att
externt finansierade projekt avslutats. Flertalet tjänster har ersatts med nya medarbetare.
Personalomsättningen var 23 procent. Två personer har gått i pension och ytterligare
pensionsavgångar förväntas ske fram till årsskiftet 2018/2019.

Arbetsmiljö och hälsa
Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö har alltid varit viktiga för att skapa en långsiktigt
hållbar och effektiv verksamhet på regionförbundet. Detta område är nu särskilt viktigt att hålla fokus
på i de förändringar som vi nu står inför.
Målet är att vi ska vara en arbetsplats med
•

god arbetsorganisation

•

gott ledarskap

•

goda möjligheter för den anställde att påverka sin arbetssituation

•

god balans mellan arbets- och privatliv

•

gott socialt stöd arbetskamrater emellan

•

god fysisk arbetsmiljö

Under året har följande aktiviteter genomförts inom arbetsmiljöområdet. En hälsoundersökning
gjordes av företagshälsovården bland medarbetarna (54 personer deltog) och en utbildning i hjärt- och
lungräddning (26 personer deltog). När individuella behov har funnits, har företagshälsovårdens
ergonom anlitats för utprovning av utrustning och arbetsanpassning av kontorsarbetsplats.
För att främja medarbetarnas hälsa erbjuds ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per kalenderår. Under 2017
utnyttjade 52 personer hela eller delar av bidraget.

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier
En handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier togs fram under hösten. Under våren
2018 kommer medarbetarna att delta i utbildning och dialog i ämnet. Vid sidan av detta arbete har
Metoo-rörelsen bidragit till en ökad medvetenhet om denna typ av frågor.

Nyckeltal sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har legat på en fortsatt låg nivå, och den minskade något under 2017. Sjukfrånvaron var
2,60 procent av den totala ordinarie arbetade tiden. Kvinnornas sjukfrånvaro var något högre än
männens (1,43 procentenheter) och gruppen 50 år eller äldre har en något högre sjukfrånvaro än övriga
grupper (2,42 procent). Att långtidssjukfrånvaron har ett så högt värde (22,50 procent) beror framför
allt på att värdet beräknas som andel av den totala sjukfrånvaron som i sin tur är relativt lågt.
Dessutom handlar det totalt sett om ett fåtal personer.
Sjukfrånvaro i procent

2017

2016

2015

Total sjukfrånvaro

2,60

3,15

1,46

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro > 60
dagar

22,50

24,22

22,10

Total sjukfrånvaro, kvinnor

2,50

3,45

1,80

Total sjukfrånvaro, män

1,07

2,46

0,57
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Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år

*

*

2,84

Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år

1,83

1,79

0,76

Total sjukfrånvaro, 50 år –

2,42

4,46

1,79

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.

Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov har
tillämpats i några få förekommande fall och individuella handlingsplaner har upprättats där behov
funnits. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som, i samråd med aktuell
chef, har bidragit i rehabiliteringsarbetet när en sjukskrivning bedömts vara arbetsrelaterad.

Regionförbundet i Kalmar län
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Ekonomisk måluppfyllelse
Regionförbundets intäkter för 2017 uppgår till 124 155 tkr. Årets resultat är ett överskott på 2 496 tkr.

INTÄKTER 2017
Statsbidrag regional
kulturverksamhet (1 125 tkr)
1%
Övriga ersättningar och
intäkter (24 374 tkr)
20%

Medlemsavgifter
(34 897 tkr)
28%

Medlemsbidrag (13 488 tkr)
11%

Projektbidrag (50 271 tkr)
40%

Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 39 %
av finansieringen. Resterande 61 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag
och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet
ovan.

Finansiella mål och ekonomisk ställning
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:
Soliditeten mäter betalningsförmågan på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som
finansieras med egna medel. Då soliditeten är 39 % (2016: 37 %) och målvärdet är att soliditeten ska
överstiga 20 %, har det finansiella målet uppnåtts.
Likviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt och har som målvärde att överstiga 100 %, vilket
uppfylls med god marginal då likviditeten är 169 % (2016: 162 %).
Projektfinansieringsgraden är ett mått på betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan
på inbetalning av extern medfinansiering och ska överstiga 100 %. Nyckeltalet för 2017 uppgår till
671 % (2016: 1 247 %). Förändringen jämfört med 2016 beror på en kombination av en högre andel
upparbetade kostnader i pågående projekt och en lägre andel projektmedel som betalats ut i förskott
vid bokslutstidpunkten 2017 än vad som var fallet 2016.

Regionförbundet i Kalmar län
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Till förbundets förfogande står:
•

från föregående år balanserat resultat 31 119 910 kr

•

årets resultat 2 496 304 kr

•

Summa eget kapital 33 616 214 kr

Eget kapital för 2016 har justerats med -4 097 029 kr för tidigare års avsättning till förtroendevaldas
pensioner.
Eget kapital per resultatenhet:
•

Kansli 28 155 508 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB)

•

AV-Media 3 568 964 kr

•

Fokus Kalmar län 1 891 742 kr

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning
Efter att projektverksamheten under ett par års tid har befunnit sig i glappet mellan två av EU:s
programperioder har, med början under hösten 2016, flera stora projekt startat. Dessa är nu bemannade
och i full drift, vilket visar sig i bokslutet där såväl intäkter som kostnader ökat jämfört med
föregående år. Projekten bedrivs inom områden som integration, skolfrågor, ungdomspolitik,
livsmedel och marknadsföring av regionen.
Enligt verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015 och 2016, belastar även i år finansiering
av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med
1 200 tkr. Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 2 tkr.

Intäkter 2013-2017
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0

2013

2014

2015

2016

Medlemsavgifter

Medlemsbidrag

Projektbidrag

Övriga ersättningar och intäkter

2017

Statsbidrag regional kulturverksamhet

Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktsslagen de senaste fem
åren, illustreras i diagrammet ovan.
Regionförbundet i Kalmar län
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Kostnader 2013-2017
250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0

2013
Utbetalade bidrag

2014

2015

Övriga rörelsekostnader

2016
Personalkostnader

2017
Avskrivningar

Motsvarande förändring av rörelsekostnader framgår av ovanstående diagram. Jämförelsetalen 2016
har justerats med 531 tkr i ökade personalkostnader med anledning av avsättning för förtroendevaldas
ålderspensioner.

Årets resultat
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 2 496 tkr, att jämföra med budgeterat underskott
på 1 500 tkr. Resultatet inkluderar underskott med 1 202 tkr i resultatenheten Fokus.
I jämförelsesiffrorna för 2016 har justering för förtroendevaldas pensioner gjorts, vilket innebär att
resultatet för kansliet justerats med -531 tkr.

Budgetavvikelse
2017

Driftredovisning, tkr

2017

2016

Budget
2017

Kansli

3 596

4 478

-5

3 601

AV-Media

127

3

0

127

-1 202

-1 222

-1 500

298

Nka

-13

-147

0

-13

Räntenetto

-12

150

5

-17

2 496

3 262

-1 500

3 996

Fokus

Resultat

Kansliets överskott på 3 596 tkr är en följd av att utfallet för projektbidrag (not 4) och övriga
ersättningar och intäkter (not 6) under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga
Regionförbundet i Kalmar län
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rörelsekostnader (not 9) och personalkostnader (not 10) är lägre än förväntat. Projektverksamheten har
bidragit med ett positivt netto på 700 tkr.
AV-Media visar ett positivt resultat på 127 tkr. Under året har verksamheten periodvis haft vakanser
som nu är tillsatta. Utfallet på personalkostnader blev till följd av detta lägre än budgeterat. Samtidigt
överstiger övriga kostnader budget, men inte i motsvarande omfattning, vilket sammantaget förklarar
den positiva budgetavvikelsen.
Fokus redovisar ett underskott med 1 202 tkr, vilket är 298 tkr lägre än budgeterat då kostnader för
personalavveckling i stort sett uteblivit. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, men medel har
nyttjats för verksamheten KOMPASS med 1 200 tkr och resultatenheten bär vissa
avvecklingskostnader för personal.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar ett resultat på -13 tkr och har följt budget.
Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag.
Finansnettot -12 tkr är 17 tkr lägre än budgeterat främst beroende på negativa valutakursdifferenser
(not 12).
Småland Blekinge Hallands Brysselkontor redovisas inte i sammanställningen ovan. Verksamheten
omsatte 3 694 tkr, och resultatet blev ett överskott på 1 188 tkr. Under året har verksamheten utökats
med en medarbetare och flyttat till större kontorslokaler. I det nya hyresavtalet förhandlades sex
månaders hyresfri tid, vilket är en del av förklaringen till överskottet. Budget för 2017 rymmer
kostnader för tre medarbetare på heltid under hela året, men då den nya tjänsten inte var bemannad
hela året är såväl personalkostnader som övriga kostnader lägre än budgeterat. I enlighet med tidigare
hantering av resultatet fonderas, i stället för att återbetalas, den del av medlemsavgiften som inte
nyttjats under året. Dessa medel används för resultatutjämning. Ingående reserv 2017 var ett överskott
på 369 tkr. Årets resultat fonderas till kommande år.
IT Plattform Småland & Öland AB ägs till lika delar av Region Kronoberg, Smålands Turism AB och
Regionförbundet i Kalmar län. Bolaget har i uppdrag av ägarna att utveckla, effektivisera och
samordna den ”IT-plattform” som har utvecklats av ägarna gemensamt. Bolaget fakturerar ägarna för
drift, underhåll & support av teknisk IT-plattform. De utförda tjänsterna bedöms vara av gemensam
nytta och ägarna faktureras med lika belopp, vilket för 2017 blev 350 tkr då överskott från tidigare år
kunnat användas (jmf 2016: 750 tkr).

Investeringsredovisning
Investeringar på 103 tkr har gjorts under perioden (not 11). Beträffande kapitalkrävande anskaffningar
tillämpar regionförbundet i regel leasing.

Ekonomisk framtidsbedömning
Under året har arbetet i flera stora projekt tagit fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration,
skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning har som en direkt följd av detta ökat
jämfört med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två
av EU:s programperioder. Projektverksamheten förväntas fortsätta på årets nivå.
För verksamheten KOMPASS och avvecklingskostnader för personal har 1 202 tkr av Fokus eget
kapital använts. Avtalet med länets kommuner för verksamheten KOMPASS omfattar åren 20172018, där regionförbundets del av finansiering är 1 200 tkr per år. Av Fokus eget kapital återstår 1 892
tkr att använda under avtalsperiodens sista år. För att regionförbundets samlade ekonomi inte heller
under 2018 ska visa underskott krävs att kansliets verksamhet, genom positivt netto för
projektverksamheten, tillkommande andra intäkter eller lägre övriga kostnader, genererar minst lika
mycket överskott som Fokus redovisar i underskott, samt att övriga resultatenheter minst redovisar
nollresultat.
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Den nya programperioden för strukturfonderna har startat. Nya regler för bidragen jämfört med
föregående strukturfondsperiod innebär att vissa typer av projekt blir svårare att finansiera, och att
ersättningen för de administrativa omkostnaderna blir lägre. Det kan därför bli svårare att få extern
kostnadstäckning för insatser.
Regionförbundet i Kalmar län kommer att avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten
övergår till Region Kalmar län respektive Kommunförbundet i Kalmar län. Processerna medför
kostnader utöver ordinarie verksamhet som kommer att belasta regionförbundet under 2018. När
likvidationen avslutats kommer eventuella kvarvarande tillgångar fördelas mellan ägarna enligt
förbundsordningen.

Finansiella risker
Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga
delen, men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda
projekten budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk
prognos om underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera
underskottet.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka
regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför
ingå i den sammanställda redovisningen. Sammanställd redovisning visar överskott på 3 262 tkr.
Samtliga transaktioner framgår av noterna.

Intern kontroll
Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. Denna är framtagen utifrån risk- och
väsentlighetsanalyser. 2017 års kontrollplan innehåller fyra kontrollmoment inom områdena
upphandling/inköp, attesträtt, ärendeberedning och handlingars registrering. Internkontrollplanen
innehåller också tre åtgärder inom områdena IT-säkerhet, rutiner för uppföljning och utvärdering av
1:1-medel samt reducera sårbarhet/kvalitetssäkrande rutinbeskrivningar.
Kontrollerna avseende upphandling/inköp visar att det finns avvikelser. Utifrån uppföljningen av förra
årets interna kontroll föreslogs ett antal åtgärder. Under året har dessa genomförts. De avvikelser som
upptäckts ligger tidsmässigt före åtgärderna. Kontroll av attesträtt, ärendeberedning samt handlingars
registrering visar att det överlag fungerat bra.
I internkontrollplanen ingick tre områden för åtgärder. Rutin och processbeskrivningar har fortsatt i
grupperna. Ny styrrutin angående lösenord med högre säkerhetskrav har införts. När det gäller rutiner
för uppföljning och utvärdering av 1:1-medel kommer arbetet fortsätta under 2018. Detta beror på att
Tillväxtverket fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram nya riktlinjer för uppföljning.
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Resultaträkning, kr
Regionförbundet
not

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

124 155 130

110 619 341

124 007 449

110 492 073

1
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter

2

34 896 986

33 037 630

34 896 986

33 037 630

Medlemsbidrag

3

13 488 338

12 150 875

13 488 338

12 150 875

Projektbidrag

4

50 270 567

41 772 171

50 270 567

41 772 171

Statsbidrag kultursamverkan

5

1 125 000

1 112 000

1 125 000

1 112 000

Övriga ersättningar och intäkter

6

24 374 239

22 546 665

24 226 558

22 419 397

Jämförelsestörande poster

7

Verksamhetens kostnader

536 464

536 464
-120 319 250 -107 179 496

-121 501 732

-107 841 939

Utbetalade bidrag

8

-23 279 828

-16 198 824

-23 279 828

-16 198 824

Övriga rörelsekostnader

9

-47 273 363

-44 471 587

-46 090 881

-43 809 144

10

-50 948 541

-47 171 528

-50 948 541

-47 171 528

1, 11

-145 502

-202 475

-389 163

-451 114

2 507 896

3 111 391

3 299 036

3 397 927

26 821

182 040

1 821

149 607

26 821

182 040

1 821

149 607

-38 413

-31 847

-38 464

-31 914

-38 413

-31 847

-38 464

-31 914

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Rörelseresultat
Övriga finansiella intäkter
Övriga ränteintäkter m m

12

Finansiella kostnader
Övriga räntekostnader m m
Resultat före extraordinära
poster

12

/Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Regionförbundet i Kalmar län

16

Årsredovisning 2017

Balansräkning, kr
Regionförbundet
not

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

5 912 894

5 955 395

4 281 028

4 567 190

332 794

375 295

4 170 928

4 457 090

332 794

375 295

535 944

643 418

3 634 984

3 813 672

1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
Materiella

11

varav ADB och övrigt
varav byggnader och mark
varav finansiell leasing
Finansiella

5 580 100

5 580 100

110 100

110 100

580 100

580 100

110 100

110 100

500 000

500 000

80 100

80 100

110 100

110 100

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

80 023 486

77 909 409

83 747 777

79 945 009

109 800

123 579

109 800

123 579

109 800

123 579

109 800

123 579

16 380 748

14 967 555

16 421 556

14 802 990

Kundfordringar

3 438 366

3 106 514

3 424 758

2 888 429

Skattefordringar

2 328 797

4 967 721

2 344 725

4 983 649

535 470

519 987

547 751

532 250

10 078 114

6 373 333

10 104 321

6 398 662

63 532 938

62 818 275

67 216 421

65 018 440

85 936 380

83 864 804

88 028 805

84 512 199

13

varav aktier
i koncernföretag
i andra företag
varav fordringar
fordringar i koncernföretag
Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Rikskuponger
Övrigt
Koncernfordringar
Fordringar

14

Övriga fordringar
Interimsfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa o bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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Regionförbundet

Sammanställd redovisning

not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

17

33 616 214

31 119 910

35 509 634

32 247 240

100 000

100 000

100 000

100 000

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav bundet eget kapital
Reservfond
justering

-3 566 439

varav ingående fritt eget kapital
varav årets resultat
Avsättningar
varav pensioner och liknande
förpliktelser

16

Skulder

14

-3 566 439

31 119 910

31 424 765

32 147 241

32 198 059

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

5 000 310

4 526 258

5 000 310

4 526 258

5 000 310

4 526 258

5 000 310

4 526 258

47 319 856

48 218 636

47 518 861

47 738 701

47 319 856

48 218 636

47 518 861

47 738 701

9 725 641

9 882 757

9 783 883

9 295 449

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Interimsskulder

224 158

224 158

8 244

89 966

48 341

37 361 813

38 335 879

37 420 854

38 394 911

85 936 380

83 864 804

88 028 805

84 512 199

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Borgens- och ansvarsförbindelser
Sammanställd
redovisning

Regionförbundet

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Ställda säkerheter
Bankgaranti har tecknats avseende 6 månaders
hyra för hyreskontraktet i Bryssel.

Inga

Inga

Inga

Inga

Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse

12 702 284

11 949 638

12 702 284

11 949 638

Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser från
förutvarande Kalmar läns Kommunförbund och
regionförbundet till och med juni 2002

12 484 517

12 500 024

12 484 517

12 500 024

Ansvarsförbindelse visstidspension PBF

905 055

816 830

905 055

816 830

Ej säkrad förpliktelse

687 288

1 367 216

687 288

1 367 216

222 000

260 000

222 000

260 000

Operationell leasing, överstigande 3 år
Förfallobelopp under det närmaste året
Återstående framtida förfallobelopp efter det
närmaste året

144 000

144 000

Hyreskontrakt med Kommunernas Hus AB är ett
ettårigt kontrakt.
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Kassaflödesanalys, kr
Sammanställd
redovisning

Regionförbundet

not

2017-12-31

2016-12-31 2017-12-31

2016-12-31

Årets resultat, efter finansnetto

17

2 496 304

3 261 584

3 262 393

3 515 620

Justering för av- och nedskrivningar

11

145 502

202 475

389 163

451 114

16

474 052

500 458

474 052

500 458

3 115 858

3 964 517

4 125 608

4 467 192

-1 413 193

6 319 688

-1 618 565

6 060 650

13 779

3 281

13 779

3 281

-898 780

2 574 178

-219 840

2 054 328

817 664

12 861 664

2 300 982

12 585 451

-103 001

-285 138

-103 001

-775 137

-103 001

-285 138

-103 001

-775 137

0

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

714 663

12 576 526

2 197 981

11 810 314

Förändring likvida medel

714 663

12 576 526

2 197 981

11 810 314

62 818 275

50 241 748 65 018 440

53 208 126

63 532 938

62 818 275 67 216 421

65 018 440

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för betald skatt
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Just. för övr ej likvidpåverkande poster
(reavinst/förlust)
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

14

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

14

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

11

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Investering i finansiell leasing
Försäljning av finansiell leasing
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar
Övriga finansiella poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.
Den sammanställda redovisningen avser Regionförbundet i Kalmar län och Kommunernas Hus AB.
Eget kapital för 2016 har justerats med tidigare års avsättning till förtroendevaldas pensioner. 2016 års
resultat har justerats med 531 tkr vilket motsvarar årets kostnad för förtroendevaldas pensioner.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Till anläggningstillgångar räknas inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i
verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger 25 000 kronor.
Programvaror och minnesuppdateringar ses inte som anläggningstillgångar. AV-Medias datorer, TVapparater, kameror och liknande som används till produktion eller uthyrning betraktas inte som
anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningstider tillämpas:

ADB-inventarier
Övriga inventarier

Antal år
3
5

Leasingavtal, finansiella och operationella
Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing).
Tabellen nedan visar det nominella värdet av framtida leasingavgifter för avtal på mer än tre år.

Kaffemaskin
Vattenkylare
Kopieringsmaskin
Bilar

Antal
3
2
3
3

2018 (tkr)
18
10
72
122

2019 (tkr)
0
0
0
0

Not 2 Medlemsavgifter
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget.
Not 3 Medlemsbidrag
Erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i
posten.
Not 4 Projektbidrag
Omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till
verksamheten inom Nka ingår med 9 500 tkr. Av totalbeloppet 50 271 tkr utgör 8 300 tkr EU-bidrag.
Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet
Regionförbundet får i år 1 125 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet.
Regionförbundet i Kalmar län
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Not 6 Övriga ersättningar och intäkter
I övriga ersättningar och intäkter på 24 374 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med
9 601 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 5 957 tkr och finansiering av
Brysselkontoret med 3 040 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och
kursverksamhet.
Kommunernas Hus AB har debiterat regionförbundet 2 172 702 kr för hyra och städning.
Regionförbundet har debiterat Kommunernas Hus AB 159 685 kr för fastighetstillsyn och
administration.
Not 7 Jämförelsestörande poster
Inga jämförelsestörande poster har förekommit under året.
Not 8 Utbetalade bidrag
Utbetalade bidrag uppgår till 23 280 tkr. I summan ingår bidrag till ALMI med 5 496 tkr och
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet där bland annat Glasrikesmiljonen 1 och 2 ingår med
3 000 tkr vardera, Plug In med 4 120 tkr och Träprogrammet med 2 255 tkr.
Not 9 Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 47 273 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver
personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projektoch kursverksamhet.
Övriga rörelsekostnader (kr)
Konsulter, föreläsare, inhyrd personal
Övriga externa tjänster (konferensavgifter,
revision, övriga tjänster)
Lokalkostnader
Resor (bilar, biljetter, logi)
Annonser, utställningar, marknadsföring
Förbruknings- och kontorsmaterial,
förbrukningsinventarier, trycksaker
Post, frakter, tele, datakommunikation
Måltidskostnader och lokaler, egna kurser o
konferenser mm
Övrigt (medlemsavgifter, företagsförsäkring,
tidningar & facklitteratur mm)

2017

2016

25 179 285

22 594 080

1 577 097

3 389 038

3 123 614
4 111 926
1 526 632
4 363 804

3 041 528
3 987 809
1 194 947
4 283 768

2 201 374
4 099 204

2 416 205
2 645 936

1 090 427

918 276

47 273 363

44 471 587

Av kostnaderna för konsulter, föreläsare och inhyrd personal på totalt 25 179 tkr avser 15 183 tkr
kansliets projektverksamhet, 3 527 tkr kansliet i övrigt, 4 206 tkr avser Nka medan kurs- och
konferensverksamheten och samhällsorientering svarar för 1 444 tkr. Kostnaden för inhyrd personal/
tjänsteköp av längre karaktär ingår i ovanstående och uppgår till totalt 7 431 tkr för regionförbundet.
Kommunernas Hus AB har debiterat regionförbundet 2 172 702 kr för hyra och städning.
Regionförbundet har debiterat Kommunernas Hus AB 159 685 kr för fastighetstillsyn och
administration.
Not 10 Personalkostnader
Personalkostnader 50 949 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, det vill säga såväl
ordinarie verksamhet som projektverksamhet.
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Personalkostnader (kr)

2017

Medeltal anställda (avser antal årsarbetare)

2016
80

78

Löner och ersättningar har uppgått till
Förtroendevaldas arvoden
Övrigas arvoden
Anställdas löner
Övriga ersättningar
Totala löner och ersättningar

2 008 922
28 000
32 302 956
975 976
35 315 854

1 883 727
21 010
30 577 272
807 391
33 289 400

Pensionskostnader
Sociala avgifter samt semesterlöneskuld
Övriga personalrelaterade kostnader
Bidrag för personal

4 924 291
10 775 567
595 217
- 423 522

3 450 137
10 138 962
591 076
- 298 047

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

50 948 541

47 171 528

I övriga ersättningar ingår bland annat traktamente och bilersättning. Övriga personalrelaterade
kostnader omfattar till exempel utbildning och motionsbidrag.
Pensionsavgifterna för anställda i Regionförbundet i Kalmar län regleras genom löpande betalning av
avgifter debiterade av KPA och Pensionsvalet. Pensionsförpliktelser för personal från åren 2002 och
tidigare, samt ansvarsförbindelse för förtroendevaldas visstidspension enligt PBF redovisas under
Borgens- och ansvarsförbindelser. Jämförelsetalen 2016 har justerats med 531 tkr i ökade
personalkostnader med anledning av att avsättning för förtroendevaldas ålderspensioner har lagts till.
Not 11 Inventarier
Inventarier (kr)
Ingående anskaffningsvärden
+ Inköp

2017-12-31 2016-12-31
6 765 785
103 001

6 480 647
285 138

6 868 786

6 765 785

- Försäljning
- Utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Avskrivningar

- 6 390 490 - 6 188 015
- 145 502 - 202 475

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 6 535 992 - 6 390 490

Utgående restvärde enligt plan

332 794

375 295

Investeringar i utrustning till kontorslokal i Bryssel och en ny server för totalt 103 tkr har gjorts under
året.
Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
Av periodens finansiella intäkter avser 25 tkr ränta på fordran (5 000 tkr) på Kommunernas Hus AB.
De finansiella kostnaderna på totalt 38 tkr består huvudsakligen av valutakursförluster.
Regionförbundet debiterar enligt avtal ränta på lån till Kommunernas Hus AB med 25 tkr.
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier (kr)

Antal

2017-12-31

2016-12-31

Aktier i Kommunernas Hus i
Kalmar AB
(556190-8368) (100%)

5 000

500 000

500 000

IT Plattform Småland & Öland AB
(33,33%)

500

50 000

50 000

Aktier i E22 AB (20%)

200

20 000

20 000

Aktier i Industriellt
Utvecklingscentrum IUC
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%)

10

10 000

10 000

Sweden China Trade Council
ekonomisk förening

1

100

100

Långfristiga fordringar (kr)

Långfristig fordran som förfaller till betalning
Senare än fem år efter balansdagen:

2017-12-31

2016-12-31

5 000 000

5 000 000

Regionförbundet har ett långfristigt lån till Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på
4 200 tkr.
Not 14 Fordringar och kortfristiga skulder
Fordringar uppgår totalt till 16 381 tkr fördelat på kundfordringar 3 438 tkr, skattefordringar 2 329 tkr,
övriga fordringar 536 tkr och interimsfordringar 10 078 tkr. Av interimsfordringar utgör i 8 423 tkr
fordringar på projektbidrag.
Kortfristiga skulder uppgår totalt till 47 320 tkr fördelat på leverantörsskulder 9 726 tkr, skatteskulder
224 tkr, övriga skulder 8 tkr och interimsskulder 37 362 tkr. Av interimsskulder utgör 25 743 tkr
förskottsbetalad projektfinansiering.
Regionförbundet har en kortfristig fordran på 17 tkr på Kommunernas Hus AB. Kommunernas Hus
AB har inga fordringar på regionförbundet vid årsskiftet.
Not 15 Kassa och bank
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen
av likvida medel framgår av balansräkning och kassaflödesanalys.
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Not 16 Avsättningar för pensioner

Avsatt till pensioner

2017-12-31

2016-12-31

Ingående avsättning

4 526 258

429 229

Justering

3 566 439

Ränte- och basbeloppsuppräkning

85 000

Ändrad diskonteringsränta

88 000

Nyintjänande PBF

360 000

Nyintjänande OPF-KL
Övrig post

12 000
- 163 500

Förändring löneskatt
Summa avsatt till pensioner

427 000

92 552

103 590

5 000 310

4 526 258

Visstidspension betalas ut till en före detta politiker.
Avsättningen 2016 har justerats med 3 566 tkr på grund av tidigare års avsättning till förtroendevaldas
pensioner.

Not 17 Förändring av eget kapital
Eget kapital (kr)
Belopp vid årets ingång

2017-12-31

2016-12-31

31 119 910

31 424 765

Justering
Årets resultat, AV-Media
Årets resultat, Fokus Kalmar län
Årets resultat, övrigt
Belopp vid årets utgång

- 3 566 439
126 847

2 999

- 1 202 492

- 1 221 906

3 571 949

4 480 491

33 616 214

31 119 910

Eget kapital 2016 har justerats med 3 566 tkr på grund av tidigare års avsättning till förtroendevaldas
pensioner. Resultatet 2016 har justerats med 531 tkr avseende årets avsättning till förtroendevaldas
pensioner.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE »
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Befolkning och välfärd

I verksamheten ingår att samordna arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård. Området samordnar även
utvecklingsarbetet inom socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas
arbetsmarknadsnätverk. Vi driver och stödjer samverkan inom samhällsorientering för
nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare på modersmål samt kring ungas uppväxt. Vi
är också representerade i SKL:s nationella referensgrupp för arbetsmarknad och integration.

Mål 1
Bidra till en jämlik och jämställd
region med fokus på vård och
omsorg, nyanlända och ungdomar.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Samtliga ledningar i länets
kommuner ska ha erbjudits utbildning
i jämställdhet.

Ej genomfört. Länsstyrelsen har under 2017 anställt en
jämställdhetsstrateg som tillsammans med regionförbundet
och landstinget planerar för ett erbjudande i samband med
att länet antar en ny jämställdhetsstrategi den 8 mars 2018.
Till strategin kommer finnas ett så kallat anslutningssystem
till stöd för de kommuner och organisationer som ställer sig
bakom strategin.

”Unga i samverkan” ska ha
genomfört åtta aktiviteter kring ungas
jämlika uppväxt.

Fler aktörer ska finnas med i
samverkan kring vägar in på
arbetsmarknaden.

Fem nätverksträffar hölls under året med nätverket som
samverkar kring ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning
av ungdomspolitiken. Dessa möten täckte tillsammans väl
upp de områden som identifierats bland annat för att kunna
göra gemensamma satsningar i länet kring jämställdhet,
trygghet, ungas hälsa och delaktighet. Regionförbundet
deltog också i den nordiska jämställdhetskonferensen
YouthEQ med särskild inriktning mot unga samt
medverkande i planeringen och som föreläsare på en av
Reglabs nätverksträffar inom Ung region.
Regionförbundet har samordnat fyra möten för länets
arbetsmarknadsenheter under året. Utöver detta har
arbetsmarknadsfrågor och kompetensutveckling varit ett
tema för kommunstrategiska överläggningar under hösten.
I november 2017 beviljades regionförbundet 13,4 miljoner
kronor från ESF för att arbeta med projektet Samverkan
leder till arbete under tre år.
Projektet ska medverka till att fler kvinnor och män
kommer i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. I
projektet ska man också arbeta för en bättre samverkan
mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor,
utbildning och kompetens-försörjning. I projektet ingår ett
fördjupat samarbete med länets företag för att öka
möjligheterna till exempelvis praktik. Regionförbundet är
projektägare.
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Fler aktörer ska finnas med i
utvecklingsarbetet inom stöd, vård
och omsorg.

Samtliga av länets kommuner har
påbörjat implementeringen av ”IBIC –
Individens behov i centrum”.

Kommungemensamma
kompetensutvecklingsplanen inom
”Kompass – Kommunal Praktisk
Samverkan Socialtjänst”
ska vara genomförd i samtliga
kommuner.

Utvecklingsrådet har under första halvåret utökat sin
representation av brukare, anhöriga och närstående samt
olika intresseföreningar. Rådet ingår i den regionala
samverkans- och stödstrukturen för socialtjänsten och
angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län.
Beredningsgruppen för länsgemensam ledning i
samverkan, har haft två möten med skolcheferna under
våren 2017 vilket har medfört att nu även skolan har
möjlighet att kalla socialtjänsten och landstinget till en så
kallad samordnad individuell plan.
Regionförbundet har under året genomfört flera
länsövergripande nätverksträffar samt genomfört
utbildningar i verktyget IBIC i länets kommuner. Det
regionala nätverket har tagit fram en strategi för det
länsövergripande arbetet med systematisk uppföljning och
implementering är påbörjad i majoriteten av länets
kommuner
Under våren genomfördes en introduktionsutbildning för
nya handläggare inom socialtjänsten i länets kommuner.
Under hösten genomfördes utbildningar inom följande
områden: samtal med barn, klarspråk, anknytning samt
lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.
Sammanlagt har 160 personer gått utbildningarna.

Mål 2
Bidra till samverkan och
sammanhållen vård, stöd, omsorg
och välfärd i Kalmar län.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna
Dessa återfinns i uppföljningen av styrdokumentet för
länsgemensam ledning i samverkan.

Ett gemensamt samverkansavtal
mellan landsting och kommunerna
som inkluderar samtliga
verksamheter som berör barn och
unga såsom skola, socialtjänst,
barnpsykiatri, habilitering.

En gemensam handlingsplan för
framtidens mest sköra äldre i
Kalmar län.

Arbetet pågår enligt plan och beräknas vara klart vid
årsskiftet 2017/2018.

En gemensam strategi- och handlingsplan är upprättad
mellan kommunerna och landstinget i Kalmar län för 20172018.

En gemensam handlingsplan för
LOB (Lagen om omhändertagande
av Berusade personer).

Länsgemensam ledning beslutade under hösten att, i en
framtagen handlingsplan, ha fortsatt inriktning kring
kompetensutveckling och kommungemensamma rutiner.
Arbetsgruppen påbörjar planering av detta under 2018.

En gemensam handlingsplan för
Psykisk hälsa.

En regional gemensam handlingsplan för Kalmar läns
kommuner och landstinget är framtagen och beslutad samt
inrapporterad till SKL.
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En gemensam handlingsplan för
ungdomsmottagningarna i länet.

En gemensam överenskommelse i
linje med lagen om trygg och säker
utskrivning.
Genomföra utbildningar om
ovanstående överenskommelser.

Följa upp de samverkans/utvecklingsprojekt där fler än 6
kommuner ingår som pågår eller
startas under 2017.

Ett förslag på gemensamt ramavtal för kommunerna och
Landstinget i Kalmar län är framtaget och utskickat för remiss
under sommaren. Beslut väntas i början på 2018.
En överenskommelse är framtagen och beslut fattades på
respektive kommunfullmäktige samt på landstingsfullmäktige
under hösten.
Möten har genomförts på de tre sjukhusen i länet samt i varje
kommun. På dessa har även öppenvården deltagit.
Länsgemensamma praktiska anvisningar samt handlingsplan
är framtagna.
En utvärdering av introduktionsutbildningen har genomförts.
Utvärderingen visade på att majoriteten av deltagarna nöjda.

Mål 3
Bidra till samverkan, utveckling och
forskning mellan länets socialtjänster
genom Kompass.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Samtliga kommuner tar aktivt del i
Kompass olika utvecklingsspår.

Kompetensutvecklingsplanen är klar
och implementeringen påbörjad.

”IBIC – Individens behov i centrum”
implementeras i samtliga kommuner.

Regionförbundet i Kalmar län

Arbetet går enligt plan och samtliga kommuner har
tillfördelats utbildningsplatser i
kompetensutvecklingsplanens olika delar och samtliga
kommuner har deltagit under 2017.
Med utgångspunkt från framtagen
kompetensutvecklingsplan har det under våren 2017
genomförts en introduktionsutbildning för nya handläggare.
Under hösten genomfördes utbildningar inom områdena:
Samtal med barn, klarspråk, anknytning samt LVU och
LVM. Dessa utbildningar riktade sig mot mer erfarna
handläggare. Sammanlagt har 195 utbildningsplatser
erbjudits och samtliga kommuner har deltagit.
Det har under året genomförts flera länsövergripande
nätverksträffar ledda av utvecklingsledaren.
Utvecklingsledaren har också genomfört utbildningar ute i
kommunerna. Det regionala nätverket har lagt upp en
strategi för det länsövergripande arbetet med systematisk
uppföljning och implementeringen är påbörjad i samtliga
kommuner.
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Mål 4
Bidra till att bygga samverkan för
en stark arbetsmarknadsregion.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Nej

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Tydliga, delade målbilder för länets
utveckling på
arbetsmarknadsområdet i RUS,
Regional utvecklingsstrategi.

Inga regionala överenskommelser eller målbilder är
formulerade. Arbetet löper vidare inom projektet Samverkan
leder till arbete.

Två forum som under 2017 samlar
arbetsmarknadens aktörer inom
offentlig sektor.

Fyra nätverksträffar har genomförts tillsammans med länets
arbetsmarknadsenheter under 2017 och en
kommunstrategisk överläggning med temat har genomförts
augusti 2017.

Väsentliga händelser/insatser under året
IKO – Vi blir fler
Under 2017 har ESF-projektet Vi blir fler - IKO anordnat 17 utbildningar eller andra aktiviteter med
syfte att utveckla länets interkulturella kompetens. 680 deltagare inom offentlig och idéburen
verksamhet har deltagit i insatserna.
Under 2018 påbörjas arbetet med ett långsiktigt strategiskt värdegrundsarbete kopplat till mångfald
och interkulturellt bemötande hos medverkande aktörer.
Samhällsorientering på modersmål
Regionförbundet driver projektet Regional samverkan kring Samhällsorientering för nyanlända på
modersmål” tillsammans med länets kommuner. Syftet med projektet är att skapa ett enhetligt
mottagande av nyanlända i länet samt att säkerställa att Etableringslagen (2010:12) mål efterlevs.
I den regionala samhällsorienteringen erbjuds nyanlända en utbildning som omfattar 72 timmar på sitt
eget språk. Under 2017 har samhällsorienteringen genomförts med 798 deltagare. Utöver det erbjuds
kommunerna samhällsorientering för unga. Under första halvan av 2017 har 52 personer deltagit i
dessa. Samhällsorienteringen har som mål att erbjuda samhällsorientering inom ett år.
Samarbetet med länsmuseet kring ”kulturarv” fortgår där målet är att deltagarna i
samhällsorienteringen ska få en större kunskap om Sveriges samhällsutveckling ur ett historiskt
perspektiv med extra fokus på familjepolitik och demokrati. Regionförbundet har också under hösten
fördjupat arbetet med barn och familj med ett fokus på barn, familjeliv och psykisk ohälsa. Här har en
psykolog tagit fram ett fördjupat material som har testats i samtliga grupper av samhällsorienteringen
under hösten. Denna satsning kommer att fortgå under våren 2018.
På uppdrag av länets Integrationsråd så har regionförbundet och landstinget ett uppdrag att ta fram en
metod för hälsokommunikation i länet. Under 2017-2018 ska vi hitta och implementera en metod för
utvecklad hälsokommunikation på modersmål inom samhällsorienteringen för nyanlända i länet.
Hälsokommunikatörer ska utbildas för att sedan kunna undervisa samtliga nyanlända i länet i hälsa
efter framtaget koncept. Regionförbundet har under 2017 deltagit i både beredningsgrupp och
Integrationsrådet med framförallt inom sitt arbete samhällsorienteringen och ESF projektet IKO.
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 Hållbarhet och kommunikationer
Inom området handlägger vi ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och
stödjer samverkan inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Vi utför
nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför
utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika
nätverk, bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för
informationssäkerhet samt vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Arbets- och
projektgrupper vi medverkar i är bland annat sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor,
E22 AB samt stambanan.com.
Mål 1
Bidra till en hållbar samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv samt
fler och växande företag i hela
regionen.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Antal deltagare i aktiviteter som
initierats av regionförbundet.

I projektet Strukturbilder Kalmar län: har cirka25 personer
från kommuner, landsting, länsstyrelse och regionförbund
deltagit i det inledande skedet. Arbetet fortsätter under år
2018.

Regional fysisk samhällsplanering inklusive strukturbilder: Ja
Plan- och byggsamverkan: Nej
Bostadsförsörjning och bostadsmarknad: Ja
Infrastruktur: Ja

Under året har möjligheterna undersökts för en eventuell
gemensam plan- och byggsamverkan i sydost. I arbetet har
cirka15 personer deltagit från kommuner och länsstyrelser i
Kalmar och Gotlands län, regionförbundet och Region
Kronoberg. Man kom fram till att man i nuläget inte ser någon
möjlighet att bilda en sådan samverkan.
Regionförbundet ordnade under hösten 2017 två större
påverkansmöten gällande infrastruktur:
• Forum Regionala järnvägar med 19 deltagare från
bland annat länets kommuner, grannlän och
Trafikverket
• Informationsmöte om nationella transportplanen som
arrangerades tillsammans med Handelskammaren.
Mötet samlade 20 deltagare från företag och offentlig
sektor.
Antal strukturbilder.

Regionförbundet i Kalmar län

Under året har det gjorts ett förberedande arbete, samt
presenterats några exempel på strukturbilder. Ytterligare
strukturbilder, samt en sammanfattande rapport, tas fram
under 2018. Detta för att visa regionala samband och ge en
geografisk dimension av länets regionala utvecklingsstrategi.
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Antal deltagande kommuner per
tematisk länsgrupp.

Tematiska länsgrupper:
Samtliga kommuner deltar i länsgruppen för
transportinfrastruktur, där huvuduppdraget under år 2017 har
varit att ta fram en ny länstransportplan.
Projektgrupper:
Fem kommuner deltar förarbetet för projektet Bytespunkter
för superbussar längs E22.

Mål 2
Bidra till att nå, eller bibehålla god
volym och kvalitet i grundvatten,
ytvatten och hav och då med
särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad övergödning
och farliga ämnen.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna

Antal projekt med vattentema.

Två nya vattenprojekt startade år 2017:
Wa ternets RU är ett samarbetsprojekt mellan Kaliningrad
och Kalmar län där regionförbundet är projektägare. Under
året har två vattenråd i Gurjevs och Västervik bildats och
åtgärdsprogram för respektive område har påbörjats.
Vattenfördröjande åtgärder i landskapet är ett gemensamt
initiativ tagits mellan regionförbundet, länsstyrelsen och
Kalmarsundskommissionen. Syftet är att ta fram förslag till
vattenfördröjande åtgärder, vilket i sin tur kan leda till bättre
grundvattenbildning, minskad övergödning och ökad
biologisk mångfald. Förstudien presenteras i februari 2018.
Målet är att, med förstudien som underlag, initiera ett större
genomförandeprojekt.

Mål 3
Bidra till att Kalmar län år 2030 är
en fossilbränslefri region, det vill
säga till minskad klimatpåverkan,
effektivare energianvändning och
ett växande näringsliv.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Andel slutförda aktiviteter i 2017
års handlingsplan.

2017 års handlingsplan för Klimatsamverkan Kalmar län
innehåller 20 aktiviteter. Minst 13 av dessa har påbörjats eller
genomförts fullt ut. Flera av dem genomförs som projekt inom
Energikontor Sydost, till exempel nätverk för förnybara
drivmedel, energieffektivisering i små- och medelstora företag
samt Biogas Sydost. Av de aktiviteter som regionförbundet
ansvarar för har fem av sju genomförts.
Regionförbundet och länsstyrelsen utgör gemensamt
sekretariat för Klimatsamverkan Kalmar län. Arbetet med att
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ta fram ett förslag till nytt handlingsprogram för
Fossilbränslefri region pågår och slutförs våren 2018.
Antal deltagande kommuner i
Klimatsamverkan Kalmar län.

Samtliga kommuner deltar i samarbetet, liksom
regionförbund, länsstyrelse och landsting.

Mål 4
Bidra till en samordnad och likvärdig
miljö- och livsmedelstillsyn
i Kalmar län.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Antal genomförda projekt.

Fyra projekt har genomförts:
Enskilda avlopp, när är infiltrationen inte längre godkänd
ur miljö- och hälsosynpunkt?
Riktlinjer för dagvattenutsläpp.
Tillsyn inom vattenskyddsområden.
Provtagning av egengjorda såser och röror

Antal deltagande kommuner per
tillsynsprojekt.

Enskilda avlopp, när är infiltrationen inte längre godkänd
ur miljö- och hälsosynpunkt:10 kommuner
Riktlinjer för dagvattenutsläpp .10 kommuner
Tillsyn inom vattenskyddsområden: 6 kommuner
Provtagning av egengjorda såser och röror: 9 kommuner

Antal deltagare vid utbildningsdagarna.

Totalt har 8 utbildningsdagar genomförts med 421
deltagare

Mål 5
Länets livsmedelsstrategi har som mål
att fler människor ska välja mat från
Kalmar län och att livsmedelsbranschen, långsiktigt och hållbart, ska
öka sin konkurrenskraft, produktivitet
och innovationsförmåga.
Regionförbundet ska ta sin del i
genomförandet av denna strategi.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 5

Utfall för indikatorerna

Antal företagsbesök.
Antal projektaktiviteter.
Antal deltagare.

Livsmedelsutveckling Sydost (Livsmedelsstrategins
åtgärd 3):
Regionförbundet leder och samordnar projektet
Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus.
Under året har projektet besökt fler än 50 unika företag
och genomfört lika många behovsinventeringar som har
legat till grund för en handlingsplan med prioriterade
områden. Det är väl i nivå med projektets plan. Drygt 30
aktiviteter med nära 200 deltagare har genomförts,
däribland ett exportseminarium och flera
finansieringsträffar. Dessutom har förberedelsearbetet för
ytterligare ett stort antal aktiviteter - som studiebesök,
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workshops och tematiska nätverk - inletts. Under
perioden har projektet också medverkat till att ett 40-tal
små och medelstora företag lotsats till stöd eller nya
samarbeten.

Mål 6
Den regionala digitala agendan
(RDA) syftar till att länet ska ”ta
tillvara digitaliseringens
möjligheter”. Handlingsplanen är
uppdelad i fem områden.
Sammanlagt presenteras 13 delmål
och 31 prioriterade insatser.
Regionförbundet ska samordna och
på skynda genomförandet av
denna agenda.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 6

Utfall för indikatorerna

Antal prioriterade insatser från RDA
där det finns ett tydligt
ställningstagande eller beslut om
hur insatsen ska genomföras.

Utfall för handlingsplanens fem områden:

Antal deltagande organisationer
(kommuner och landsting) per
tematisk länsgrupp.

Kompetens: Ställningstagande finns för tre av åtta
insatser, nämligen inrättande av ett IT-pedagogiskt
kompetenscentrum, beslut om att inte gå vidare med en
gemensam tjänsteplattform samt strategi för
kompetensutveckling av lärare.
Näringsliv: Ställningstagande finns för fyra av sex
insatser, nämligen en nedprioritering av förslaget om
virtuella mötesplatser för innovation, fortsatt arbete för att
stärka utbildningar i länet, att nätverket IEC bidrar till
samverkan mellan befintliga aktörer samt införande av
företagscheckar till ”Digital acceleration”.
E-hälsa: Länsgemensamma aktiviteter har genomförts
kring fyra av fem insatser, nämligen att effektivisera
verksamhetsprocesser, öka delaktighet för länsinvånare,
föreslå en gemensam informationsstruktur och insatser för
införandet av digitala hjälpmedel.
Infrastruktur: Ställningstagande finns för två av sex
insatser, nämligen insatser för att öka efterfrågan, samt
utbyggnad av mobil infrastruktur.
Kommunal e-utveckling: Ställningstagande finns för fyra
av sex insatser, nämligen den nystartade etjänsteplattformen Cesam H, utredningar kring bättre
kommunal samverkan, utredning kring e-arkiv samt
säkerhetslösningar kopplade till Cesam H.
Nätverk e-hälsa: 12 kommuner, landsting och universitet.
Denna samarbetsform avslutades under år 2017.
Informationssäkerhet: 10 kommuner. Denna
samarbetsform avslutades under år 2017.
LänsIT-rådet: 12 kommuner, landsting.
Temagrupp bredband: Åtta kommuner, två stadsnät, en
annan aktör.
eTjänstesamverkan Kalmar län: Sju kommuner
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Uppdatering Regional Digital Agenda (RDA):
• Uppdatering RDA kompetens: Tre kommuner,
landsting, en annan aktör.
• Uppdatering RDA näringsliv: En kommun, en
annan aktör.
• Uppdatering RDA eHälsa: Sex kommuner,
landsting.
• Uppdatering RDA infrastruktur: Fyra kommuner,
fyra andra aktörer.
• Uppdatering RDA kommunal e-utveckling: Två
kommuner, en annan aktör.
Andel slutförda aktiviteter i 2017 års
handlingsplaner.

Bredband: En förstudie kring kartläggning av
investeringsbehov är genomförd och slutrapporterad.
E-hälsa: Samtliga aktiviteter utom en är genomförda.
Exempel på genomförda aktiviteter är en förstudie kring
ökat nyttjande av videovårdsplanering samt en
kravspecifikation för upphandling för digital tillsyn.
Informationssäkerhet: Merparten av handlingsplanens
aktiviteter har slutförts, med hjälp av extern konsult.

Väsentliga händelser/insatser under året
Regionförbundet driver det länsgemensamma arbetet med regionens livsmedelsstrategi i samverkan
med länsstyrelsen och LRF. Regionförbundet ansvarar dessutom för att genomföra flera av de
beslutade åtgärderna för att nå de önskade målen. Under året har regionförbundet tagit initiativ till ett
mer strukturerat arbete med både kompetensförsörjning och företagsstödjande åtgärder för
livsmedelsbranschen. Regionförbundet har också varit drivande i det pågående arbetet med
etableringen av en plattform för forskning, innovation och utveckling i samverkan med flera regionala
aktörer. Intresset för lokal mat växer och efterfrågan på lokalt producerad.
Regionförbundet och länsstyrelsen ansvarar gemensamt för Klimatsamverkans sekretariat. Brist på
personalresurser i båda organisationerna gör att energi- och klimatarbetet inte har kunnat bedrivas med
full kraft. Detta innebär bland annat att förslaget till handlingsprogram för fossilbränslefri region blir
klart under första halvåret 2018 istället för hösten 2017. Regionförbundet kommer att ha bättre
bemanning inom områdena miljö, energi och klimat från och med år 2018.
2017 har inneburit flera förändringar inom området digitalisering. Regionförbundets styrelse har utsett
två kontaktpolitiker. Avtalet om gemensam eHälsosamordnare för länets kommuner är uppsagt från
och med årsskiftet 2017/2018. Detsamma gäller uppdraget som informationssäkerhetssamordnare.
Funktionen som IT-strateg har saknats under hösten 2017, vilket bland annat påverkat arbetet med den
regionala digitala agendan. Ett förslag till uppdaterad regional digital agenda kommer att presenteras
första halvåret 2018.
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 Näringsliv och kompetensförsörjning
Inom verksamhetsområdet driver vi utvecklingsfrågor till exempel inom
kompetensförsörjning, näringsliv, innovation, internationalisering eller utveckling av
besöksnäringen. Vi fördelar regionala utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller
till organisationer, kommuner eller andra aktörer i form av projektmedel. Vi ansvar också för
regional samverkan inom lärande, utbildning och kompetensförsörjning. Näringslivschefer,
turistchefer, företagsfrämjande aktörer, yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några
exempel på nätverk som vi samverkar genom.
Mål 1
Bidra till ökad digitalisering,
(internt och externt)

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Antal aktörer som är delaktiga i
projektet för en digital
tillgänglighetsguide.

Under 2017 har fokus varit att tydliggöra symboler och
förankra hela projektet hos brukargrupper och
beslutsfattare. En teknisk lösning har upphandlats och
under 2018 kommer arbetet igång med att utbilda och
involvera aktörer i den digitala tillgänglighetsguiden.

Förnyat avtal angående IT plattform
Småland och Öland.

Ett nytt avtal är under framtagande men då parterna inte
nådde ett avslut under 2017 så kommer arbetet att fortsätta
under våren 2018.

Antal beviljade stöd för digitalisering

50 st (varav 6 affärsutvecklingscheckar).

Andel ansökningar om företagsstöd
från underprepresenterade grupper
ska ha ökat vid mätning i slutet av
dec 2017

Redovisning av antal ansökningar från
underrepresenterade grupper
Kvinnor med svensk
bakgrund
Kvinnor med utländsk
bakgrund
Män med svensk bakgrund
Män med utländsk bakgrund
Kvinnor och män med
svensk bakgrund
Kvinnor och män med
utländsk bakgrund

2017

2016

35

29

2

2

168

170

13

7

45

23

0

3

Även om skillnaderna är små kan man skönja en ökning av
ansökningar från företagare med utländsk bakgrund. Under
hösten genomfördes en kampanj i sociala medier om
regionförbundets företagsstöd. Utvärderingen av
kampanjen kommer att göras under våren 2018.
Vid halvårsskiftet 2017 ska vi ta emot
ansökningar digitalt för projekt- och
företagsstöd
Regionförbundet i Kalmar län

Under 2017 har digitala ansökningar använts gällande
företagsstödet med gott resultat. Däremot har ambitionen
att använda systemet ”Min ansökan” för projekt inte fullföljts
på grund av felaktigheter i systemet Nyps som
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Tillväxtverket ansvarar för. Arbetet med nästa generation,
Nyps 2020, pågår och ska vara klart för implementering
2019 varför vi valt att avvakta detta istället.

Mål 2
Bidra till att säkra den framtida
kompetensförsörjningen.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja, men långsamt.

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna

En gemensam och accepterad
handlingsplan finns beslutad för
arbetet med Kompetensförsörjning Kalmar län med
koppling till reviderad RUS.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för
kompetensförsörjning i Kalmar län påbörjades under hösten
2017 och planeras att slutföras i juni 2018. Arbetet påbörjade
senare än planerat då revideringen av RUS blev klar först
under hösten.

Mål 3
Bidra till förnyelse av näringslivet.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja, men långsamt

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Genomförd förstudie ligger som
grund för kommande
kompetensutvecklingsprojekt hos
kommunerna kring potentialen i
besöksnäringen.

I december 2017 beviljades projektet Växande besöksnäring
medel från Europeiska regionala fonden. Projektet som
bygger på den förstudie som genomförts under 2017 syftar till
att genom strategiska diskussioner med bland annat
kommunerna forma det framtida arbetet med att stärka
besöksnäringen. Inom ramen för projektet kommer även
affärsutveckling och produkt-och tjänsteutveckling att
erbjudas till näringslivet.

Antal genomförda aktiviteter
(utifrån genomförd förstudie om
industrins konkurrenskraft hösten
2016/våren 2017)

Arbetet har påbörjats av andra aktörer än regionförbundet.
Dessa är i nuläget i planerings- och ansökningsstadiet.

Strategi för Äspölaboratoriets
utveckling efter 2023

Arbetet för att etablera en innovationsmiljö vid Äspö har
utvecklats ytterligare under 2017. Flera framtida forskningsoch innovationsområden har identifierats, liksom nya möjliga
intressenter och aktörer i form av lokala/regionala/nationella
företag, forskningsinstitut och universitet. Utvecklingsarbetet
kommer att fortsätta även under 2018.

Handlingsplan 2017 inom Regional
serviceprogram (RSP) för Kalmar
län 2014-2018

Arbetet har inte genomförts under 2017. I oktober anställdes
en projektledare som inom ramen för arbetet med service och
landsbygdsfrågor ska genomföra en uppdatering av det
regionala serviceprogrammet i samverkan med berörda.

Underlag för det fortsatta arbetet
och förslag på finansiering finns
framme. (Avser centrumbildning för
ökad innovationsförmåga
natur/kulturbaserad upplevelse)

Ingår i det projekt inom besöksnäringen som beviljades i
december 2017, se ovan.
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Fler ansökningar och beviljade
företagsstöd utifrån kontakter med
befintliga och kommande
innovationsmiljöer.

Under 2017 började vi hitta formerna för arbetet med att
koppla regionförbundets företagsstöd till pågående insatser
för ökad innovation och förnyelse i näringslivet. Samverkan
mellan länets företagsstödjande aktörer stärks också år från
år vilket resulterar i fler vägar in och fler kontaktytor gentemot
näringslivet i länet.
Exempelvis har samarbetet med Kalmar Science Parkfortsatt
att utvecklas och andelen ansökningar från denna
innovationsmiljö ökar.

Mål 4
Bidra till ökad internationalisering.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Ökat antal inkomna ansökningar
”affärsutvecklingscheckar för
internationlaisering”

Antalet inkomna ansökningar har ökat med ca 50 % från 2016
till 2017. (I antal handlar det om en ökning från 16 till 25 st.)

Mål i enlighet med antagen
Masterplan för besöksnäringen.

Under 2017 har arbetet påbörjats med att genomföra
masterplan för internationalisering av besöksnäringen i
samarbete med Visit Sweden och våra grannlän, Kronoberg
och Jönköping. Under året har länet exempelvis genomfört
olika digitala kampanjer i Damark, Nederländerna, Tyskland
och Norge tillsammans med Visit Sweden och olika
mediapartners.

Antagen plan för framtida
organisation och finansiering av
Shanghaikontoret.

Arbetet har inte genomförts under 2017 då pågående projekt
förlängts till halvårsskiftet 2018.

Genomförd bedömning av
tillgängliga nätverk/plattformar
inom EU som kan vara till nytta för
utveckling av arbetet inom utvalda
områden.

Tillsammans med Brysselkontoret har regionförbundet
inventerat de nätverk/plattformar som är intressanta inom
Brysselkontorets två prioriterade områden bioekonomi och
ungdomsfrågor. I första hand kommer vi att följa ERRINnätverkets arbetsgrupp för bioekonomi, men också andra
nätverk som vi bedömer av intresse. Dessutom ingår
regionförbundet som partners i det svenska samarbetet
Bioekonomiregioner i samverkan som också har koppling till
Brysselarbetet. Vad gäller Ungdomsfrågor finns för närvarande
inga intressanta Brysselbaserade nätverk/plattformar utan där
handlar arbetet mer om att profilera regionen gentemot
intressanta EU-institutioner.

Genomföra minst 3 styrelsemöten
och seminarier inom ramen för
ERB:s handlingsplan för 2017.

Under året har ERB haft tre styrelsemöten, i Kalmar i februari, i
Elblag i maj och i Palanga i september. ERB har under året vid
sidan av intensivt påverkansarbete också varit en mycket aktiv
plattform för skapandet av projekt för kommunal och regional
utveckling.
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Väsentliga händelser/insatser under året
Kompetensförsörjning
Ett antal aktiviteter har genomförts inom ramen för Talang attraktion (TAM) i samarbete mellan
regionförbundet och landstinget.
Regionförbundet tilldelades extra medel från regeringen för att arbeta med Jämställd regional tillväxt
under 2017-2018. Delar av dessa medel användes under året till jämställdhetsintegrering av vår nya
RUS (den regionala utvecklingsstrategin). Resterande medel har använts till en riktad utlysning för att
finansiera insatser för en minskad könssegregering på arbetsmarknaden. Under året har sex projekt
beviljats medel för insatser som samtliga syftar till att locka nya grupper till utbildningar med sned
könsfördelning, öka kunskapen om jämställda arbetsplatser med mera. Arbetet kommer att löpa under
2018 och alla projektägare kommer att samlas med syftet att följa upp deras arbete, diskutera hur vi
skulle kunna jobba med erfarenhetsutbyte samt hur koppla vi ihop deras arbete med andra insatser som
pågår eller kommer att starta i regionen.
Under slutet av året har en rapport, Kompetensbehov inom trä och möbel industri samt en film, tagits
fram inom ramen för arbetet med Träregion Småland. Rapporten kommer att användas som underlag
för kommande ansökningar för att skapa resurser för kompetensutveckling i branschen men också för
att synliggöra arbetstillfällen och utbildningsbehov på olika sätt i det pågående arbetet inom Träregion
Småland.
Inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget har samverkan och utbyte mellan regionerna i
Småland genomförts under året. Syftet är att utveckla arbetet med kompetensförsörjning i regionerna
och hitta samverkansformer.
Utbildning
Projektet Plug In 2.0 som handlar om att minska antalet elever som inte genomgår gymnasiet med
fullständiga betyg avslutade sin verksamhet den sista juni. Den lokala verksamheten i projektet, kallat
verkstäder, har under hösten arbetat med implementering och slutrapportering.
Regionförbundet beviljades medel för ett nytt 3-årigt ESF-projekt, Motivation leder till framgång, som
startade hösten 2017. Projektet ska utveckla de metoder och arbetssätt som togs fram inom ramen för
Plug In. Fem kommunala delprojekt som berör 9 av länets kommuner – plus ett delprojekt som
genomförs av Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga ingår i projektet
Under året har flera insatser planerats in för att öka länets möjligheter till fler YH-utbildningar. Det
handlar bland annat om två utbildningstillfällen för YH-anordnare samt en mässa där länets YHutbildningar ska presenteras för studenter, studie- och yrkesvägledare samt pedagoger. Dessa
genomförs under 2018. Länet har även bildat tre arbetsgrupper som arbetar långsiktigt med
marknadsföring, omvärldsbevakning samt kompetensutveckling kopplat till YH-utbildning.
Projekt/Företagsstöd
Antalet beviljade medel till medfinansiering av EU-projekt har varit lägre under 2017 jämfört med
tidigare år. Detta beror till viss del på att potentiella aktörer som skulle kunna söka redan driver
pågående projekt samt att kommunerna har begränsade resurser att driva EU-projekt.
Ett flerårigt internt arbete med att stärka länets projektutveckling har resulterat i en projektguide. Den
ska fungera som ett stöd för aktörer i arbetet med att planera och söka projekt. I november startade
regionförbundet ett projekt för att möjliggöra extra resurser till projektutveckling genom den så
kallade LFA-metoden (Logical Framework Approach). Arbetet kommer att pågå även under 2018 och
in i 2019.
Arbetet med nästa programperiod inom EU har inletts och regionförbundet deltar, tillsammans med
Småland och öarna samt aktörerna inom Brysselsamarbetet, i olika tematiska arbetsgrupper under
SKL:s ledning.
Regionförbundet i Kalmar län
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 Lärande och biblioteksstöd
I området ingår att kompetensutveckla länets skolledare, lärare och elever inom digitala
verktyg och annan media. Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i
detta. Vi initierar, leder och samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom
biblioteksområdet. Viktiga nätverk är bland annat Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län,
bibliotekscheferna, barn och unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbetspartners
är bland annat Linnéuniversitetet, Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län,
Sveriges kommuner och landsting samt Kungliga biblioteket.

Mål 1
AV-Media ska bidra till att göra
medie- och IT-användning i
undervisningen i Kalmar län
tydligare och effektivare genom att
främja ökat samarbete och skapa
en ”dela-kultur” i Kalmar län
anpassat till utmaningarna i det
digitala samhället.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 1

Utfall för indikatorerna

Antal träffar dialoger, samarbeten
och uppdrag.

AV-Media har genomfört 108 uppdrag och mött 2134
pedagoger och 343 elever. Verksamheten har utfört fler antal
uppdrag och uppdragstimmar än föregående år. Antalet
fysiska möten med pedagoger är emellertid lägre p.g.a. färre
genomförda storföreläsningar jämfört med 2016. På kurssidan
har kurserna digitala verktyg i förskola, fritidshem och
förskoleklass dominerat tätt följd av kurser om att komma
igång med programmering för förskola och skola.

Antal skapade respektive delade
lektions- och pedagogiska
planeringar i PLUS-verktyget.

9 nya teman/planeringar har tagits fram av AV-Media samtidigt
som antalet delade teman/planeringar under året ökat från ca 50
till 203. Verksamheten har även bistått med omvärldsbevakning
och inspiration genom 7 fokusbrev på följande teman: film,
nationella IT-strategier för skolan, ljud, digital specialpedagogik,
matematik, att leda digitalisering samt naturvetenskap.

Fortbildningsaktiviteter med nya
arbets- och
samarbetsformer.

Kurser i programmering för grundskolan har genomförts. En
distansutbildning som kombinerar metodik och digitala
arbetssätt erbjuds nu och en föreläsning kring IT-säkerhet för
allmänheten i samarbete med bibliotek har genomförts. Nya
och bredare samarbeten har utvecklats tillsammans med
lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, bland annat i form av
workshops i programmering och så kallad greenscreenfilmning.
Möten med mindre grupper av rektorer har genomförts för att
diskutera hur man kan utveckla skolans digitalisering. En
kortare presentation om skolans digitalisering gjordes i
Borgholm på länets största skolledarkonferens och
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kompletterades med utdelat material och monterpresentationer.
En föreläsning om källkritik på nätet riktad till allmänheten och
för stadsbibliotekets personal anordnades under året. Utöver
det anordnades en föreläsning om digitalt specialpedagogiskt
stöd.
Ett testrum i AV-Medias lokaler har skapats för att synliggöra
den teknik som kan lånas samt hur den kan användas för att
utveckla pedagogiken.
Antal pedagogiska caféer hos
kommunerna.

Fem pedagogiska caféer om interaktiva tavlor, pedagogiska
planeringsverktyg och programmering har genomförts av AVMedia i länets kommuner.

Mål 2
AV-Media och Regionbiblioteket i
Kalmar län ska agera utifrån det
beslut som tas angående
Regional digital agenda –
kompetens under
2016.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 2

Utfall för indikatorerna

Handlingsplan utifrån beslut ska
tas fram och godkännas av
politiken.

En handlingsplan för att utveckla ett digitalt kompetenscentrum
hos AV-Media godkändes under året av primärkommunala
nämnden, PKN. Som ett resultat av detta har en digital
skolutvecklare anställts och börjat utforma stöd till skolledande
funktioner. Ett länsomfattande genomförande av en LIKAvärdering (SKL:s skattningsverktyg till stöd för rektorer och
förskolechefer i deras arbete med digitaliseringen)har initierats
för att få en uppfattning om hur långt digitaliseringen kommit i
länets skolor samt vilket behov som finns. Utifrån detta kommer
AV-Media att utveckla ett stöd till kommunerna.
På Regionbiblioteket har en digital biblioteksutvecklare
rekryterats för att kartlägga bibliotekens digitala
utvecklingsbehov och ta fram åtgärder utifrån utredarens
rekommendation för e-serviceverkstäder.
Ett arbete med att revidera den Regionala digitala agendan
inom kapitlet kompetens har påbörjats. En referensgrupp har
träffats två gånger och en arbetsgrupp har arbetat med att
bearbeta referensgruppens förslag. Revideringen planeras att
vara klar 1:a kvartalet 2018.
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Mål 3
Regionbiblioteket ska bidra till att
tydliggöra och utveckla det
litterära och läsfrämjande arbetet
i Kalmar län.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 3

Utfall för indikatorerna

Kartläggning genomförd.

Kartläggningen av det litterära landskapet i Kalmar län
färdigställdes under maj månad. Ett förslag med prioriterade
åtgärder presenterades för landstinget tjänstepersoner och
kulturnämndens ordförande under september månad.

Grad av måluppfyllelse för
RELÄ-Regionen läser.

Till projektet har det kopplats en konsult som utvärderar RELÄ.
En utvärdering som gjordes under 2017 visar följande:
Projektmål: att öka samverkan och öka läsförmågan hos
befolkningen med fokus på barn och unga. ’
Resultat: Genom gjorda intervjuer konstaterades att
samverkan har utvecklas och man tar lättare kontakt med andra
organisationer. Även läsförmågan och viljan att besöka
biblioteken har ökat i majoriteten av delprojekten (fokus på
barn/unga). RELÄ har förenklat samverkan.
Delmål: att projektets målgrupper ska erbjudas nya vägar till
läsning, genom flera samverkande aktörer och delprojekt.
Resultat: Som tidigare konstaterats erbjuder RELÄ – Regionen
läser flera olika grupper nya vägar till läsning och använder sig
av en rad olika arbetssätt som ger olika individer nya
möjligheter att öka sin läslust och sin läsförmåga.
Delmål: att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan intressenterna
inom de primära målgrupperna.
Resultat: Erfarenhetsutbytet har bland annat skett via
personliga samtal, tips, sociala medier och interna
informationsmöten. 5 större erfarenhetsmöten har arrangerats
under våren. Vid dessa tillfällen delade deltagarna med sig till
varandra och till andra kommuner, som inte deltagit i
projektinsatserna men som fick inspiration och idéer med sig till
den egna verksamheten
Delmål: Att genomföra identifiering och dokumentation av goda
läsmetoder. En inspirationsfilm har tagits fram och spridits i
sociala medier och andra nätverk.

Antal genomförda aktiviteter.

167

Antal besökare.

RELÄ har haft 3066 deltagare
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Mål 4
Regionbiblioteket ska erbjuda
kompetensinsatser för länets folkoch skolbibliotek.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 4

Utfall för indikatorerna

Handlingsplaner utifrån
medborgardialogen finns.

Utbildning kring medborgardialog har genomförts och
handlingsplaner har tagits fram lokalt.

Antal deltagare.

536

Antal utbildningsdagar

37

Mål 5
Regionbiblioteket samordnar och
stödjer folk- och skolbibliotekens
utvecklingsarbete för målgruppen
barn och unga.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

Indikatorer – mål 5

Utfall för indikatorerna

Genomförda aktiviteter.

En kartläggning av samt efterföljande fortbildning avseende
anpassningar av bibliotek för unga med funktionsvariationer
har genomförts. Därutöver har ett arbete påbörjats för att
utveckla bibliotekens mediehyllor som riktas till barn med olika
funktionshinder. Det har även genomförts 4 nätverks- och
inspirationsträffar samt anordnats ett studiebesök med fokus
på skolbibliotek.

Antal deltagare.

101

Antal kommuner.

12

En skolbibliotekstrategi för Kalmar
län.

Ett förslag till strategi har tagits fram. Arbetet fortsätter under
våren 2018.

Väsentliga händelser/insatser under året
På AV-media avslutades under året utlåningsverksamheten av dvd. AV-Media erbjuder numera enbart
strömmande filmtjänster. Länet skolor har under andra halvan av året fått möjlighet att pröva på ett
nytt matematikträningsverktyg och även deltagit i ett mattemaraton. Användandet av AV-Medias
egenproducerade inspirations- och instruktionsfilmer har visats över 10 000 gånger under 2017 vilket
troligen är till följd av att förändrade arbetssätt och paketering av digitala resurser.
En arbetsmodell för arbete med integrationsfrågor på bibliotek togs fram under
integrationsprojektet under året. Projektet resulterade i en gemensam kartläggningsmodell av
kontaktpersoner för nyanlände, gemensamma flerspråkiga informationsbroschyrer gemensam
marknadskommunikation, information om digitala verktyg på biblioteken samt ökade resurser till
inköp av mångspråksböcker. Ett delprojekt ökade kunskaperna kring nyttan av flerspråkiga
biblioteksvärdar.
Regionförbundet i Kalmar län
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 Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Kompetenscentret utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda
avseende anhörigstödfrågor. Nka ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer,
företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar
och stora medicinska behov. Arbetet handlar bland annat om att uppmärksamma
könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet, bidra till möjligheten att
kombinera rollen som anhörig med arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och
sjukvården roll och ansvar kring stöd till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag.
Mål
Bidra till högre kvalitet och
produktivitet inom området stöd
till anhöriga.

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja, i den egenutvärdering som gjordes i december 2017 svarade
fyra femtedelar (81%) av de 833 som besvarade en webbenkät
att Nka:s arbete kan eller kommer att leda till bestående effekter.

Indikatorer

Utfall för indikatorerna

Att nationell och regional data
om omfattning och
konsekvenser av anhörigas
omsorg skapas.

En nationell befolkningsstudie har designats, enkätformulär
utformats och planerats och kommer att genomföras under 2018
tillsammans med Statistiska Centralbyrån.

Konsultation från landsting,
kommuner, enskilda utförare,
myndigheter och idéburna
organisationer.

Nka har bland annat
• lämnat remissvar på Nationella riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom.
• haft presentation och diskussion med
utbildningsutskottets partigrupp (S) och (MP) om Barn
som anhöriga och unga omsorgsgivare, tjänstemän på
Socialdepartementet för presentation och samtal om
aktuell forskning och utveckling om anhöriga i ett
livsloppsperspektiv
• medverkat i hearing i Riksdagen om personlig assistans,
LSS och behov hos personer med
flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga
• medverkat i Socialstyrelsens, Myndigheten för
delaktighets expertgrupper, arbetsgrupper och
referensgrupper samt är adjungerade till
Funktionshinderrådet i Kalmar län
• gett information och rådgivning till e-hälsoutvecklare i
Halmstads kommun avseende välfärdsteknologi för att
stärka och stödja anhöriga
• gett faktastöd till media för artiklar och reportage i
Svenska Dagbladet, Expressen, TV4 och Östra Småland
•

faktagranskat texter om anhöriga och personer med
flerfunktionsnedsättning för Infoteket om funktionshinder,
Region Uppsala

Nka får många frågor via telefonsamtal, ”Frågor och svar” på
webbsidan och via epost. Under året har Nka fått ca 400 frågor
via dessa kanaler, en ökning med nästan 20 % från 2016. Det är
Regionförbundet i Kalmar län
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en stor spännvidd i vad frågorna behandlar, mycket är emellertid
kopplat till rättigheter, lagar och ekonomi, men också forskning,
utveckling och aktuell litteratur.
Stöd till samt medverkan i
aktiviteter hos Nka:s
målgrupper.

Gemensamma
utvecklingsarbeten.

Medverkan i och administration
av nätverk.

”Loggingdata” från Nka:s
webbsida och sociala medier.

Medverkan i/vid:
• Nationell samverkan psykisk hälsas (NSPH)
anhöriggrupp
• Regional konferens i Stockholm om Nationella riktlinjer
för vård och stöd vid Schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd
• ”Aktion psykisk ohälsa” i Stockholm som arrangerades
av nätverket för anhörigkonsulenter i Stockholm
• idékonferensen ”Närstående i cancervården – osynliga
och ovärderliga” arrangerad av Regionalt cancercentrum
syd och LMK-stiftelsen
• anhörigkonsulenterna i Västra Götalands, Göteborgs och
Kalmar läns nätverksmöten
•

Nka ingår i en samverkansgrupp mellan Socialstyrelsen
(sammankallande), Folkhälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) avseende
utveckling och verksamhet inom ANDT-området och
Barn som anhöriga.

•

Nka ingår i en referensgrupp för utvecklandet av en
mobilapplikation för cancerpatienter och deras anhöriga.
Arbetet leds av Svenskt palliativregister.

•

Nka har medverkat i implementeringsprojekt i
Södermanlands län, Region Skåne och Kalmar län. I
Södermanlands län har Nka bidragit med stöd i att
utveckla underlag för en strategi för anhörigstöd i
samverkan mellan landsting och kommuner. I Region
Skåne ingår Nka i en styrgrupp för projektet Anhörigstöd
som drivs av Kommunalförbundet Skåne. I Kalmar län
ingår Nka i en styrgrupp för projektet Gert (Geriatriskt
rådgivningsteam). Målet är att successivt bygga upp ett
geriatriskt rådgivningsteam lokaliserat på
Akutvårdmottagningen.

Nka är involverat i nationella nätverket för länssamordnare för
anhörigstöd. Nka har tillsammans med Socialstyrelsen tagit
initiativ till och driver tre nätverk inom området Barn som
anhöriga, ett forskarnätverk, ett nätverk för praktiker inom hälsooch sjukvården och ett nätverk för idéburna organisationer.
•
•
•

Regionförbundet i Kalmar län

Antalet besök på webbsidan ökade under 2017 med
70 % till mer än 700 besökare per dag.
Filmerna på Nka Play har strömmats 174 gånger/dag,
vilket är en fördubbling från föregående år.
Under året hade Nka 650 besök per dag på
Facebooksidan. Antalet personer som gillade Nka:s
Facebooksida har ökat med 38 % till 1 550 personer.
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•
•
•

Projekt i samverkan med
forskare, praktiker och idéburna
organisationer.

Visningar av korta videoklipp har nästan fördubblats till
220 per dag.
Nyhetstjänsten My Newsdesk har drygt 21 500 besök en
drygt 40-procentig ökning från tidigare år.
På Twitter har antalet följare ökat med 20 % till 460
följare.

I syfte att utveckla och bidra till utveckling av metoder och
verktyg för stöd till anhöriga bedriver Nka samverkansprojekt
tillsammans med Linnéuniversitetet, andra universitet och
högskolor, vård- och omsorgsgivare och idéburna organisationer
nationellt och internationellt.
•

•

•

Nka igår i regionförbundets treåriga projekt ”Motivation
leder till framgång” som finansieras av Europeiska
Socialfonden. Projektets mål är att antalet elever med
avslutade gymnasiestudier och fullständiga betyg ska
öka. Stöd till unga omsorgsgivare utgör ett horisontellt
delprojekt tillsammans med Mönsterås, Oskarshamn och
eventuellt Nybro kommun.
Tillsammans med Linnéuniversitetet ingår Nka i ett
externfinansierat samverkansprojekt för utveckling av
IKT-stöd till patienter och anhöriga till personer med
hjärtsvikt (2016-2021). Projektet ”ICT4Self Care” leds av
Linköpings Universitet och finansieras av
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte
och Vetenskapsrådet – VR.
Linnéuniversitetet och Nka medverkar i ett sexårigt
FORTE-program ”UserAge” om brukarmedverkan i
forskning och utveckling avseende äldre (2017-2022).
Universitets och Nka:s medverkan omfattar anhöriga till
äldres medverkan i forskning och utveckling och
utveckling av teorier och metoder för
kunskapstransformation. Programmet leds av Lunds
Universitet. Samverkansparter är också Göteborgs
Universitet och Högskolan i Kristianstad.

Metoder som skapats och/eller
vidareutvecklats för att
kartlägga behov, planera och
följa upp anhörigstöd.

Nationell samverkan för uppföljning och utveckling av stöd till
anhöriga är ett samverkansprojekt mellan Länssamordnarna för
anhörigstöd och Nka. I samarbete med Länssamordnarna för
anhörigstöd, Anhörigas Riksförbund och Hjärnkraft har Nka
initierat ett tjänstedesignprojekt (2017-2018) med syfte att stärka
anhörigas roll och möjligheter under kontakt med myndigheter,
handläggare och utförare.

Projekt och initiativ som Nka
medverkar i tillsammans med
Nka:s målgrupper och idéburna
organisationer, för att utveckla
metoder och verktyg för stöd.

NKA har funnits med som expertstöd till idéburna organisationer
och deras förarbete för projektansökningar samt i
referensgrupper i beviljade projekt. Exempel på projekt är
”RättVisat – mitt digitala kommunikationspass” och ”Meningsfull
vardag i daglig sysselsättning.

Webbinarier

Under året har 17 webbinarier genomförts med uppskattningsvis
2 500 deltagare.

Internationella, nationella och
regionala konferenser.

Under året har Nka varit medarrangör vid två konferenser,
medverkat med presentationer (och ibland också utställning) vid
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14 konferenser och medverkat med utställning vid fem
konferenser.
Kunskapsöversikter och
rapporter som publicerats.

Under året har Nka publicerat tre kunskapsöversikter, sex
rapporter, ett inspirationsmaterial och fem vetenskapliga artiklar.

Webbutbildningar riktade till
Nka:s målgrupper.

Webbutbildningen ”Anhöriga i fokus – Samverkan mellan
offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer” är
ett samverkansprojekt med Röda Korset och Anhörigas
Riksförbund, som syftar till att stimulera samverkan mellan
offentlig verksamhet och idéburna organisationer för att utveckla
och erbjuda stöd till anhöriga. Totalt är hittills 14 870 personer
registrerat sig till utbildningarna.

Filmade reportage och
föreläsningar.

Under året har fem konferenser filmats och publicerats på Nka
Play.

Konsultationer av föräldrar och
anhöriga till närstående med
flerfunktionsnedsättning.

Det gångna året har präglats av stor oro hos föräldrar och
anhöriga för vad som kommer att hända med LSS och
assistansen. Direktkontakt med anhöriga har skett både via mail,
telefon, mötesdagar och konferenser. De har ofta rört bemötande
i vården. Många upplever att man ifrågasätter personens
livskvalitet och till och med uttrycker det verbalt i närhet av
anhöriga.

Webbinarier som vänder sig till
föräldrar och anhöriga till
personer med
flerfunktionsnedsättning.

Två webbinarier, ett om sömn tillsammans med Region
Norbotten och ett om epilepsi arrangerat av Nka har genomförts.

Konferenser, mötesdagar och
anhörigträffar för anhöriga till
personer med
flerfunktionsnedsättning.

Nka har varit medarrangör och medverkat med presentationer
och utställningar vid 17 konferenser och mötesdagar. Vid två
konferenser har Nka filmat presentationerna och publicerat på
Nka Play.

Möten med representanter från
andra länder och internationella
organisationer.

Nka har medverkat i ett Skandinaviskt nätverksmöte med
socialstyrelserna i Sverige och Danmark, Barnsbeste i Norge och
organisationer som jobbar med Barn som anhöriga-frågor i
Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med Socialstyrelsen i
Sverige, Socialstyrelsen i Danmark, Barnsbeste i Norge har Nka
medverkat vid ett första möte i ett nordiskt myndighetsnätverk.
Island och Finland har inbjudits att bli medlemmar.
Nka har varit inbjudna till ett europeiskt expertmöte i Berlin. Ett
30-tal utvalda experter från flera olika länder var inbjudna av det
tyska regeringsorganet Ministeriet för familje-, äldre-, kvinno-,
och ungdomsfrågor för att diskutera stöd och insatser för
förvärvsarbetande anhöriga.
Nka deltog med symposium, presentationer och poster i den 21:a
världskonferensen inom gerontologi och geriatrik i San
Francisco, Kalifornien som fokuserade på globalt åldrande och
hälsa och betydelsen av att knyta samman vetenskap, policy och
praktik.

Engagemang i internationella
organisationer och nätverk.

Regionförbundet i Kalmar län

Nka är medlem i Eurocarers som är en paraplyorganisation i EU
med 70 anhörigorganisationer och FoU-centra inom
anhörigområdet. FoU-ledaren vid Nka, Elizabeth Hanson, är vice
ordförande avseende forskning och ledare av Eurocarers
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forskningsnätverk. Vidare är Nka medlem i International
Association Caregiver Organisations (IACO), Skandinaviskt
nätverk – Barn som anhöriga, Nordiskt myndighetsnätverk - Barn
som Anhöriga och PIMD Profund Intellectual and Multiple
Disabilities special interest group.
Gemensamma aktiviteter
och/eller projekt.

Nka har i samarbete med Linnéuniversitetet beviljats medel för
EU Horizon 2020-projektet Psychosocial Support for Promoting
Mental Health and Well-being among Adolescent Young Carers
in Europe – ME-WE (2018-2021). För att bidra till
kompetensutveckling för personal och anhöriga är Nka i
samverkan med Linnéuniversitetet koordinator i två innovativa
externfinansierade Erasmus+ projekt och medverkar i två projekt.
Innovative School Education Methodologies and Tools for
Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers – EDY-CARE
(2017-2020) med parter i Sverige (koordinator), Belgien, Italien,
Portugal och Slovenien. Det övergripande syftet är att öka
medvetenheten och utveckla metoder och verktyg för lärare och
skolpersonal för at kunna identifiera och stödja unga
omsorgsgivare.
APPs for carers - A4C - projektet (2016-2018) med parter i
Sverige (koordinator), Italien, Portugal, Grekland och Cypern.
Det övergripande syftet är att bidra till välbefinnandet hos
anhöriga och stödja dem i att använda stöd via digitala
applikationer.
Youth Empowerment & Innovation Project – YEIP (2017-2020)
med 20 parter från åtta länder. Storbritannien är koordinator.
Syftet är att utarbeta underlag för en social policy som kan bidra
till att förbättra den sociala sammanhållningen och förebygga
marginalisering och våldsam radikalisering av ungdomar i
Europa.
CARE 2 WORK - C2W (2015-2017) med parter i Sverige,
Storbritannien, Grekland och Italien. Storbritannien var
koordinator. Syftet var att stärka dem i att bli medvetna om sina
styrkor och färdigheter och hur de kan använda dessa
färdigheter i utbildning, träning och arbete.

Konferenser i samverkan med
andra länder och internationella
organisationer.

Regionförbundet i Kalmar län

Den internationella konferensen om unga omsorgsgivare och
barn som anhöriga ”Every Child has the right to…” genomfördes i
Malmö den 29–31 maj 2017 av Nka i samverkan med
Linnéuniversitetet, Socialstyrelsen, Forte, Region Skåne och
Malmö Stad i Sverige, Socialstyrelsen i Danmark,
Hälsoministeriet och det nationella kompetensnätverket
Barnsbeste i Norge samt Eurocarers där Nka är aktiv medlem.
Vid konferensen som fick mycket positiv utvärdering medverkade
unga omsorgsgivare, personal, beslutsfattare och forskare från
16 länder, totalt 525 deltagare.
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Väsentliga händelser/insatser under året
Under sommaren beviljades Linnéuniversitetet i samverkan med Nka 40 miljoner kronor för EU
Horizon 2020-projektet Me-WE: Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being
among Adolescent Young Carers in Europe. Projektet startar den 1 januari 2018 och pågår till 31 mars
2021. Parter i projektet är tio FoU-enheter och idéburna organisationer anslutna till Eurocarers i
Sverige, Storbritannien, Belgien, Schweiz, Nederländerna, Italien och Slovenien. Svenska
samarbetsparter är Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, Kalmarsunds
Gymnasieförbund, Maskrosbarn, Socialstyrelsen, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar
län och Riksförening för skolsköterskor.
Under hösten 2017 förordnades Nka:s FoU-ledare Elizabeth Hanson som vetenskapligt råd till
Socialstyrelsen avseende anhörigstöd. En bekräftelse på Nka:s kvalitet och tillförlitlighet i arbetet.
Ett internationellt nätverk för unga omsorgsgivare var ett oväntat resultat av den internationella
konferensen om barn som anhöriga/unga omsorgsgivare. Nätverket som stöds av Eurocarers och Nka
skapades under den internationella konferensen och kommer med stor sannolikhet att bli en betydande
resurs i framtiden för att utveckla stöd till unga omsorgsgivare utifrån deras behov och önskemål. I
mars 2018 kommer de att ha möte med ledamöter i EU-parlamentet.
Inför valåret 2018 har Nka påbörjat ett arbete att genom konsultation med anhöriga, personal och
beslutsfattare utarbeta konkreta förslag till vad som bör och kan ingå i en nationell strategi för
anhörigfrågor. Förslagen kommer att presenteras och publiceras under våren 2018.
Annonsering av den nationella konferensen om anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning i
april 2018 har påbörjats. Konferensen som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare
genomförs i samverkan med sex idéburna organisationer och en sektion inom läkarförbundet med
specialintresse avseende flerfunktionsnedsättning. Troligen kommer den konferensen att bli ett viktigt
inslag i debatten om LSS och personlig assistans och framtida stöd till anhöriga till personer med
flerfunktionsnedsättning.
Nka har påbörjat ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete för att utveckla innehåll och arbetsformer.
Utvecklingsarbetet sker i samverkan med professor emeritus Lennart Svensson vid Linköpings
Universitet. Han var den som utvärderade verksamheten 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen. I
december 2017 lämnade han en slutrapport där han lyfter han fram att Nka:s redovisningar till
Socialstyrelsen visar en omfattande och växande verksamhet och av genomförda intervjuer
framkommer en positiv bild av verksamheten från samtliga håll. Samspelet mellan kunskapsmäkleri
och forskning ses som viktigt och som en kvalitetsgaranti för verksamheten. Kopplingen till
Linnéuniversitet beskrivs som en nyckelfaktor i arbetet liksom den regionala förankringen, vilka har
kunnat förenas till nytta för alla parter. Rapporten framhåller hur viktigt det är att friheten och
självständigheten för Nka som egen resultatenhet med ett eget varumärke består.

Regionförbundet i Kalmar län
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 Administration
Administrativa områdesgruppen arbetar huvudsakligen med stöd till regionförbundets
verksamhet genom att ansvara för interna processer men också ge stöd vid framtagandet
och beredningen av externa strategier och handlingsprogram. Arbetet sker inom
funktionsområdena ekonomi, personal/HR, administrativt stöd till den politiska
organisationen, kontorsservice, post, diarium och arkiv, kommunikation, statistik och analys,
samt kurs- och konferensverksamhet.
Mål
De interna stödsystemen ska
aktualiseras, bli tydligare och
mer ändamålsenliga för att
åstadkomma

Kommentar. Går vi i riktning mot målet?
Ja

• Tydligare roll och
ansvarsfördelning
• Förbättrade arbetsprocesser
• Bättre tid och resursplanering

Indikatorer
Antal tydliggjorda interna
processer

Antal förbättrade interna
processer

Antal genomförda
utbildningsinsatser

Utfall för indikatorerna
Nya rutinbeskrivningar/instruktioner har tagits fram inom
följande områden: ekonomi (4), personal (12), diarium (2) samt
politisk beslutsprocess (4). Detta arbete har fokuserats på
områden som vi identifierat som mest väsentliga att tydliggöra
under 2017. Därmed har vi bidragit till en större effektivitet och
följsamhet gentemot uppdraget samt mindre sårbarhet i
verksamheten.
Befintliga rutinbeskrivningar/instruktioner har förbättrats inom
följande områden: ekonomi (12), personal (13), diarium (1),
politisk beslutsprocess (2), kommunikation (3) samt kurs och
konferens (8). Genom uppföljning och utvärdering av befintliga
processer har utvecklingsområden identifierats och processerna
förbättrats.
Fyra interna utbildningsinsatser har genomförts i
diarieföring/offentlighet och sekretess. Därutöver har ytterligare
interna aktiviteter genomförts med syfte att få en säker och
effektiv verksamhet med goda resultat. Ett exempel på detta är
tydliggörande av avtalet avseende tjänsteresor.

Väsentliga händelser/insatser under året
Inom den administrativa gruppen har kartläggningar gjorts av arbetsuppgifter, rutiner och processer.
Utifrån kartläggningen har rutinbeskrivningar tagits fram och samlats för digital åtkomst. I vissa fall
har beskrivningar redan funnits och dessa har uppdateras, medan andra är helt nya. Beskrivningarna
har varit värdefulla i arbetet med att bredda kompetensen inom områdesgruppen för att i större
utsträckning än tidigare kunna växla mellan olika arbetsuppgifter vid behov, framförallt vid semester,
annan frånvaro och arbetstoppar.
Regionförbundet i Kalmar län
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Kartläggningen är också en bra översikt över gruppens uppgifter för att försäkra sig om att inga viktiga
moment glöms bort. Dessutom har ett antal processer tydliggjorts medan andra processer har
förbättrats. Processen för introduktion av nyanställda har utvecklats och förbättrats genom nya rutiner
och checklistor. Dessa kommuniceras med områdescheferna i samband med nya rekryteringar.
Därutöver har processen med justering av politiska protokoll förbättrats då de nu signeras digitalt.
Arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan påbörjades under våren. Istället för att ha en egen plan
för likabehandling och jämställdhet valdes att integrera perspektivet i arbetsmiljöhandboken och det
systematiska arbetsmiljöarbetet. En handlingsplan mot kränkande särbehandling har arbetats fram och
antagits under hösten. Varje områdeschef har sedan fått i uppgift att gå igenom handlingsplanen med
sina medarbetare. Handlingsplanen finns tillgänglig för alla på intranätet och ligger med i
introduktionsmappen för nya medarbetare.
Under 2017 har arbetet med att förbereda bildandet av Region Kalmar län respektive kommunförbund
fortsatt. Olika typer av underlag tas löpande fram i detta arbete, så som personalunderlag, aktuella
avtal och ekonomisk redovisning. Samarbete med landstinget har påbörjats med syfte att tydliggöra
och identifiera områden som behöver hanteras för att få en så säker, smidig och effektiv
sammanslagning som möjligt. I arbetsgrupper inom bland annat personal, ekonomi, kommunikation,
ärendehantering och administrativa stödsystem inklusive IT har regionförbundet representerats av
medarbetare från administrativa områdesgruppen. Under året har kommunikationsinsatser kopplat till
processen genomförts. Arbetet kommer intensifieras ytterligare 2018.
Parallellt med detta sker arbete med förberedelse av avveckling av Regionförbundet i Kalmar län.
Under hösten startade processen med att göra en risk- och konsekvensanalys av förändring och avslut
av regionförbundet, enligt Arbetsmiljöverkets regelverk. Samtliga områdesgrupper har genom SWOTanalyser gjorts delaktiga i den förändring som pågår. Resultaten från dessa analyser kommer tas
tillvara och hanteras på olika sätt.
Personer i områdesgruppen har medverkat i arbetsgruppen med att ta fram länets nya regionala
utvecklingsstrategi. Arbetet har bland annat handlat om att ta fram analysunderlag, producera texter
samt kommunicera de olika delarna i arbetet mot valda målgrupper.
För att säkra tillgången på underlag för regionförbundets analyser har samtliga regioner i landet
tillsammans gått igenom vilka data som behövs från Statistiska Centralbyrån. Respektive region
beställer direkt från SCB inför kommande uppdatering. Regionförbundet har även vänt sig till
kommunerna i länet för att säkra deras behov av data. Arbetet med detta fortsätter under 2018.
Arbetet med att anpassa organisationen till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) startats och
kommer att fortsätta under 2018.
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Bilaga 1 – Fördelning av företagsstöd

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell:

Beviljade företagsstöd exklusive särskilda medel (affärsutveckling internationalisering, digitalisering)
hemsändningsbidrag, servicebidrag

2017-01-01--12-31

Antal
beviljade

Andel beviljat
belopp (kr)

Andel i
%

Kvinnor med svensk bakgrund
som driver företag

33

Kvinnor med utländsk bakgrund
som driver företag

2

Kvinnor

35

Män med svensk bakgrund som
driver företag

148

11 856 000

Män med utländsk bakgrund
som driver företag

12

241 000

Män

160

Män och kvinnor med svensk
bakgrund och driver företag

43

Män och kvinnor med utländsk
bakgrund och driver företag

0

Män och Kvinnor

43

18 %

Totalt

238

100,0%
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Andel i
%

1 258 000
29 000
1 287 000

15 %

12 097 000

67 %

9%

84 %

1 008 000

23 000

1 031 000

14 415 000
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7%

100,0%
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Bilaga 2 – Beviljade projektmedel

Projektnamn

Organisation namn

Fryshuset Kalmar län år 2016-2018

Stiftelsen Fryshuset

Regional samverkan kring ungas
uppväxt 2017-2019

Regionförbundet i Kalmar län

Mat- & Kulturfestival i Mönsterås

Mönsterås kommun

Vi blir fler - Integration, kompetens,
organisation i Kalmar län (IKO)

Regionförbundet i Kalmar län

Beviljat belopp

1 200 000
595 264
37 000
500 000
2 332 264

ERB styrelsemöte och Annual Forum

Regionförbundet i Kalmar län

43 903

Förstudie investeringsbehov
bredbandsinfrastruktur för
Smålandslänen

Regionförbundet i Kalmar län

150 000

Tyngre Transporter Skärgård

Västerviks Kommun

242 188

Strukturbilder för Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län

453 068

Höghastighetsbanan påverkansarbete

Växjö Kommun

75 000
964 159

Sustainable Sweden Southeast

INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM I
KALMAR AB SE IUC

86 880

Kött med kvalité - primärledets
medverkan

Lantbrukarnas ekonomi AB

98 000

Digital tillgänglighetsguide för
besöksnäringen

Regionförbundet i Kalmar län

Smart Housing Småland 2

RISE Research Institutes of Sweden

Regional Matkultur Öland

Ölands Skördefest (SVB) AB

Ung Företagsamhet i Kalmar län

Ung Företagsamhet i Kalmar län

SMASH15

Regionförbundet i Kalmar län

1 281 986

Partnerskap Smålands fortsatta arbete
2016-2017

Regionförbundet i Kalmar län

710 000

Träets tjusning - ett brobyggarprojekt

STIFTELSEN CAPELLAGÅRDEN I VICKLEBY

492 000

Industrinattten i Kalmar Län

INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM I
KALMAR AB SE IUC

361 750

OECD Uppdatering 2018

Regionförbundet i Kalmar län

121 561

New Glass 2.0

Emmaboda Kommun

300 000

Tillväxtrådgivning i Kalmar län 2017

ALMI FÖRETAGSPARTNER KALMAR LÄN
AKTIEBOLAG

960 784

OKG varsel

Oskarshamns Kommun

495 000
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Förstudie om etablering av multicenter
för datalagring vid OKG

Oskarshamns Kommun

Digital Acceleration

Regionförbundet i Kalmar län

Samverkan för en mer jämställd industri

Oskarshamns Kommun

Projektkontoret 2017

Regionförbundet i Kalmar län

Universitets- och högskoleutveckling i
norra Kalmar län

Västerviks Kommun

DigiBusiness

KALMAR SCIENCE PARK AB

2 360 000

Omställning för kärnkraftens
underleverantörer

Oskarshamns Kommun

1 912 029

Samordning Swedish Glass Net 2018

Emmaboda Kommun

100 000

Program för nyanlända nyföretagare

Västervik Framåt AB

709 087

Digital Acceleration 2

Regionförbundet i Kalmar län

Förstudie Vätgas

Oskarshamns Kommun

130 000

Etec 2020

Elajo Technical Education Center AB

219 000

Förstudie hållbar långsiktig färjetrafik
Oskarshamn-Byxelkrok, Öland

Oskarshamns Kommun

141 600

Flernivåsamverkan för stärkt regional
service

Regionförbundet i Kalmar län

366 073

Uppdatering Regional Digital Agenda

Regionförbundet i Kalmar län

291 119

200 000
33 750
125 000
1 000 000
500 000

70 000

Regional Digital Transformation (REDIT) Linnéuniversitetet

784 792

Förstärkning av länets satsningar på
idrottsturism

DESTINATION KALMAR AB

450 000

Linnéstudenter i regional samverkan

Linnéstudenterna

397 685

Industriplattform för samverkan i norra
Kalmar län

Oskarshamns Kommun

220 000
17 523 704

Tillämpat kulturarv - universitet och
länsmuseum för regional utveckling

KALMAR LÄNS MUSEUM

112 112

Ljus på Kultur 2017

Kalmar kommun

135 146

Barnens Glasrike Glasets Hus/Målerås

Kultur 1740

264 000

Talangcoach II

Kalmar läns Musikstiftelse

350 000

Internationell marknadsföring 2016-2018 Regionförbundet i Kalmar län

1 760 000

Ironman Kalmar 2017

DESTINATION KALMAR AB

500 000

Baltic Stories - Professionalization of
events for culturally

STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM

231 000

Barnens Glasrike - ett lekområde i
Målerås

Föreningen Glasbyn Målerås

100 000

Unika historiska Kalmar och Öland

Kalmar kommun

923 700
4 375 958
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Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Västerviks Kommun

300 000

Teknikcollege Östra Småland

Oskarshamns Kommun

450 000

Konferensen "Journalism in a world of
terrorism - Terrorism in the world of
journalism" 9-11 maj 2017

Linnéuniversitetet

Vård- och omsorgscollege i samverkan
för en hållbar arbetsmarknad

Västerviks Kommun

448 438

Internationella samarbeten som metod

Vimmerby kommun

284 000

Campus Västervik FoU och
Jämställdhetsintegrering

Västerviks Kommun

1 220 000

Möjligheternas mötesplats (MM2017)

Hultsfreds kommun

150 000

Regional kompetens inom eHälsa

Linnéuniversitetet

149 824

Uppföljning och utvärdering 2017

Regionförbundet i Kalmar län

25 000

1 000 000
4 027 262

Förstudie- vattenfördröjande åtgärder i
landskapet

Västerviks Kommun

Förstudie - Hållbart resande i
besöksnäringen

Regionförbundet i Kalmar län

150 000
30 000

Varje droppe räknas vattenspararkampanj "Vattensmart" för
Mörbylånga, Kalmar, Borgholm & Torsås Kalmar Vatten AB

100 000

Kalmarsundsveckan 2017 - Om hållbar
utveckling

120 000

Kalmarsund Promotion

400 000
Total summa

Bes. 1 År

29 623 347

Stödtyp

Besl. Org

RTP program

Beviljat belopp

PROJ

REGH

2017

PROJ

REGH

2017 Befolkning och välfärd

PROJ

REGH

PROJ

REGH

2017 En rund och gränslös region
Konkurrenskraftigt näringsliv för en
2017 hållbar region

PROJ

REGH

PROJ
PROJ

Antal ärenden

617 685

2

2 332 264

4

964 159

5

18 104 769

33

2017 Kultur och upplevelse som kreativ kraft

4 375 958

9

REGH

2017 Lärande på alla nivåer

4 475 700

9

REGH

2017 Miljö i balans

180 000

2

31 050 535

64
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Bilaga 3 – Beviljade stöd kommunvis/gemensamma/ verksamhetsåret 2017

Företagsstöd
inkl EU-delen

Andel stöd %

Andel AB

Borgholm

698 768

4%

6%

Emmaboda

967 220

4%

3%

1 231 936

6%

5%

Högsby

959 180

5%

2%

Kalmar

7 819 882

39%

34%

Mönsterås

1 055 259

4%

4%

Mörbylånga

487 927

4%

4%

Nybro

971 190

7%

6%

2 100 104

12%

10%

522 756

2%

2%

Vimmerby

1 369 502

7%

7%

Västervik

1 249 018

7%

15%

Hultsfred

Oskarshamn
Torsås

Totalt
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