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Sammanfattning av ärendet 

Enlig kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2018.        

Beslutsunderlag 

Regionförbundets i Kalmar läns delårsrapport 2018 med tillhörande 

uttalande från revisorerna. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018.       

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport 2018 godkänns.      
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Regionförbundet i Kalmar län - Delårsrapport 2018 
samt granskningsrapport av delårsrapporten från 
revisorerna 

Beskrivning av ärendet 

Enlig kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2018.    

Beslutsunderlag 

Regionförbundets i Kalmar läns delårsrapport 2018 med tillhörande 

uttalande från revisorerna. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2018.     

Överväganden 

Resultatet i delårsrapporten uppvisar ett positivt resultat med 3 289 tkr. 

Budgeterat resultat på helårsbasis är noll kronor medan prognosen visar på 

ett prognostiserat resultat på 754 tkr. 

Regionförbundet beskriver den verksamhet som bedrivits under året där 

arbetet med en hållbar regional tillväxt- och utvecklingsstrategi och dess 

handlingsplaner har varit en stor del. Även bildandet av Region Kalmar samt 

ett kommunförbund har arbetats med under året. 

Regionförbundet har ett flertal olika verksamhetsområden med mål som ska 

uppnås. Någon tydlig bedömning om målen är uppnådda eller kommer att 

uppnås finns inte vilket också revisorerna påtalar. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport 2018 godkänns.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Regionförbundet i Kalmar län 
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Hej, 
Översänder här Delårsrapport 2018 med tillhörande bilagor för Regionförbundet i Kalmar län. 
 
Vänliga hälsningar 
 

Ulrika Cederholm 
samordnare/sekreterare i styrelsen/AU 

Regionförbundet i Kalmar län 

Nygatan 34, Box 762 

391 27 Kalmar 

Tfn/mobil: 0480-44 83 62 

www.rfkl.se  
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Inledning 

En ny regional utvecklingsstrategi med gemensamma mål och strategier beslutades i början av året. 
Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regional tillväxt och 
utveckling som mål. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. RUS 
vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare 
för näringsliv och det civila samhällets organisationer såsom föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har 
vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att genomföra RUS. Målet med den regionala 
utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen 
för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel. Målbilden är Klimat att växa i. Strategin 
pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden för att nå målbilden: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande 

• God miljö för barn och unga 

• Hållbar samhällsplanering 

• Stärkt konkurrenskraft 

Hela processen har genomförts i god samverkan med landstinget som en förberedelse inför kommande 
regionbildning.  

Under våren beslutades också om en rad handlingsplaner kopplade till RUS. Efter ett remissförfarande 
beslöts den regionala transportplanen tidigt på året. Strax innan sommaren fattades också beslut om en 
reviderad digital agenda samt bredbandsstrategi. Båda har därefter skickats ut på remiss i länet för beslut 
under hösten. Vid sidan av detta pågår arbetet med andra handlingsplaner såsom handlingsplan för 
fossilbränslefri region samt för länet kompetensförsörjning m.fl.  

Bildande av Region Kalmar län 2019 
Arbetet med att bilda Region Kalmar län samt kommunförbund pågår för fullt såväl på en övergripande 
nivå som i arbetsgrupper för specifika områden. De båda processerna har löpt parallellt och i augusti 
bildades Kommunförbundet Kalmar län formellt. I processen med att bilda Region Kalmar län pågår 
arbete med att ta fram plan och budget för regionens verksamhet kommande tre år. 

 

 

 
 

Helena Nilsson 
Regiondirektör 
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Vårt uppdrag 
Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och 
landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. 
 

Regionförbundets uppgifter 
Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 

1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra 
i samarbete med andra parter, 

2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som 

närmare föreskrivs av regeringen, 
4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av 

länsplaner för regional infrastruktur, 
5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 
6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. 

Regionförbundet ska vidare 
7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för 

regionen. 
8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur 

av betydelse för regionen, 
9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas 

till regionens behov; 
10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med 

punkt 3 
11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information 

inom förbundets uppgiftsområde, 
12. ansvara för regional turismverksamhet, 
13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor 

och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde, 
14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde, 
15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter 

samordnar sina verksamheter, 
16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer 

att tillföra förbundet, 
17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas 

en primärkommunal nämnd enligt § 8 nedan, 
18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 
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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 första halvåret 2018 har 
regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra 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 bereder ärenden 
till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fem tillfällen under första halvåret 2018. 
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 våren har fyra sammanträden med PKN 
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik 
Yngvesson (M), Mörbylånga. 
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Hållbarhet och kommunikationer 
Handlägger ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och stödjer samverkan 
inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Områdesgruppen 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 bl.a. sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor, E22 AB 
samt stambanan.com. 
 

MÅL 1 Bidra till regional samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott 
vardagsliv samt fler och växande företag i hela regionen  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projektet 
Strukturbilder Kalmar län för att 
ge regionalt perspektiv på 
samhällsplaneringen och 
underlag för en gemensam 
målbild för länets rumsliga 
utveckling. Projektet genomförs i 
samverkan med kommuner och 
länsstyrelsen. 

En rapport om geografiska 
samband av betydelse för länets 
regionala utveckling har tagits 
fram.  
Minst 25 geografiska 
strukturbilder har tagits fram.   

Projektet genomförs enligt plan. 
Studiebesök har genomförts på 
Region Blekinge och Östergötland. 
Fem kommunbesök har hittills 
genomförts, resterande sker under 
hösten. Strukturbilderna är under 
framtagande och en workshop och ett 
dialogmöte för länets kommuner m.fl. 
arrangeras till hösten. Rapportens 
sammanställning pågår. 

Ta fram förslag till regional 
transportplan med inriktningen att 
minska antalet 
arbetsmarknadsregioner till två, 
stärka länets utveckling och 
skapa en funktionell region. 
 
Ta fram förslag till 
handlingsprogram för mobilitet, 
infrastruktur och transporter.  
 
Påbörja arbete med utveckling av 
bytespunkter längs E22 
tillsammans med berörda 
kommuner, KLT och Trafikverket 
samt utredning av cykelled längs 
ostkusten.  

En regional transportplan har 
tagits fram.  
Ett handlingsprogram för 
mobilitet, infrastruktur och 
transporter framtaget. 
 

Den regionala transportplanen är 
fastställd.   
 
Ett förslag till handlingsprogram för 
transportinfrastrukturen ska lämnas 
på samråd under hösten 2018 och 
antas i början på 2019. 
 
En förstudie för konceptlösning av 
BRT-stationer (för så kallade 
”superbussar” längs E22 har startats 
och pågår under hösten 2018. Målet 
är att hitta gemensamma målbilder, 
sätta gemensamma tidplaner för 
framtida behov och investeringar samt 
titta på gemensamma ansökningar till 
Stadsmiljöavtal. 
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MÅL 2 Samordna arbetet inom Miljösamverkan Sydost, för att uppnå miljömålen och 
genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projekten: 

Riktlinjer för dagvattenutsläpp 

Sätt P för fosforn 

IED Industridirektivet 

Samsyn inom livsmedelstillsynen 

Genomföra temadagar: 

Små och stora 
förbränningsanläggningar 

Miljöåtgärder i lantbruket 

Nedskräpning- enskilda tomter 
samt  

Minst tre temadagar knutna till 
miljöprojekten. 

Fyra projekt och sex temadagar 
har genomförts. 

Samtliga 15 parter inom 
Miljösamverkan Sydost har 
deltagit i något av projekten.  

Minst 80 % av parterna har 
deltagit inom varje projekt. 

Samtliga projekt pågår enligt planen, 
men parternas deltagande i projekten 
kan först mätas under hösten. 

En temadag om nedskräpning har 
genomförts. Övriga temadagar 
genomförs under hösten. 

 

MÅL 3 
Bidra till att nå eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten 
och hav och med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad 
övergödning och farliga ämnen 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Utveckla och genomföra projekt 
med vattentema, bland annat: 

WaterNets RU, ett 
samarbetsprojekt 2017 – 2018 
mellan Kaliningrad och Kalmar 
län.  

Förstudie Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet med 
ambitionen att påbörja under 
2018.  

Genomföra två projekt inom 
ramen för Miljösamverkan 
Sydost, se ovan. 

Fem projekt med vattentema har 
utvecklats eller genomförts. 

WaterNets Ru pågår enligt plan, en 
slutkonferens genomförs i Kaliningrad 
hösten 2018.  

Förstudien ”Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet” har färdigställts. 
Diskussioner om fortsatt arbete pågår.  

En projektansökan, WaterPLUS, med 
inriktning mot effektiv 
vattenanvändning i 
livsmedelsindustrin, har lämnats in till 
Interreg Europe.  

Tre kommunala projekt med 
vattentema kommer att påbörjas 
under hösten.   

Miljösamverkan Sydost: se ovan.  
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MÅL 4 Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, effektivare 
energianvändning och ett växande näringsliv 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för 
Fossilbränslefri region 2030. 

Genomföra 2018 års 
handlingsplan för fossilbränslefri 
region. 

Ett reviderat handlingsprogram 
har antagits.   

100 % av aktiviteterna i 2018 års 
handlingsplan är slutförda.  

17 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län. 

Regionförbundet samordnar, 
tillsammans med länsstyrelsen, arbetet 
inom Klimatsamverkan Kalmar län.    

Ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för Fossilbränslefri 
region presenterades för 
regionförbundets och landstingets 
styrelser i juni.  

Det reviderade handlingsprogrammet 
var tänkt att vara klart redan under 
våren 2018. Klimatkommissionen valde, 
i väntan på detta, att inte ta fram någon 
handlingsplan för år 2018.  

Kansliet har under första halvåret bl.a. 

• presenterat Energibalans 
Kalmar län 2016 

• presenterat en systemstudie 
för biogas i Kalmar län 

• ansökt om medel för en 
förstudie om hållbara resor i 
besöksnäringen 

• tagit fram en färdplan för 
Kalmar län som nationell arena 
för flytande biogas.  

16 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län.  
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MÅL 5 
Bidra till att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att 
livsmedelsbranschen ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och 
innovationsförmåga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram en handlingsplan för 
regionförbundets arbete med 
kompetensförsörjning inom 
livsmedelsbranschen. 

En handlingsplan har tagits 
fram. 

 

Kompetensbehoven inom länets 
livsmedelsbransch har kartlagts och 
presenteras i en rapport hösten 2018. 
Därefter påbörjas arbetet med en 
handlingsplan.  

Driva och samordna projektet 
livsmedelsutveckling Sydost. 

Aktiviteter under 2018: 

• Tillväxtlyft livsmedel 
(lönsamhetsoptimering) 

• MatPlus (forskarworkshops) 

• MatLaget (expertteam för 
produktutveckling) 

• Branschträffar och tematiska 
nätverk(kött och baljväxter). 

• Ett antal rapporter för analyser av 
bland annat export och 
digitalisering.  

Minst 80 företagsbesök har 
genomförts. 

Minst 500 företags-kontakter 
har tagits. 

Minst 130 projektaktiviteter har 
genomförts. 

Minst 980 personer har 
deltagits i någon av 
aktiviteterna.  

Livsmedelsutveckling Sydost har: 

• genomfört ca 200 företagsbesök 
• tagit ca 2 000 företagskontakter 
• genomfört 225 aktiviteter för ca 400 

individer (ej unika). 

 
En handlingsplan med tio 
prioriterade åtgärder har tagits 
fram. Åtta av dessa har genomförts 
och ytterligare en har påbörjats.  

Följande aktiviteter har genomförts: 

- Tillväxtlyft Livsmedel 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; kött 

Följande aktiviteter har påbörjats: 

- MatPlus 
- MatLaget 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; baljväxter 
- Fördjupningar inom områdena 

export, digitalisering, 
forskningsbehov och 
internationalisering 

Samordna genomförandet av 
länets livsmedelsstrategi. 
I detta ingår bland annat att under 
år 2018 ta fram indikatorer för 
uppföljning, att genomföra ett 
regionalt rådslag samt att 
uppdatera strategins prioriterade 
åtgärder. 

Ett uppdaterat 
handlingsprogram är framtaget 

Arbetet med att uppdatera 
handlingsprogrammet är något försenat, 
men har inletts.  
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MÅL 6 Samordna genomförandet av den regionala digitala agendan som syftar till att 
länet ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram förslag till reviderad 
version av länets regionala 
digitala agenda. 

 

 

En regional bredbandsstrategi 
har tagits fram. 

 

 

 

En reviderad version av regional digital 
agenda samt en ny regional 
bredbandsstrategi är ute på remiss hos 
kommuner och andra intressenter. De 
slutliga versionerna förväntas beslutas 
av regionfullmäktige under december 
2018/januari 2019.  

Arbetet med att identifiera relevanta 
nätverk kopplade till digitalisering och 
bredband har genomförts under våren. 
Regionförbundet har anslutit sig till 
följande: 

- Regionala nätverket för digitalisering 
– SKL 
 

- Digitri - Kluster av it-företag i Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge län 
 

- RegLab - Lärprojekt runt digital 
verksamhetsutveckling 
 

- Arkitektur för digital utveckling för 
landsting, regioner och kommuner - 
Ineras IT-arkitekturråd 

Identifiera relevanta nätverk för 
utveckling kring smarta samhällen 
på nationell och internationell nivå 
och föreslå regionförbundets 
engagemang/ medverkan. 

Antal deltagande aktörer 
i länsgrupp för bredband har 
ökat jämfört med 2017. 

Sedan tidigare är regionförbundet 
medlemmar i nätverken Läns-IT-rådet i 
Kalmar län och KommITS.  
Deltagandet i länsmöte bredband är 
oförändrat jämfört med 2017. 
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Befolkning och välfärd 
Samordnar arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande område hälso- och sjukvård. Samordnar även utvecklingsarbetet inom 
socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas arbetsmarknadsnätverk. Driver och 
stödjer samverkan inom samhällsorientering för nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare 
på modersmål samt kring ungas uppväxt. Områdesgruppen är representerad 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 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
kommunstrategiska 
överläggningar med fokus 
på kommungemensamma 
utmaningar, behov och 
möjlig samverkan i länet. 

Minst fyra strategiska 
överläggningar har genomförts. 

Två kommunstrategiska överläggningar 
hölls under våren och ytterligare möten 
är inplanerade under hösten i samband 
med PKN. 

Redovisa och sprida 
resultatet av CaSYPoT-
enkäten inom ramen för 
Unga i samverkan 2017-
2019. 

Regionförbundet har deltagit i minst 
två internationella konferenser för 
att presentera resultatet från 
CaSYPoT. 

Regionförbundet deltog i en ”kick-off” för 
SB YCGN-projektet under februari, samt 
i ett partnermöte avseende CaSYPoT-Ru 
i maj där resultatet från CaSYPoT 
presenterades. 

Deltagande planeras att ske i två så 
kallade spridningsevenemang under 
hösten. 

Samordna genomförandet 
av ungdomsenkäten Lupp i 
kommunerna i Kalmar län 
samt Eksjö kommun under 
hösten 2018. 

13 kommuner har genomfört Lupp-
enkäten. 

LUPP-enkäten kommer att genomföras 
under hösten 2018 av de planerade 
kommunerna.  

Bevaka och sprida 
utvecklingen kring 
Barnkonventionens 
lagstadgande. 

Regionförbundet har närvarat vid 
SKL:s barnrättsnätverksträffar. 

Regionförbundet var inte representerade 
vid vårens nätverksträff. Däremot har vi 
kontakt med Barnombudsmannen och 
kommer att medverka på deras regionala 
träff i Kalmar län kring barnkonventionen 
som arrangeras i samarbete med 
Vimmerby kommun. Vidare har kontakt 
etablerats med landstinget och 
länsstyrelsen i frågan för att kunna göra 
gemensamma insatser kring 
barnkonventionens lagstadgande. 
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Informera om och sprida 
den nya regionala 
utvecklingsstrategins 
strategi ”God miljö för barn 
och unga” i 
verksamheterna. 

Lupp-nätverket och andra nätverk 
som jobbar med unga har fått 
kunskap om den nya regionala 
utvecklingsstrategin. 

Lupp-nätverket har fått löpande 
information om den regionala 
utvecklingsstrategin såväl under 
framtagandet som efter dess 
godkännande. 

 

  

MÅL 2 Bidra till hög integration och etablering av nyanlända  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Driva projektet Vi blir fler- 
IKO, delta i 
Integrationsrådets arbete 
samt beakta och initiera 
olika initiativ för att höja 
kunskapsnivån och bidra 
till samverkan. 

Offentliga och ideella aktörer som 
möter nyanlända har fått ökad 
kunskap om integration och 
samverkan har ökat. 

Projektet är halvvägs i 
genomförandefasen och håller tidsplan 
och budget samt ligger över målet med 
genomförande av aktiviteter. Mer än 40 
aktiviteter har genomförts med ca 1300 
deltagare totalt, varav tre 
samverkansprojekt. Ett är pågående 
(tjänsteutveckling om temat heder). 
Projektet fokuserar nu på implementering. 

Erbjuda nyanlända vuxna, 
unga och 
anhöriginvandrare 
samhällsorientering på 
modersmål via 
regionförbundet. 

Samtliga nyanlända inom ramen för 
samverkan har erbjudits SO inom 
ett år. 

Första halvåret 2018 har 
samhällsorienteringen på modersmål för 
vuxna haft 17 grupper inom arabiska, 
tigrinja, kurmanji, dari, somaliska och 
swahili. 215 personer har deltagit från 
kommunerna Borgholm, Emmaboda, 
Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn.  

Inom samhällsorientering på modersmål 
för unga har endast två grupper varit 
igång under sommaren med totalt 27 
deltagare med undervisning på arabiska. 
De aktuella kommunerna var 
Oskarshamn och Kalmar. 

Samordna arbetet med att 
ta fram ett avtal kring 
hälsokommunikation i 
länet. 

Beslut har tagits om avtal om 
samverkan mellan kommuner och 
landsting kring en utökning av 
hälsokommunikation. 

Arbetet med att anställa personer och 
testa konceptet är igång. Landstinget är 
ansvarigt för projektet. 

Stödja och delta i det 
nationella projektet MILSA 
för utbildning av samhälls-
kommunikatörer och 
hälsokommunikatörer.  

Fyra erfarenhets- och 
utbildningsträffar för samhälls- och 
hälsokommunikatörerna har 
genomförts. 

Regionförbundet har två deltagande 
samhällskommunikatörer som deltar i 
MILSAs utbildning. Två utbildningsträffar 
har genomförts i Växjö där våra 
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kommunikatörer deltagit. Utbildningen 
fortsätter under 2019. 

Genom projektet 
Samverkan leder till arbete 
stödja ett antal lokala 
verkstäder, mikroprojekt 
och mobila team att starta 
som aktiviteter i länet. 

Fler aktörer har samverkat kring 
vägar in på arbetsmarknaden för 
nyanlända och unga. 

Projektet Samverkan leder till arbete är 
nu i gång och kommunerna har anställt 
verkstadsledare. Planer för kommande 
aktiviteter är skrivna och fortlöper enligt 
plan. 

 

MÅL 3 Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar 
län 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
utvecklingsarbetet inom 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård 

Ett ramavtal mellan kommunerna 
och landstinget för 
ungdomsmottagningar i Kalmar län 
har beslutats om och 
genomförandet har påbörjats. 

En projektledare håller på att anställas 
som ska färdigställa det ramavtalsförslag 
som framtagits efter önskemål från 
Länsgemensam ledning för socialtjänsten 
och angränsande hälso- och sjukvård. 

Bygga upp en 
kommungemensam 
kompetensutvecklingsplan 
och samordna 
utbildningstillfällena. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
gemensam 
kompetensutvecklingsplan för 
socialtjänsten inom Kompass, 
Kommunal Praktisk Samverkan 
Socialtjänst. 

Vårens planerade introduktionsutbildning, 
som är en del av den gemensamma 
kompetensutvecklingsplanen, blev inställd 
på grund av försenad tillsättning av ny 
utvecklingssamordnare. Planering pågår 
för genomförande våren 2019. 
Utbildningar genomförs under hösten. 
Samtliga kommuner är delaktiga 
beträffande 
Kompetensutvecklingsplanens innehåll. 

Genom samordning verka 
för att brukares, patienters 
och närståendes 
erfarenheter och 
kunskaper tas tillvara i 
utvecklingen av 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Fler av brukares, patienters och 
närståendes upplevelser har tagits 
tillvara i utvecklingen av socialtjänst 
och angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Under första halvåret 2018 har 
förfrågningar om medverkan inneburit att 
14 aktiviteter genomförts där 17 brukare, 
patienter eller närstående involverats. Det 
finns nu medverkande i alla samordnande 
grupper förutom barn och unga. För att 
bättre nå barn och unga har en 
arbetsgrupp bildats som påbörjar sitt 
arbete under hösten 2018. Nyhetsbrev 
har skickats ut till alla medlemmar i 
Intressebanken. 
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Samordna arbetet med att 
Kalmar län arbetar mot 
ambitionen i ny lag om 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kommungemensamma 
styrdokument har tagits fram.  
 
Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i den nya 
lagstiftningen. 
 
Uppföljning av indikatorer på 
kommunnivå i enlighet med 
beslutad överenskommelse. 
 
Uppföljning för landsting och 
kommuner i maj och november 
gällande avvikelser i enlighet med 
beslutad överenskommelse.  

Ett länsgemensamt styrdokument 
(överenskommelse) med tillhörande 
praktiska anvisningar har tagits fram. 

Utbildning har genomförts på de tre 
sjukhusen samt i varje kommun. 

Uppföljning görs regelbundet. 

Genomgång av avvikelser görs 
halvårsvis. 

Bidra till att öka kunskapen 
och användningen av 
Samordnad Individuell 
Plan (SIP). 

Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i Samordnad 
Individuell Plan (SIP).  
Uppföljning har genomförts genom 
jämförelser i antal gjorda planer 
samt utifrån ”SIP- kollen”.  

I samband med införandet av nya Cosmic 
LINK 2 i oktober kommer även utbildning 
att ske i SIP. Utbildningsmaterial och film 
finns på regionförbundets hemsida 

Uppföljning och redovisning sker 
halvårsvis. Delrapport har redovisats till 
beredningsgruppen 

Samordna och stödja 
arbetet med en gemensam 
plan för samverkan mellan 
landsting och 
kommunerna som 
inkluderar samtliga 
verksamheter som berör 
barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, 
barnpsykiatri, habilitering.  
Bidra till förbättrad 
samverkan mellan barn- 
och ungdomshälsan, BUP 
och socialtjänst. 

En gemensam plan och 
överenskommelse är upprättad som 
inkluderar samtliga verksamheter 
som berör barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, barnpsykiatri, 
habilitering. 
Beslut har tagits om en 
överenskommelse om fortsatt 
arbete.  

En överenskommelse har fastställts och 
beslutats mellan Barn och 
ungdomspsykiatrin, Barn och 
ungdomshälsan, Mödra- och 
barnhälsovårdsverksamheten och Kalmar 
läns kommuners socialtjänster. Nytt 
beslut har dock fattats om en ny 
överenskommelse där även skolan ska 
ingå. Ett arbete med den nya 
överenskommelsen samt praktiska 
anvisningar pågår. 

Samordna arbetet med en 
länsgemensam 
handlingsplan inom 
området psykisk hälsa. 

Handlingsplanen inom området 
psykisk hälsa har reviderats och 
uppdaterats.  

Arbetet pågår och ska rapporteras till SKL 
senast den 31 oktober 2018. 

Ta fram en regional GAP-
analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni.  
Implementera nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni. 

En regional GAP-analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för schizofreni 
har tagits fram och 
implementeringen har påbörjats. 

Regionala GAP-analyser för kommunerna 
i länet respektive landstinget har tagits 
fram. 

Ett arbete med att ta fram ett vård- och 
insatsprogram för schizofreni pågår inom 
ramen för uppbyggnaden av 
Resurscentrum för psykisk hälsa. 
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Utvecklingsledaren ingår i den regionala 
arbetsgruppen. En konferens, gemensam 
för sydöstra sjukvårdsregionen, kommer 
anordnas i november. Där kommer GAP-
analyser och implementeringsbehov 
presenteras för beslutsfattare. 

Bidra till förbättrade stöd- 
och behandlings-insatser 
av personer 
omhändertagna enligt 
LOB, Lagen om 
omhändertagande av 
berusade personer. 

Arbetet har fortlöpt enligt plan. Enligt beslut i Länsgemensam ledning 
pågår ett arbete utifrån två spår. En 
utbildningsinsats för arrestvakter är 
planerad till hösten och ett arbete pågår 
med att ta fram gemensamma rutiner för 
socialtjänsterna i länet. 

 

MÅL 4 Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom 
Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna arbetet med att 
formulera gemensam 
målbild för hela 
socialtjänstens område 
2018 och framåt. 

En plan med tydlig målbild för 
socialtjänstens gemensamma 
utvecklingsarbete efter 2018 har 
tagits fram.  
Ett fortsatt samverkansavtal mellan 
länets kommuners socialtjänst har 
upprättats. 

En dialog pågår mellan socialcheferna 
och blivande kommunförbund med 
målsättningen att ett nytt avtal ska vara 
klart i september/oktober. 

 

Följa upp och utvärdera  
nuvarande regional 
samverkans- och 
stödstruktur. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring 
familjehemsvården. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till ett förslag. Det ska upp för beslut på 
en socialchefsträff i oktober. 

Samordna aktiviteterna 
som social- och 
omsorgscheferna i länet 
styr och leder inom 
Kompass. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring familjerättsarbete. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till förslag. Det ska upp för beslut på 
nästkommande socialchefsträff. 

Bidra till att samtliga 
kommuner tar aktiv del i 
Kompass olika 
utvecklingsspår. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
utvecklingsspåren inom Kompass. 

Ett avtal med CAN, Centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysning, är klart 
när det gäller genomförande av ny 
skolundersökning av alkohol- och 
drogvanor 2019. Tio av länets kommuner 
deltar. En planerad slutkonferens i april 
blev inställd på grund av för få deltagare. 
Länets kommuner deltar aktivt genom 
olika nätverk. 
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Näringsliv och kompetens 
Områdesgruppen driver utvecklingsfrågor inom till exempel kompetensförsörjning, näringsliv, 
innovation, internationalisering eller utveckling av besöksnäringen. 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. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventera och kvalitetssäkra 
aktörernas arbete med 
tillgänglighet för att kunna 
bygga en digital 
tillgänglighetsguide för 
besöksnäringen.  

200 aktörer inom 
besöksnäringen har deltagit i 
projektet. 

Under hösten kommer aktörerna att påbörja 
inventering och kvalitetssäkringen. 

Marknadsföra och sprida 
information om 
digitaliseringschecken via 
tillgängliga kanaler och 
nätverk. Visa exempel på 
företag som nyttjat stödet 
via artiklar i press och på 
webb. 

Antal inkomna och beviljade 
digitaliseringscheckar har ökat 
med 10 procent jämfört med 
2017. (Mätning vid årsskiftet av 
antal beslut inklusive avslag) 

Första halvåret har antalet inkomna och 
beviljade checkar ökat med 21 % sedan 
föregående år.  
Under perioden har 31 (24)checkar beviljats 
av 31 (26)ansökningar. Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheck/digitalisering (ej 1:1-
anslag) där 3 (4) checkar beviljats. (siffra i 
parentesen avser 2017)   
Totalt har antal beviljade checkar ökat från 
28 till 34, d.v.s. med 21 %. 

 

MÅL 2 Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Förankra och påbörja 
genom-förandet av insatser i 
beslutat handlingsprogram 
för Kom-petensförsörjning 
Kalmar län. 

Handlingsprogram inkl. plan för 
uppföljning har tagits fram och 
beslutats.  

Arbetet pågår och beslut tas, efter remiss, av 
Region Kalmar län under våren 2019. 
 

Genomföra projektet 
Motivation leder till fram-
gång enligt beslutad plan. 

Andelen behöriga till gymnasiet 
och till vidare utbildning har ökat 
jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 
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Närvaron för målgruppen har 
ökat jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 

Arrangera möten med det 
regionala nätverket för 
yrkeshögskoleutbildning för 
ökad kunskap, 
erfarenhetsutbyte och bättre 
utfall för länet utifrån 
inlämnade ansökningar. 

Antalet beviljade 
yrkeshögskoleplatser per  
10 000 invånare till länet har 
ökat jämfört med våren 2017. 

Antalet beviljade platser per 10 000 invånare 
har ökat under 2018 till 75 (72) platser för 
Kalmar län. 

 

MÅL 3  Bättre nyttjande av företagsstöd som verktyg för förnyelse av näringslivet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Koppla beviljade 
företagsstöd tätare till de 
innovations-miljöer och 
branschsatsningar som 
initierats i länet och i 
samarbete med närliggande 
län.  

Antal ansökningar om 
konsultcheckar till branscher 
med särskild prioritet, till 
exempel besöksnäring, 
livsmedel med flera har ökat.   
 

För närvarande pågår ett arbete med att 
definiera prioriterade branscher i termer av 
SNI-koder. Detta kommer att göra det möjligt 
att följa upp dessa branscher i 
handläggarsystemet. 

Identifiera och hitta nya 
kanaler för att nå ut till andra 
grupper för ökad kännedom 
om regionförbundets 
företagsstöd hos 
underrepresenterade 
grupper såsom unga, 
kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund. Sprida 
information via sociala 
medier. 

Genomförd satsning på sociala 
medier har följts upp efter 
avslutad kampanj. 

Under oktober 2017-mars 2018 gjordes en 
marknadsföringsinsats via Facebook och 
Twitter för att öka kännedomen om 
regionförbundets stöd bland 
underrepresenterade grupper. Kampanjen 
resulterade i få relevanta förfrågningar har 
kommit från kundgrupperna. Totalt har 29 
svar inkommit vilket lett till 7 bokade besök. 
Sammantaget har 4 ansökningar inkommit 
som går att hänföra till kampanjen. 
 
Trots det statistiskt begränsade gensvaret 
går det att skönja en förhållandevis stor 
andel kvinnor (jämfört med den löpande 
verksamheten). Endast två av dessa ledde 
dock till en ansökan. 
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MÅL 4  Bidra till ökad internationalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta ansvar för arbetet inom 
området Bioekonomi och 
utveckla modell för det 
fortsatta arbetet. Delta i 
kommunikationsplattform för 
bioekonomisk utveckling för 
svenska regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättra samarbete med 
Enterprise Europe network 
(EEN), Business Sweden 
med flera. 

En modell har tagits fram för 
tydligare ansvarsfördelning 
mellan regionerna inom 
samarbetet för Brysselkontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet ansökningar om 
företagsstöd för 
internationalisering har ökat 
jämfört med 2016/2017.  

Området Bioekonomi omfattar flera olika 
delområden där regionerna samarbetar 
sedan tidigare. Arbetet bygger på ex Skogs- 
och trästrategierna, Livsmedelsstrategin och 
inom bioenergi. Modellen som tas fram bör 
därför anpassas så att alla regioner i 
Brysselsamarbete nås på rätt sätt. Arbetet 
fortsätter utvecklas under 2018. 

Det processorienterade arbetet tillsammans 
med Brysselkontoret har öppnat nya vägar in 
i europeiska nätverk. Detta ökar 
möjligheterna för att ta del av information om 
nya EU-lagförslag. Det ökar också 
möjligheter för samordning av yttranden på 
regional nivå. 

Regionförbundet deltar också aktivt 
tillsammans med övriga regioner i landet i 
uppbyggnaden av en ny 
kommunikationsplattform för bioekonomisk 
utveckling. Under hösten fortsätter vi att 
aktivt delta i nätverket för att kunna påverka 
innehåll och form. 

Under första halvåret har 13 (10) checkar 
beviljats av 13 (10) ansökningar. (Siffran i 
parentesen avser 2017) 

Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheckar/ 
internationalisering (ej 1:1-anslag) där 0 (6) 
checkar beviljats. 

Totalt har antal beviljade checkar minskat 
från 16 till 13. Antalet ”egna” checkar har 
dock ökat från 10 till 13. 

 
Under hösten har länets nya exportcentra 
invigts vilket förhoppningsvis resulterar i ett 
större intresse för exportfrågor och 
internationalisering. 

Arbeta aktivt med 
Euroregion Baltic (ERB) 
genom att delta i 
sekretariats- och 
styrelsemöten, medverka 
som partner samt leda 

Regionförbundet har medverkat 
som partner i minst fem projekt 
med koppling till ERB. 

Regionförbundet har deltagit i ERB:s 
sekretariats- och styrelsemöten under första 
halvåret 2018 och genom Akko Karlsson 
som ordförande lett arbetet i organisationen 
fram till den 15 februari 2018. 
Regionförbundet har också lett arbetet i 
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arbetet i ERB Water Core 
Groupe. 

ERB:s Water Core Group under första 
halvåret 2018. Regionförbundet är 
projektledare för projekten CaSYPoT, 
CaSYPoT-Ru och Waternets-Ru samt 
partner i projektet Umbrella och associerad 
partner i projektet DUNC. Samtliga med 
koppling till ERB.  

Inom arbetet med besöksnäringen har 
regionförbundet inlett kontakter med 
projektet Baltic Tourism Center. 

Skapa kontakter med 
nätverk på europeisk nivå 
inom ramen för projektet 
Växande besöksnäring. 

Regionförbundet har deltagit i 
aktiviteter hos identifierade 
europeiska nätverk. 

En första kontakt har tagits av 
Brysselkontoret för att hitta rätt nätverk på 
europeisk nivå för utveckling av 
besöksnäringen  
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Lärande och biblioteksstöd 
Kompetensutvecklar 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 biblioteks-området. Viktiga 
nätverk är bl.a. nätverken Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och 
unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbets-partners är bl.a. Linnéuniversitetet, 
Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt 
Kungliga biblioteket. 
 

 

MÅL 1 
Stödja länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende 
digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga rektorers 
stödbehov i 
självskattningsverktyget 
LIKA och 
uppföljningssamtal. 

Minst 100 kartlagda skolor i länet 
med verktyget LIKA från SKL har 
inrapporterats till AV-Media. 

72 LIKA-värderingar har skickats in från 
länets rektorer.  

Erbjuda relevant 
omvärldsbevakning. 

Frågor om kunskap för 
skolledare har lyfts fram vid 
minst fyra tillfällen genom 
nyhetsbrev. 

Ett första nyhetsbrev, om teknikval i skolan 
har gått ut i till de i nuläget 49 skolledare 
som anmält sitt intresse för att få nyhetsbrev. 

Erbjuda kompetenstödjande 
insatser som kurser, samtal, 
föreläsningar och 
nyhetsbrev. 

AV-Media har genomfört riktade 
insatser mot skolledare under 
året. 

Information om GDPR har lämnats till 
skolledare. Det har också lämnats 
information och delredovisning av LIKA-
värderingar till förvaltningschefer.  
 
En del Facebookinlägg har riktats till 
personer i skolledande position. 
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MÅL 2 Ett tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och 
förskolor. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga kompetensen 
bland länets IKT-pedagoger. 

Nätverket har kartlagt sina 
kunskaper vid minst ett tillfälle. 

Planeras att genomföras i höst 

Utifrån kartläggningen ska 
AV-Media ta fram en 
kompetensutvecklingsplan 
för IKT-pedagognätverket. 

En kompetensutvecklingsplan 
för nätverket är framtagen. 

Planeras att påbörjas i höst 

Under 2018 planeras 4 
nätverksträffar samt en resa 
till BETT (mässa för IKT och 
digital pedagogik) som 
samordnas av AV-Media. 

Fyra nätverksträffar samt resa till 
den brittiska IKT-mässan BETT 
är genomförd. 
 

Ett nätverksmöte för IKT-pedagoger har 
genomförts med tema Gapminder. 
Ett möte med Split-vision har genomförts. 
Splitvision är ett länsnätverk för 
utvecklingsledare och IT-samordnare inom 
utbildningsområdet. 
En resa till BETT-mässan i London har 
genomförts med 25 deltagare. Ett 
uppföljningsmöte har genomförts efter 
BETT-resan. 
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MÅL 3 AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

AV-Media ska erbjuda 
introduktionsmöten om sitt 
utbud för nyanställda i länets 
12 kommuner. 

Minst ett introduktionsmöte har 
genomförts i varje kommun. 

Ett introduktionsmöte är genomfört. Flera är 
planerade under hösten 2018. 
 

AV-Media ska medverka på 
pedagogiska konferenser 
och mässor i länet. 

AV-Media har synts på större 
mötesplatser för verksamma 
inom skola och förskola vid 
minst 4 tillfällen. 

AV-Media har genomfört föreläsning och 
workshop på Skoldatateksdagarna Södra 
regionen för 72 pedagoger. 

Genomföra riktade 
kampanjer via våra kanaler 
till olika målgrupper.  

Antalet följare till AV-Medias 
sociala medier har ökat från 400 
till 700.           
 
AV-Medias nya testrum har haft 
300 besökare. 
Antal delade planeringar i Plus 
har passerat 300. 

AV-media har vid halvårsskiftet 564 följare 
på Facebook och Instagram. 
5393 personal i skolorna följer AV-medias 
nyhetsbrev. 
 
Testrummet har från mars månad haft 52 
besökare fördelade på 10 tillfällen. I 
testrummet har besökare kunnat testa och få 
stöd i hur de digitala lärverktyg som AV-
Media lånar ut kan användas.  
 
Plus har 223 delade lektionsplaneringar som 
beskriver hur man kan arbeta med t.ex. 
mediekatalogens filmer utifrån läroplanernas 
intentioner. 

Arbeta för att fortsätta med 
befintliga samarbeten med 
Linnéuniversitetet avseende 
VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning). 
 
 
 

Minst 4 aktiviteter kring VFU har 
genomförts av AV-Media. 

Hittills har det genomförts 4 aktiviteter för 
totalt 94 studenter vid Linnéuniversitetet som 
ska ut på verksamhetsförlagd utbildning i 
skolor och förskolor. Det har varit 57 
förkollärarstudenter som testat på iPad och 
interaktiv skärm som pedagogiskt verktyg. 
37 fritidslärare och studenter ha fått pröva på 
att jobba med digitalt berättande och 
kommunikation. 

Förbättra tillgänghetsgraden 
och användandet av AV-
Medias webbplats samt göra 
eventuella anpassningar 
utifrån den nya 
dataskyddsförordningen. 

AV-Medias webbplats har 
förbättrade mätvärden avseende 
tillgänglighet (enligt W3C-
standard) jämfört med mätning 
2017. 

Mätning ej genomförd ännu. Gör större 
översyn över webblösning för 
kommunförbundet. Däremot har det skett en 
översyn och vissa anpassningar utifrån 
GDPR. 
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MÅL 4 Höjd kompetens hos länets biblioteksanställda för att bättre anpassa  
bibliotekens digitala erbjudande till medborgarna. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga 
kompetensbehovet hos 
länets folkbibliotek. 

Utifrån kartläggningen 
erbjuda kompetensinsatser 
för anställda vid länets 
folkbibliotek. 

Minst 3 kompetenshöjande 
insatser som kurser eller 
föreläsningar har genomförts. 

Följande insatser genomfördes: 

• 2 utbildnings-tillfällen om GDPR på 
bibliotek.  

• 1 utbildnings-tillfälle om ”Talboken 
kommer” med Myndigheten för 
tillgängliga medier 

• 1 seminariedag om bibliotek och 
fritidsgårdar i samverkan 

• 1 Workshop om stärkta bibliotek 
och hjälp med projektansökningar. 

 

MÅL 5 Regionbiblioteket ska belysa och stödja biblioteken i deras roll som arena för 
demokrati och fri information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Erbjuda kompetensinsatser 
för bibliotekschefer vid 
länets folkbibliotek. 

Erbjuda en konferens om 
demokrati och bibliotek för 
regionens politiker. 

1-3 möten och minst 1 
utbildningsinsats har genomförts 
för chefer vid länets folkbibliotek. 

En konferens om demokrati och 
bibliotek har genomförts för 
regionens politiker. 

Under första halvåret har det genomförts 3 
chefsmöten och 2 fortbildningsdagar inom 
området ledarskap. Fortbildningsdagarna 
genomfördes tillsammans med 
Blekinge/Kronoberg. 
Den 8 maj genomfördes en nationell 
konferens ”Historisk satsning på biblioteken” 
i Kalmar. 80 personer deltog och 780 
personer följde webbsändningen. Bland 
annat presenterades utkastet för den 
nationella biblioteksstrategin. 

 

 

MÅL 6 Undersöka förutsättningar för att utveckla en modell kring skolbiblioteksfunktion 
för små skolenheter. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Med utgångspunkt i regional 
skolbiblioteks-strategi 
genomföra en förstudie inför 
projekt som syftar till att 
främja mindre skolors 
skolbibliotek. 

En förstudie är genomförd. 
Ett förslag på projekt är 
framtaget. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 6. 

 

MÅL 7 Förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra kartläggning om 
behovet av förbättrad 
biblioteksservice med fokus 
på litteraturupplevelser på 
landsbygden. En 
pilotkommun ska utses och 
en projektplan ska tas fram. 

En färdig kartläggning om 
behovet av biblioteksservice är 
framtagen. 

En pilotkommun är utsedd. 

En projektplan är framtagen. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 7. 
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda avseende 
anhörigstödsfrågor.  Ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska 
behov. Arbetet handlar bl.a. om att uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser 
i anhörigstödet, bidra till att underlätta förutsättningen 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 1 Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Stödja och underlätta ett 
utvecklingsarbete och 
implementering av 
anhörigstöd till kommuner, 
landsting och enskilda 
utförare. Utveckling av 
metoder för ett individuellt 
och familjeorienterat 
anhörigstöd ska prioriteras. 

Nka har genomfört: 
• remissvar på statlig 

utredning 
• 20 konsultationer till 

myndigheter, beslutsfattare 
och personal 

• nätverksträffar med fyra 
nätverk med praktiker och 
idéburna organisationer 

Målet är uppnått. Nka har genomfört: 
• två remissvar, Socialstyrelsen och 

Swedish Standard Institute 
• i genomsnitt tre konsultationer 

dagligen genomförs till myndigheter, 
beslutsfattare och personal  

• träffar med två nätverk har genomförts 
och tre genomförs i höst.  

Fungera som en länk mellan 
forskning och praktik samt 
utveckla och förmedla 
metoder och verktyg. 

Nka har 
genomfört/medverkat/påbörjat/ 
avslutat minst: 

• ett EU Horizon 2020 
projekt - anhörigstöd 

• tre EU Erasmus+ projekt - 
anhörigstöd 

• två nationella 
forskningsprogram - 
anhörigstöd 

• ett forskningsprojekt - 
anhörigstöd 

Målet är uppfyllt. Nka driver: 

• EU-projektet Me-We för att utveckla 
insatser till unga anhöriga. 

• Tre Erasmus+ projekt pågår  
• Nka medverkar i ett inter-nationellt 

samt två nationella forskningsprogram 
• Nka medverkar i ESF-projektet 

Motivation leder till framgång. 

Bidra till utveckling av 
metoder och verktyg samt till 
systematisk spridning och 
uppföljning av dessa. 

Nka ska ha 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

• stöd till minst tre 
utvecklingsprojekt hos 
kommuner, landsting och 
idéburna organisationer 
och följt upp anhörigstöd 

• utvecklat en app (COAT) 
för att kartläggning av 
behov av behov hos 
anhöriga och planering av 
stöd  

• minst ett blandat lärande 
nätverk om systematisk 

Målet är uppfyllt. 

Nka kommer i samverkan med 
Socialstyrelsen och intresserade 
kommuner leda projektet Koordinator till 
föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning  

Nka ingår i och stödjer Bräcke Diakoni i 
tre Arvsfondsprojekt om stöd till anhöriga. 

Apputvecklingen av COAT pågår i SKL:s 
tjänstedesignprojekt i samverkan med 
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uppföljning och 
kvalitetsutveckling. 

anhöriga och anhörigkonsulenter och en 
specifikation är framtagen. 

ett blandat lärande nätverk med 12 
kommuner startar i september. 

Sammanställa samt 
förmedla forskningsresultat 
och bästa tillgängliga 
kunskap inom området. 

Nka ska ha förekommit i media 
om anhörigfrågor vid minst 10 
tillfällen under året. 

Nka har publicerat minst: 

• två kunskapsöversikter och 
rapporter 

• tre vetenskapliga artiklar 
• två nyhetsmagasin 
• 10 digitala nyhetsbrev 
• 100 inslag på NkA:s egna 

kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och 
MyNewsdesk) 

Nka har producerat: 

• en nationell film om 
anhörigfrågan som spritts i 
hela landet 

• en webbutbildning. 

Nka har genomfört: 

• en nationell konferens 
• medverkat vid 10 

konferenser, seminarier 
och workshops  

• en högskolekurs  
• 10 webbinarier.  

Målen är på väg att uppfyllas under året.  

Nka har förekommit i media vid åtta tillfällen. 

Nka har publicerat 

• en kunskapsöversikt och tre rapporter 
är under arbete  

• två artiklar har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter 

• sex digitala nyhetsbrev, ett 
nyhetsmagasin och 120 inslag på 
Nka:s egna kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och MyNewsdesk) 

Nka har påbörjat arbetet att: 

producera en film om anhörigfrågan i 
samverkan med Röda korset 

En webbutbildning håller på att planeras 
och kommer att produceras nästa år 
avseende Vuxensyskon som anhöriga. 

Nka har genomfört: 

• en högskolekurs om Barn som 
anhöriga 

• sex webbinarier 
• varit medarrangör av två nationella 

konferenser 

Med medel från Social-departementet har 
Nka påbörjat utvecklingen av en 
verktygslåda avseende Anhöriga och 
fallprevention vilken kommer att bestå av en 
kunskapsöversikt, utbildningsmaterial, 
broschyrer och webbinarier. 

Ge kunskapsstöd direkt till 
föräldrar och anhöriga till 
personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination 
av flera omfattande 
funktionsnedsättningar och 
omfattande medicinska 
behov. 

Nka har för målgruppen: 

• erbjudit konsultation till 
minst 40 föräldrar eller 
anhöriga 

• publicerat minst tio artiklar 
om anhörigskap och 
flerfunktionsnedsättning 

• genomfört minst två 
webbinarier 

• genomfört en nationell 
konferens om Anhöriga 
och 
flerfunktionsnedsättning. 

Målet är uppnått. Nka har för målgruppen: 

erbjudit konsultation till 60 
föräldrar/anhöriga 

publicerat 29 artiklar om anhörigskap och 
fler-funktionsnedsättning på Nka:s 
webbsida 

Genomfört en nationell konferens Livets 
möjligheter, anhöriga och 
flerfunktionsnedsättning, för 320 deltagare 
genomfört ett webbinarium. 
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Stödja och utveckla hälso- 
och sjukvårdens roll och 
ansvar när det gäller stödet 
till anhöriga. 

Nka har 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

stöd till minst två 
utvecklingsprojekt som 
involverar hälso- och 
sjukvården. 

Målet är uppnått. Nka ger stöd till: 

• Geriatriska kliniken, sjukhuset i Kalmar 
• Arvfondsansökan planeras 

tillsammans med Landstinget i Kalmar 
län, Kalmar kommun och Bräcke 
Diakoni 

• Region Skåne och utvecklingen av 
närvård. 

 

MÅL 2 
Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende könsrelaterade 
skillnader och konsekvenser 
inom anhörigstödet. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Befolkningsstudien har planerats och 
frågeformulär utformats under våren 
tillsammans med forskare fån Lunds 
universitet och Dalarnas högskola.  
Datainsamlingen kommer att genomförs 
under oktober och november av SCB på 
uppdrag av Nka och Linnéuniversitetet. 

Kartlägga det anhörigstöd 
som ges av kommunerna 
avseende omfattning, 
innehåll, könsrelaterade 
skillnader och 
jämlikhetsperspektiv 

En webbenkät till landets 
samtliga kommuner som också 
inkluderar könsrelaterade 
skillnader och ett interkulturellt 
perspektiv har genomförts. 

Planering av webbenkäten pågår. 

Involvera ett 
jämlikhetsperspektiv i 
pågående och planerade 
aktiviteter. 

Ett jämlikhetsperspektiv ingår i 
Nka:s samtliga aktiviteter och 
publikationer. 

Ett urval av aktiviteter och publikationer 
kommer att granskas ur ett 
jämlikhetsperspektiv under hösten. 
 

 

MÅL 3 Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Involvera ett interkulturellt 
perspektiv i pågående och 
planerade aktiviteter. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive ett interkulturellt 
perspektiv är genomförd. 

Ett interkulturellt perspektiv ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst.  

En enkätundersökning till landets alla  
anhörigkonsulenter har gjorts avseende hur 
stödet till anhöriga anpassas utifrån ett 
interkulturellt perspektiv. 
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MÅL 4 Särskilt bidra till att underlätta förutsättningarna för att kombinera rollen som 
anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa. 

Aktivitete
r  

Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende anhörigrollen, 
arbetslivsdeltagande och 
god hälsa. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Undersökningen om könsrelaterade 
skillnader i anhörigomsorgen ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst. 

Genomföra olika insatser för 
att bidra till ökad 
medvetenhet om frågan hos 
arbetsgivare, beslutsfattare 
och media. 

En informationsaktivitet till 
arbetsgivare, beslutsfattare och 
media har genomförts. 

En informationsaktivitet planeras till 2019 när 
resultaten från befolkningsstudien är klara. 

I samverkan med 
arbetsgivare och anhöriga 
utveckla metoder för stöd till 
yrkesverksamma anhöriga. 

Ett utvecklingsarbete med minst 
fem arbetsgivare för att utveckla 
metoder för stöd till anhöriga har 
genomförts. 

Nka medverkar i Landstinget i Kalmar läns 
ansökan till EU för utvecklingsarbete kring 
stöd till anhöriga tillsammans med 
arbetsgivare i Sverige, Irland, Norge och 
Slovenien. 

 

MÅL 5 När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas 
svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

I pågående och planerade 
aktiviteter vara särskilt 
uppmärksam på att 
föreslagna insatser inte 
bidrar till att anhörigas 
svårigheter inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling 
och skolgång. 

Nka har utvecklat aktiviteter som 
medför att närståendes 
svårigheter inte inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling och 
skolgång. 

De aktiviteter som utvecklas syftar till att de 
närståendes svårigheter inte inkräktar på 
barns hälsa, utveckling och skolgång.  

 

MÅL 6 Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för internationellt samarbete 
och utbyte av kunskap, erfarenheter och information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Ingå i internationella 
organisationer och 
nätverk och medverka i 
internationella 
samverkansprojekt och 
konferenser. 

Nka har medverkat i:  

• Eurocarers 
(anhörigorganisationer och 
FoU-centra i Europa) 

• Skandinaviskt nätverk för 
kunskapsutbyte avseende 
Barn som anhöriga 

• det nordiska 
myndighetsnätverk 
avseende Barn som 
anhöriga. 

Målet är uppnått. 

Nka är aktiva i samtliga nätverk, varav Nka:s 
FoU-ledare är ordförande i Eurocarers.  

 

MÅL 7 Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av Nka:s verksamhet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kontinuerligt följa 
”loggingdata” från Nka:s 
webbsida och sociala 
medier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Loggingdata har följts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats. 

Loggingdata från Nka:s webbsida följs 
kontinuerligt och kommer att utgöra underlag 
för en ny webbsida som i större utsträckning 
stämmer med Nka:s nuvarande uppdrag och 
som förbättrar sökfunktion på webbsidan.  

Webbutvärdering av 
Nka:s verksamhet riktad 
till de 5 500 
prenumeranterna av 
nyhetsbrevet. 

Resultatet av webbutvärderingen 
har analyserats. 
Förbättringsförslag har 
implementerats i verksamheten.  

Analys av webbutvärderingen pågår 

Utvärdering av 
konferenser, utbildningar, 
webbutbildningar och 
webbinarier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Utvärdering av webbutbildningen 
Barn som anhöriga har gjorts 
avseende hur budskapet 
omsatts i praktiken och en 
revidering av utbildningen görs 
baserat på utvärderingen. 
Utvärderingar av samtliga 
webbinarier har gjorts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats och implementerats. 

En utvärdering av webbutbildningen Barn 
som anhöriga planeras till hösten 
2018/våren 2019 
Samtliga webbinarier utvärderas och en 
analys är planerad till hösten 2018/våren 
2019  
 

En sakkunnig granskning, 
s.k. ”Peer review-process" 
med specialistgranskning 
av Nka:s publikationer 
före publicering. 

En ”Peer review-process" har 
genomförts. 

Målet är uppnått. 
”Peer review process” genomförs alltid. 
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Administration 
Verksamhetsstyrning genom bland annat budget, redovisning, finansiering och uppföljning samt 
löpande arbete i form av ex. löne- och fakturahantering. Utöver detta ingår ansvar för frågor 
som rör posthantering och diarium, kontorsservice, kurs och konferens samt personal- och 
kommunikationsfrågor. Områdesgruppen arbetar också med analys och trender utifrån data och 
statistik inom regionförbundets verksamhetsområden samt ger administrativt stöd till den 
politiska organisationen. 
 
 

MÅL 1 Säkerställa god kvalitet i regionförbundets interna processer 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Följa de rutiner och 
processer som vi har och 
utveckla dessa vid behov. 

 

Kontroll av: 

• Efterlevnad av ramavtal 
• Utskick av underlag till 

sammanträden inom utsatt 
tid 

Efterlevnad av ramavtal kontrolleras 
via stickprov i en gång per år enligt 
fastställd kontrollplan. Vid tidpunkten 
för delårsrapporten har granskning 
inte utförts. 

Datumen för sista dag att lämna in 
underlag till sammanträden har 
tydliggjorts, framförallt via tydligare 
utskick till områdeschefer, vilket har 
inneburet en större kvalitetssäkring av 
underlagen.  

 

MÅL 2 Implementera de nya lagar som kommit inom området, bland annat ny 
kommunallag och dataskyddsförordning 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomgång av hur 
regelförändringarna påverkar 
regionförbundets 
verksamhet. 

Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av verksamheten. 

När det gäller dataskydd har bland 
annat rutiner för behandling av 
personuppgifter tagits fram och all 
personal har erbjudits utbildning. Flera 
personuppgiftsbiträdesavtal har 
tecknats.  
I fråga om nya kommunallagen har 
bland annat nya rutiner för anslag och 
en direktörsinstruktion tagits fram. 
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MÅL 3 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av övergångarna till 
regionkommun och kommunförbund 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventering av möbler och 
inventarier. 
Intern och extern 
kommunikation kring 
regionbildning. 
Anpassa våra rutiner och 
system till exempel 

ekonomisystem 
webb 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Framtagen inventarielista. 
Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av rutiner och 
system. 
 

Inventeringen är till största delen klar.  
Lägesrapporter kring regionbildningen 
har under våren kommunicerats 
löpande i regionförbundets kanaler. 
En inventering av regionförbundets 
kanaler samt hur dessa påverkas av 
regionbildningen pågår. Därutöver 
fortskrider arbetet med de delar som 
är kopplade till det nya varumärket, 
såsom varumärkesbeskrivning, 
logotype, grafisk profil samt 
omgörning av kanaler m.m. En 
kommunikationsplan för 
regionförbundets upphörande samt 
för den nya organisationen håller på 
att tas fram.  
 
Med anledning av att 
kommunförbundet ska vara en ideell 
förening har det väckts frågor om vilka 
skattekonsekvenser det får för 
organisationen. Utredning pågår. 
Inför bildandet av kommunförbundet 
har beslutsunderlag tagits fram om 
stadgar, budget, finansieringsmodell 
mm. 
 
Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över bildandet av 
regionkommun och kommunförbund. 
Samarbeten med landstinget 
respektive kommunförbundet har 
fortskridit inom de administrativa 
områdena. 
 
Under början av året färdigställdes 
risk- och konsekvensanalysen av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.   
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MÅL 4 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av avvecklingen av 
regionförbundet 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Avsluta, enligt listor, till 
exempel 

• akter 
• avtal/licenser 
• inventarier 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Minskat antal öppna ärenden 

Minskat antal aktiva avtal 

 

 

Alla medarbetare som har öppna 
ärenden har fått lista på dessa och 
har ombetts gå igenom dem för att se 
vilka som ska vara öppna. Det 
samlade arbetet under perioden har 
gjort att antalet öppna ärenden 
minskat med ca 30%.  

Avtal har gåtts igenom har 
diskussioner förs med landstinget och 
kommunförbundet om vilka som ska 
föras över till andra organisationer, 
vilket är en förberedelse för minskning 
av antalet aktiva avtal.  

Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över avvecklingen av 
regionförbundet. 

Risk- och konsekvensanalys av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan färdigställdes under 
början av året. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.  

MBL- förhandling har skett med 
fackliga organisationer om avslut av 
regionförbundet.   
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Delårsbokslut  

Ekonomisk måluppfyllelse  
Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 3 289 737 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett 
överskott på 754 461 kronor, att jämföra med budgeterat nollresultat.  

Intäkter januari-augusti 2018 
 

 

 

Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 76 403 883 kronor. Medlemsavgifter och 
medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 43 % av finansieringen. 
Resterande 57 % 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:  

• Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %  

• Likviditet, betalningsförmåga på kort sikt, ska överstiga 100 %  

• Projektfinansieringsgrad, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på 
inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %  
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Finansiella nyckeltal 2018-08 2017-08 2016-06 2015-06 2014-06 

Soliditet, % 32 33 35 34 28 

Likviditet, % 150 141 145 141 131 

Projektfinansieringsgrad, %  788 699 778 615 507 

 
Observera att delårsboksluten 2017 och 2018 omfattar perioden januari-augusti medan de äldre jämförelsetalen omfattar 
januari-juni. 

 

Till förbundets förfogande står  

• från föregående år balanserat resultat 33 616 214 kr  

• årets resultat 3 289 737 kr  

Summa disponibla vinstmedel (eget kapital) 36 905 951 kr  

Disponibla vinstmedel per resultatenhet 

• Kansli 31 407 105 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB) 

• AV-Media 4 408 713 kr  

• Fokus Kalmar län 1 090 133 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  
Under 2017 tog arbetet i flera stora projekt fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration, 
skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning ökade som en direkt följd av detta jämfört 
med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två av EU:s 
programperioder. Projektverksamheten har under 2018 fortsatt på samma nivå som 2017, men med en 
något lägre omsättning till följd av att flera projekt med omfattande utbetalningar av projektbidrag och 
motsvarande projektintäkter som var i full drift hela 2017 nu har avslutats. 

I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015-2017, belastar även i år finansiering 
av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 
1 200 tkr för helåret (800 tkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 
3 tkr enligt prognos. 

Regionförbundet i Kalmar län kommer att avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten 
övergår till Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar län. Processerna medför kostnader 
utöver ordinarie verksamhet som belastar regionförbundet under 2018. När likvidationen avslutas 
kommer eventuella kvarvarande tillgångar fördelas mellan ägarna enligt förbundsordningen. 

Resultat 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 289 tkr kronor. Budget för helåret 2018 är ett 
nollresultat, medan prognosen visar på ett överskott med 754 tkr. Delårsresultatet inkluderar underskott 
med 802 tkr i resultatenheten Fokus.  
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Driftredovisning per enhet (tkr):  

Driftredovisning, 
tkr   

Utfall         
2018-
08-31   

Utfall    
2017-
08-31   

Prognos 
2018   

Budget 
2018   

Prognos 
budget- 

avvikelse 
2018   

Utfall   
2017 

  
  

          
Kansli 

 
3 251 

 
2 084 

 
1 443 

 
1 217 

 
226 

 
3 596 

AV-Media 
 

840 
 

273 
 

65 
 

0 
 

65 
 

127 

Fokus 
 

-802 
 

-802 
 

-1 203 
 

-1 200 
 

-3 
 

-1 202 

Nka 
 

0 
 

0 
 

449 
 

0 
 

449 
 

-13 

Räntenetto 
 

0 
 

-7 
 

0 
 

-17 
 

17 
 

-12 

Resultat 
 

3 289 
 

1 548 
 

754 
 

0 
 

754 
 

2 496 

 

Kansliets överskott på 3 251 tkr beror på att utfallet på projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter 
under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga rörelsekostnader är lägre än förväntat. För 
helåret beräknas resultatet bli ett lägre överskott. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 226 tkr, 
vilket ger ett överskott på helåret på 1 443 tkr för kansliet. 

AV-Media visar ett positivt delårsresultat på 840 tkr. Under årets första åtta månader har verksamheten 
periodvis haft vakanser som nu är tillsatta. Utfallet för helåret är ett mindre överskott och helårsprognosen 
beräknas till +65 tkr. 

Fokus redovisar ett underskott med 802 tkr i delårsbokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, 
men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 800 tkr och resultatenheten bär vissa 
avvecklingskostnader för personal. Prognos för helåret är ett underskott på 1 203 tkr.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. Verksamheten finansieras av 
projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Statsbidraget för 2018 är 9 500 tkr och har 
under perioden erhållits i sin helhet. De medel som inte förbrukats vid tidpunkten för delårsbokslutet har 
balanserats. Årsprognosen är ett förväntat överskott med 449 tkr.  

Finansnettot för perioden i likhet med prognosen för helåret visar att ränteintäkterna är lika stora som de 
finansiella kostnaderna. 

Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under perioden. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar 
regionförbundet i regel leasing.  

Ekonomisk framtidsbedömning 
Regionförbundets totala prognos för helåret är +754 tkr, där kansli inklusive finansnetto bidrar med ett 
överskott på 1 443 tkr, AV-Media med 65 tkr och Nka med 449 tkr. Finansieringen av KOMPASS 
medför ett underskott på 1 203 tkr. Då budgeterat resultat är ett nollresultat, ger prognosen en beräknad 
positiv budgetavvikelse på 754 tkr. 

Då Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län startar sin verksamhet den 1 januari 2019 
kommer Regionförbundet i Kalmar län att avvecklas. Regionförbundets verksamhet kommer att bedrivas 
inom ramen för de två nya organisationerna. 
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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. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, görs inte 
heller någon sammanställd redovisning per 31 augusti. 

Intern kontroll 
Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. 2018 års kontrollplan innehåller kontrollmoment 
inom områdena upphandling/inköp, attesträtt, protokoll och it-säkerhet. Internkontrollplanen innehåller 
också åtgärder inom områdena personuppgifter och kvalitetssäkring av information. Återrapportering sker 
i anslutning till årsredovisningen.  
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Resultaträkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 
Prognos  

2018 
Budget  

2018 2017 

  1       
Verksamhetens intäkter  76 403 883 79 647 968 113 973 667 112 134 527 124 155 130 

 Medlemsavgifter 2 24 452 470 23 264 658 36 678 722 36 678 722 34 896 986 

 Medlemsbidrag 3 8 119 687 8 594 892 12 508 190 12 519 190 13 488 338 

 Projektbidrag 4 31 596 459 30 638 789 45 630 000 42 854 159 50 270 567 

 
Statsbidrag regional  
kulturverksamhet 5 762 667 749 334 1 144 000 1 165 000 1 125 000 

 Övriga ersättningar och intäkter 6 11 472 600 16 400 295 18 012 755 18 917 456 24 374 239 
Jämförelsestörande poster 7       
         
Verksamhetens kostnader  -73 047 939 -77 986 424 -113 116 306 -112 020 027 -121 501 732 

 Utbetalade bidrag 8 -11 994 729 -13 565 962 -14 522 529 -10 344 000 -23 279 828 

 Övriga rörelsekostnader 9 -26 752 025 -29 416 772 -47 142 000 -47 658 027 -47 273 363 

 Personalkostnader 10 -34 301 185 -35 003 690 -51 451 777 -54 018 000 -50 948 541 
 
Jämförelsestörande poster 7       
Avskrivningar 1, 11 -66 163 -106 042 -102 900 -97 000 -145 502 
 
Rörelseresultat  3 289 781 1 555 501 754 461 17 500 2 507 896 

         
Övriga finansiella intäkter  20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 

 Övriga ränteintäkter m.m. 12 20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 
Finansiella kostnader  -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 

 Övriga räntekostnader m.m. 12 -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 
 
Resultat före extraordinära 
poster  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
/Resultat efter finansiella poster        
         
Årets resultat  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
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Balansräkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
TILLGÅNGAR 1     
 
Anläggningstillgångar 11 5 846 731 5 916 754 5 912 894 
Materiella   266 631 336 654 332 794 

 varav ADB och Övrigt  266 631 336 654 332 794 
Finansiella  13 5 580 100 5 580 100 5 580 100 

 varav aktier  580 100 580 100 580 100 

   i koncernföretag  500 000 500 000 500 000 
   i andra företag  80 100 80 100 80 100 
 varav fordringar  5 000 000 5 000 000 5 000 000 

   fordringar i koncernföretag  5 000 000 5 000 000 5 000 000 
 
Omsättningstillgångar  109 099 208 107 080 939 80 023 486 
Förråd, lager  117 500 112 500 109 800 

 Rikskuponger  117 500 112 500 109 800 
Fordringar  18 856 248 21 658 917 16 380 748 

 Kundfordringar  1 451 848 4 354 496 3 438 366 
 Skattefordringar  523 582 751 172 2 328 797 
 Övriga fordringar  544 701 574 299 535 470 
 Interimsfordringar 14 16 336 117 15 978 949 10 078 114 

Kassa o bank 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  114 945 939 112 997 693 85 936 380 
     
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital 17 36 905 951 36 765 537 33 616 214 

 varav ingående eget kapital  33 616 214 35 216 939 31 119 910 
 varav årets resultat  3 289 737 1 548 598 2 496 304 

 
Avsättningar  5 323 773 408 977 5 000 310 

 varav pensioner och liknande förpliktelser 16 5 323 773 408 977 5 000 310 
Skulder   72 716 215 75 823 179 47 319 856 
 
Långfristiga skulder  0 0 0 
 
Kortfristiga skulder  72 716 215 75 823 179 47 319 856 
Leverantörsskulder  6 575 061 6 112 433 9 725 641 
Skatteskulder  5 412 671 4 645 268 224 158 
Övriga skulder     8 244 
Interimsskulder 14 60 728 483 65 065 478 37 361 813 
 
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 114 945 939 112 997 693 85 936 380 
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Kassaflödesanalys, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat, efter finansnetto  3 289 737 1 548 598 2 496 304 
Justering för av- och nedskrivningar 11 66 163 106 042 145 502 
Justering för betald skatt     
Justering för gjorda avsättningar 16 323 463   474 052 
Justering för ianspråktagna avsättningar 16  -20 252  
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 
(reavinst/förlust)      
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  3 679 363 1 634 388 3 115 858 
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 475 500 -6 691 362 -1 413 193 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar      
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager  -7 700 11 079 13 779 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder  25 396 359 27 604 543 -898 780 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  26 594 522 22 558 649 817 664 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i immateriella anläggningstillgångar      
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar      
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 0  -67 401 -103 001 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiella anläggningstillgångar 13     
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiell leasing      
Försäljning av finansiell leasing      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -67 401 -103 001 
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder  0 0 0 
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing  0 0 0 
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar  0 0 0 
Övriga finansiella poster  0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 0 
 
ÅRETS KASSAFLÖDE  26 592 522 22 491 248 714 663 
 
Förändring likvida medel  26 952 522 22 491 248 714 663 
Likvida medel vid årets början  63 532 938 62 818 275 62 818 275 
Likvida medel vid årets slut 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 
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Noter  

Not 1 Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med 
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.  

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Anläggningstillgångar 
Till anläggningstillgångar hänförs 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 hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-
Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas 
inte som anläggningstillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

  Antal år 
ADB-inventarier    3 
Övriga inventarier    5 

Leasingavtal, finansiella och operationella 
Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). 
Tabellen nedan visar det nominella värdet (i tkr) av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som 
tecknats för mer än 3 år.  
 Antal  2018 2019  
Kaffemaskin 3  18 0  
Vattenkylare                                2  10 0  
Kopieringsmaskin 
Bilar 

3 
3 

 72 
54 

0 
0 

 

        

Not 2 Medlemsavgift 
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget. 

Not 3 Medlemsbidrag 
Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår 
inte i posten.  

Not 4 Projektbidrag 
Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till 
verksamheten inom Nka ingår med 6 333 tkr (motsvarar 9 500 tkr för hela året) i beloppet. Av 
totalbeloppet 31 596 tkr utgör 8 899 tkr EU-bidrag, vilket är en fortsatt ökning av andelen EU-bidrag 
jämfört från 2015 och framåt. Anledningen till ökningen är att flera stora fleråriga projekt kom igång 
under 2017. 
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Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet 
Regionförbundet får i år 1 144 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet, vilket blir 763 tkr 
omräknat till årets första åtta månader. 

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter 
I posten övriga ersättningar och intäkter på 11 473 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med 
4 993 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 4 045 tkr och finansiering av Brysselkontoret 
med 2 216 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 

Not 7 Jämförelsestörande poster 
Inga jämförelsestörande poster har förekommit hittills under året. 

Not 8 Utbetalade bidrag  
Posten som totalt uppgår till 11 995 tkr omfattar bidrag till ALMI med 3 756 tkr och utbetalade 
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet. I projektbidragen ingår bland annat Glasrikesmiljonen 
med 2 000 tkr och Motivation leder till framgång med 3 588 tkr. 

Not 9 Övriga rörelsekostnader   
Övriga rörelsekostnader 26 752 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader 
och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 
Kostnader för konsulter, inhyrd personal och föreläsare uppgår till 12 888 tkr varav 8 433 tkr avser 
kansliets projektverksamhet och 2 033 tkr avser Nka.  

Not 10 Personalkostnader  
Personalkostnader 34 301 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie 
verksamhet som projektverksamhet. Personalkostnaderna ligger något lägre än budgeterat. 

Not 11 Inventarier 
Inga investeringar har gjorts under perioden.  

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader 
Periodens finansiella intäkter omfattar ränta på fordran på Kommunernas Hus AB och valutakursvinster 
uppgår sammanlagt till +20 tkr, medan de finansiella kostnaderna på totalt -20 tkr i huvudsak består av 
valutakursförluster.  
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   
 
Aktier (kr) 

  
Antal 

 
2018-08-31 

 
2017-08-31 

 
2017-12-31 

      
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB  5 000  500 000  500 000 500 000  
(556190-8368) (100%) 
 
 
IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%) 

  
 

500 

 
 

50 000  

 
 

50 000 

 
 

50 000  

      
Aktier i E22 AB (20%)  200  20 000  20 000 20 000  
      
Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC  
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%) 
 

  10  
 
 

10 000  
 
 

10 000 10 000  
 
 

Sweden China Trade Council  ekonomisk förening  1      100  100      100  
 

 

Långfristiga fordringar (kr)  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Långfristig fordran som förfaller till betalning 

Senare än fem år efter balansdagen:  

  
5 000 000  

 
5 000 000 

 

 
5 000 000  

 

Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr. 

Not 14 Fordringar och kortfristiga skulder 
Fordringar uppgår totalt till 18 856 tkr fördelat på kundfordringar 1 452 tkr, skattefordringar 524 tkr, 
övriga fordringar 545 tkr och interimsfordringar 16 336 kr. Av interimsfordringarna utgör i 8 542 tkr 
fordringar på projektbidrag.  

Kortfristiga skulder uppgår totalt till 72 716 tkr fördelat på leverantörsskulder 6 575 tkr, skatteskulder 
5 413 tkr och interimsskulder 60 728 tkr. Av interimsskulder utgör 29 549 tkr förskottsbetalad 
projektfinansiering.   

Not 15 Kassa och bank 
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen  
av likvida medel framgår av balansräkning samt kassaflödesanalys.  
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Not 16 Avsättningar 
 
Avsatt till pensioner 2018-08-31  2017-12-31       

Ingående avsättning 5 000 310    4 526 258       

Justering             

Ränte- och basbeloppsuppräkning         85 000            

Ändrad diskonteringsränta         88 000       

Nyintjänande PBF          252 311       360 000       

Nyintjänande OPF-KL              8 000         12 000        

Övrig post      - 163 500       

Förändring löneskatt             63 152           92 552       

Summa avsatt till pensioner          5 323 773              5 000 310       

 

Not 17 Eget kapital 
Eget kapital (kr) 2017-08-31  2017-08-31   2017-12-31 

Belopp vid årets ingång   33 616 214    35 216 939   31 119 910   

Årets resultat, AV-Media         839 749          272 974        126 847 

Årets resultat, Fokus Kalmar län      - 801 609       - 801 710   - 1 202 492 

Årets resultat, övrigt     3 251 597        2 077 334         3 571 949 

Belopp vid årets utgång      36 905 951      36 765 537    33 616 214  
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Medarbetare 
Regionförbundets arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Medarbetarnas kompetens 
och delaktighet har, tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt, alltid varit en 
bärande tanke i verksamheten. Medarbetarna har därför beretts god insyn i och gjorts delaktiga i arbetet 
med att bilda region och kommunförbund utifrån de olika yrkesrollerna. Förändringsarbete har 
intensifierats under våren, framförallt inom områdena kommunikation, ekonomi, IT, personal, 
ärendehantering, samt avtal. 

Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för en långsiktigt hållbar och effektiv 
verksamhet. I år har dessa områden särskilt uppmärksammats för att möjliggöra en tydlig och bra 
förändringsprocess. Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer, en risk- och 
konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Det resulterade i en handlingsplan med 
aktiviteter som återkommande följts upp och kompletterats. Exempel på aktiviteter som genomförts har 
varit extrainsatta medarbetarsamtal, erbjudande om samtalsstöd hos företagshälsovården, 
förändringsarbetet som en stående punkt på interna möten, samt gemensamma aktiviteter med blivande 
kollegor i landstinget. Ambitionen är att genom konkreta aktiviteter agera sig in i förändringen.  

En omorganisation gjordes under våren som ett led i att närma sig de framtida organisationsstrukturerna. 
Regionbiblioteket och AV-Media bildade egna områdesgrupper och därmed upphörde Lärande- och 
biblioteksstöd som en områdesgrupp. Under hösten kommer ytterligare en omstrukturering att 
genomföras då följande områdesgrupper bildas: Företags- och projektstöd samt Samhällsplanering och 
tillväxt. Ytterligare aktiviteter kommer att genomföras bland annat olika utbildningsinsatser för att 
hantera nya IT-verktyg.  

Antal anställda  
Den 31 augusti var det 82 anställda vid regionförbundet, jämfört med 84 personer vid samma tidpunkt 
föregående år. Regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet bidrar till variationer i 
antalet anställda under året.   

Anställningsform och medelålder 
Av de totalt 82 anställda hade 61 personer en tillsvidareanställning och 21 personer en tidsbegränsad 
anställning. De tidsbegränsat anställda arbetade främst med kortare och externt finansierade projekt. Av 
de 21 tidsbegränsat anställda hade sex en intermittent anställning, d.v.s. en behovsanställning för 
specifika/enstaka mindre uppdrag.  

Av de anställda var 53 kvinnor och 29 män. Medelåldern var 48 år (49 för män och 48 för kvinnor).  

Personalomsättning 
Under 2018 har sex personer slutat sin anställning, varav tre pensionsavgångar. Åtta personer har 
nyanställts. Därutöver har det varit förändringar inom gruppen med en intermittent anställning. Orsaken 
till detta har framförallt varit ett minskat behov av insatser avseende samhällsorientering för nyanlända. 

Sjukfrånvaro 
Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar medför att insatser sätts in i ett 
tidigt skede vid behov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården, som i samråd 
med aktuell chef gör en rehabiliteringsplan när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad. 
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I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron. I materialet får dock små faktiska förändringar stort 
genomslag i de redovisade procenttalen beroende på att uppdelningen i de olika grupperna i tabellen ofta 
innehåller få antal medarbetare. Det är framförallt den totala sjukfrånvaron som är den mest relevanta 
siffran. Den ligger fortfarande på en relativt låg nivå med 2,83 procent av den totala ordinarie arbetstiden. 
Den har dock ökat något jämfört med augusti 2017.  

Åldersgruppen 30 – 49 år har högst sjukfrånvaro med 4,20 procent. Den har ökat med 2,4 procentenheter 
jämfört med augusti 2017. 

Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat och ligger nu på 37,21 procent. 
Procentsatsen ligger högt men beror framförallt på att korttidssjukfrånvaron är låg och att enstaka 
individer får stort genomslag i statistiken. 

Sjukfrånvaro i procent 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

180101 – 180831  170101 – 170831 

Total sjukfrånvaro 2,83 % 2,38 % 
Total sjukfrånvaro, kvinnor 3,61 % 3,05 % 
Total sjukfrånvaro, män 1,20 % 1,09 % 

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år * * 
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år 4,20 % 1,80 % 
Total sjukfrånvaro, 50 år – 1,87 % 3,07 % 
Sjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro 

180101 – 180831 170101–170831 

Långtidssjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro (> 60 dagar) 

37,21 % 33,46 % 

* 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. Med grupp avses både 
ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 
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Bilaga 1          
          

Statliga regionalpolitiska medel (1:1)          
 
Årets budget uppgår till 50 miljoner kronor med följande indikativa fördelning: 

Företagsstöd 15 000 000 
Projekt/EU 34 000 000 
Uppföljning/utvärd 1 000 000 

 

Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2018. Under årets första sex månader beslutades 
följande belopp: 

  Beviljat belopp Under beredning Utfästelser 2018 Totalt intecknat 
Företagsstöd 10 453 877 0 0 10 453 877 
          
Regionala projekt 13 567 952   6 298 103 19 866 055 
          
EU-medfinansiering 6 519 773 0 6 871 147 13 390 920 
          
Summa 30 541 602 0 13 169 250 43 710 852 

 

Företagsstöd 
Under årets första månader har 151 beslut fattats och drygt 69 % av den indikativa budgeten är 
intecknad. 
 
Även under innevarande år har vi möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till 
småföretag för internationalisering och för digitalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och 
beslutas av oss.   
 
Årets tilldelning för dessa insatser från Tillväxtverket uppgår till 2 250 000 kr och ligger utanför årets 
budget. 
 
Projekt och EU-medfinansiering 
Av den indikativa budgeten på totalt 33 miljoner kr har drygt 20 mkr tagits i anspråk under årets första 
sex månader. Ytterligare ca 13 miljoner kr finns i utfästelser för året. Detta innebär att vi inte kommer 
att kunna ta emot så många fler ansökningar under resterande del av året om samtliga utfästelser faller 
ut i beslut. 
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Bilaga 2                

Företagsstöd 
 

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

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

2018-01-01--06-30 Antal 
beviljade 

Andel i 
% 

Antal 
Avslag  

Andel i 
% 

Antal 
totalt  

Andel beviljat 
belopp (kr) 

Andel i 
% 

Kvinnor med svensk 
bakgrund som driver företag 24  0  24 

 

          1 002 249 

         

 

Kvinnor med utländsk 
bakgrund som driver företag 2  0  2 

            108 500 

     
 

Kvinnor 26 19 % 0  0 % 26             1 110 749     12 % 

                

Män med svensk bakgrund 
som driver företag 90  2  92             6 396 525      

Män med utländsk bakgrund 
som driver företag 12  0  12                691 650      

Män 102 73 % 2 50 % 104 7 088 175  79 % 

                

Män och kvinnor med svensk 
bakgrund och driver företag 11  2  13 

                  

  792 138     
 

Män och kvinnor med 
utländsk bakgrund och driver 
företag 

0  0  0                 0      

Män och Kvinnor 11 8 %      2 50 % 13            792 138     9 % 

                

Totalt 139 100,0% 4  143             8 991 062     100,0% 
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