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Så här läser du  
årsredovisningen 

Det här är Region Blekinges samlade årsredovisning för 2021. 

Det är Region Blekinges viktigaste dokument för att följa upp 

vilka insatser som gjordes under det gångna året. Årsredovis-

ningen sammanställer hur organisationen lyckades leva upp till 

målen i regionplanen. 

Årsredovisningen innehåller tre olika huvudavsnitt: förvalt-

ningsberättelsen, drift- och investeringsredovisningen och den 

ekonomiska redovisningen. I förvaltningsberättelsen redovisas 

året som har gått, i enlighet med kapitel 11 i Lagen om kommu-

nal bokföring och redovisning. Utgångspunkten för förvaltnings-

berättelsen är de övergripande målområden Region Blekinge 

presenterade i regionplan 2021-2023. I driftredovisningen redo-

visas och analyseras det ekonomiska utfallet för Region Bleking-

es nämnder. Investeringsredovisningen innehåller en samlad 

redovisning av Region Blekinges investeringsverksamhet. I den 

ekonomiska redovisningen återges finansiell redovisning: resul-

taträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 

Sist i årsredovisningen finns bilagor som presenterar en 

sammanställning av årsstatistik för Region Blekinge. Här finns 

också revisionsberättelsen, som redogör för Region Blekinges 

revisorers granskning av räkenskaper och verksamhet.
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Strategi för framtiden 
– Blekinge en ännu bättre livsplats

Fler ska vilja leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Det är målet med Region Blekinge 

nya regionala utvecklingsstrategi. Under 2021 har arbetet med att forma strategin 

gått in i sitt slutskede och regionalstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) är 

stolt över den process som varit. 

– Hög delaktighet, inte minst från kommunerna men även många andra aktörer,

både privata och offentliga, är en förutsättning för att strategin ska bli verklighet. 

Den regionala utvecklingsstrategin är Blekinges ge-
mensamma färdplan för att länet ska utvecklas och 
växa. Under 2021 gick arbetet med att forma strate-
gin in i ett intensivt slutskede. Den har tagits fram i 
dialog med många olika aktörer, exempelvis skicka-
des den på remiss till cirka 100 instanser. Alla i länet 
som ville kunde också gå in och lämna synpunkter 
på den via Region Blekinges webbplats. I februari 
2022 fastställde regionfullmäktige den nya regiona-
la utvecklingsstrategin som fått namnet Växtplats 
Blekinge. 

Pandemins påverkan 
Så hur mår då länet efter två år av pandemi? 
När Lennarth Förberg och regiondirektör Peter Lilja 
blickar tillbaka på året som gått, menar de att 
Blekinge ändå klarat sig förhållandevis bra.  

– Tack vare att vi har en stark industrisektor
som vilar på stor export har länet inte drabbats 
så hårt av pandemin. Arbetslösheten, som steg 
inledningsvis, är lägre än före pandemin, vilket är   
mycket positivt. Sedan finns det självklart utma-
ningar, som befolkningstillväxten, säger Lennarth  
Förberg. 

Blekinge har en negativ befolkningstillväxt  
och behöver vända denna trend. Det är därför en 
viktig uppgift för den nya regionala utvecklings-
strategin att få fler att vilja leva, bo och arbeta  
i länet. Den ska hjälpa Blekinge att bli en ännu 
bättre livsplats med fokus på attraktiva livsmiljöer, 

ett expansivt näringsliv och god kompetens- 
försörjning. 
– Vår litenhet är vår styrka. Det har visat sig inte 
minst under de senaste två åren, där vi snabbt har 
kunnat anpassa verksamheten och samarbeta med 
andra för att hantera pandemin, säger Peter Lilja.

Under år 2021 har pandemin drabbat Blekinge 
hårdare än under föregående år, med stor smitt-
spridning och många allvarligt sjuka i behov av sjuk-
husvård. När läget var som värst var det uppemot 
50 personer som behövde vård på Blekingesjukhu-
set på grund av covid-19. Detta, tillsammans med 
hög korttidsfrånvaro på grund av pandemin, har  
varit extremt påfrestande för medarbetarna i hälso- 
och sjukvården. För att visa sin uppskattning delade 
därför Region Blekinge ut en julbonus på 3 000 kro-
nor till all personal. 

– Det ska ses som en symbolisk gest. Vi som inte 
arbetar patientnära har nog svårt att fullt ut förstå 
vilken påfrestning detta har inneburit för hälso- 
och sjukvården. Sedan får vi inte glömma bort att 
pandemin påverkat även våra andra förvaltningar:  
Blekingetrafiken, folktandvården, regionservice, 
regional utveck-ling, kultur och bildning och 
regionstaben, säger Lennarth Förberg. 

Fortsatt arbete för att vara 
en attraktiv arbetsgivare 
Statistik för fjolåret visar att antalet medarbetare har 
minskat under 2021. Sannolikt beror det på att den 



Å R SRED OV ISNIN G 2021 

REGI O N B L EK IN GE 5

krävande covid-vården har lett till att medarbetare  
 valt att lämna organisationen och det har varit svårt 

att fullt ut ersätta dem. Denna utveckling måste gi-
vetvis tas på stort allvar, menar regiondirektören.  

Lennarth Förberg och Peter Lilja. 

– Det finns ingen enkel lösning, utan det handlar 
om att arbeta vidare med att erbjuda en bra arbets-
miljö och attraktiva villkor. Goda möjligheter att ut-
vecklas i sin yrkesroll, ett väl fungerande ledarskap, 
moderna vårdmiljöer och konkurrenskraftiga löner 
är viktiga faktorer för att skapa den attraktiva 
arbetsplatsen, säger Peter Lilja. 

Stort fokus på vaccinationsarbete 
Den dominerande uppgiften under det gångna året 
har varit att vaccinera så många invånare som möj-
ligt för att minska smittspridningen och risken för 
allvarlig sjukdom och död. I Blekinge är det primär-
vården, både de offentliga och de privata vårdcen-
tralerna, som utfört vaccinationerna. Även pensio-
nerad hälso- och sjukvårdspersonal har hjälpt till, 
liksom kommunerna i viss utsträckning. Arbetet har 
varit mycket framgångsrikt och Blekinge har legat 
på topp tre i landet när det gäller det totala antalet 
vaccinerade. Totalt har cirka 250 000 doser vaccin 
delats ut under fjolåret. Omfattande informations-
insatser har genomförts för att underlätta vaccina-
tionen och ge svar på alla de frågor som invånarna 
har haft. Peter Lilja: 

– Vi ska vara väldigt stolta över hur vi tagit oss 
an denna utmaning. Ofta har framförhållningen 

varit väldigt kort men tack vare hög kompetens  
och god flexibilitet hos alla som varit involverade i 
arbetet, har vi nått väldigt goda resultat. 

Framtida utmaningar 
Ekonomiskt slutade året med ett rejält överskott, 
huvudsakligen beroende på att börsen gick mycket 
bra under 2021. Ser man till verksamheternas  
resultat blev det ett överskott med 141 miljoner 
kronor. Region Blekinge behöver en stabil ekonomi 
inför framtiden, understryker Lennarth Förberg. 
Stora utmaningar med en åldrande befolkning och 
därmed ett omfattande hälso- och sjukvårdsbehov 
väntar. Dessutom har Blekinge en minskande  
befolkningstillväxt, vilket i sin tur påverkar skatte-
intäkterna negativt. Region Blekinge har också  
stora investeringbehov framöver, framför allt  
i byggnader. Pandemin har dessutom gjort att 
mycket vård fått vänta, något som måste tas   
igen på kort tid. 

Viktiga lärdomar från pandemin 
Region Blekinge har totalt sex inriktningsmål som 
gäller alla verksamheter: ett attraktivt Blekinge, 
god tillgänglighet, god kvalitet, engagerade medar-
betare med rätt kompetens, ett hållbart Blekinge 
och långsiktig ekonomisk planering med god kost-
nadskontroll. En summering av år 2021 visar att 
Region Blekinge fullt ut nådde ett mål, ett attrak 
tivt Blekinge. För övriga mål blev resultatet inte 
fullt ut tillfredställande. Inget av målen fick rött  
ljus, det vill säga ingen måluppfyllelse. Peter Lilja 
och Lennarth Förberg är trots allt nöjda med 
resultatet. Givetvis har pandemin påverkat mål-  
uppfyllelsen eftersom Region Blekinge har fått  
prioritera nödvändiga och akuta insatser för att  
begränsa smittspridningen. Det gäller till exempel 
tillgängligheten och olika utvecklingsarbeten som 
har pausats. 

– När nu pandemin förhoppningsvis går mot sitt 
slut är det viktigt att dra lärdomar av den. Många  
av de erfarenheter vi gjort är viktiga att ta med sig.  
Vi har till exempel visat att vi väldigt snabbt kan gå 
från ord till handling. Det behöver vi ta med oss när 
vi nu parallellt går vidare i de utvecklingsarbeten vi 
står inför, arbeten som syftar till att kunna erbjuda 
invånarna en ännu bättre samhällsservice och göra 
Blekinge till en ännu bättre livsplats.  
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Det här får du 
för dina skattepengar 

Skattepengarna är Region Blekinges viktigaste inkomstkälla. År 2021 betalade varje 

invånare 26 532 kronor i skatt till Region Blekinge. En annan viktig inkomstkälla är 

statsbidrag. Tillsammans med patientavgifter, såld vård, sålda varor och tjänster, 

intäkter från kapital och övriga intäkter blir det totalt 48 360 kronor per invånare 

och år som går till att finansiera Region Blekinges verksamhet. 

Intäkter under 

per invånare 2021
Regionskatt 26 532 
Statsbidrag 14 448 
Avgifter från patienter/kunder 1 496 
Försäljning av sjukvård 1 283 
Försäljning av varor och tjänster 1 804 
Övriga intäkter 886 
Finansiella intäkter 1 911 

48 360 kronor per  
invånare 

Totala intäkter under 2021 

7 692
M I L J O N E R  K R O N O R  

 

53,4% 
Blekinge har 159 056 medborgare, varav  

53,4 procent är i yrkesverksam ålder (20-64 år). 

Av varje hundralapp 

som EN INVÅNARE i Blekinge  
tjänade år 2021 gick 

12,04
kronor till 
regionskatt 

De 5 vanligaste 
 HUVUDDIAGNOSERNA FÖR LÄKARBESÖK 

I ÖPPENVÅRDEN VAR:

antal diagnoser 

Essentiell hypertoni  
(högt blodtryck utan känd orsak) 8 104 

Smärtor från buk och bäcken 7 448        
Autismspectrum störningar,  
uppmärksamhetsstörningar  

och utvecklingsavvikelser 
7 316 

 Hudtumörer och hudförändringar 5 229 
Smärta och värk 4 796 
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Kostnader 
under 2021 

45 927  
kronor per invånare 

 

 

 

 

        

Trafik 

3 219 
Övriga kostnader 

4 200
 Serviceverksamhet

6 029 

Hjälpmedels-
verksamhet 

534 
Hälso- och sjukvård 

28 977 

Finansiella 
kostnader

365 

Kultur 

622 
Regional 
utveckling 

245 
Tandvård 

1 509 
Folkhögskole-
verksamhet

226 
Siffrorna gäller kronor per invånare
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Året som gått 

2021 
EN VANLIG DAG I REGIONEN 

15 139 
RESOR

görs varje dag  
i kollektivtrafiken. 

Hänt under året 
JANUARI 
Den nya ambulansstationen i Torskors i Karlskrona 
blir klar och verksamheten flyttar in. Lokalerna är 
fullt anpassade efter personalstyrkan och volymen 
uppdrag, vilket ska förbättra arbetsmiljön och bidra 
till en mer effektiv verksamhet. Dessutom ger place-
ringen, med närhet till E22, bättre förutsättningar att 
nå verksamhetens mål om att snabbt vara på plats 
vid en uttryckning. Ambulansstationen består av två 
våningsplan med en totalyta på 2 200 kvadratmeter. 

MAJ 
Schvung får Region Blekinges pris för hållbar utveck-
ling. Företaget har specialiserat sig på att skapa håll-
barhet genom sociala innovationer och samverkan. 

Region Blekinges pris för hållbar utveckling går till 
personer, organisationer, myndigheter, företag eller 
liknande som gjort betydande insatser för en håll-
bar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt håll-
bart samhälle, med friska invånare i en sund miljö. 

Drift och underhåll i Karlshamn tilldelas utmärkel-
sen Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot 
samma mål. Genom gott samarbete, tydliga mål 
och stort fokus på problemlösning har avdelningens 
medarbetare tillsammans med chefen skapat ett 
framgångskoncept, både för egen del, men också 
för de man finns till för. 
 
JUNI 
Bröstcentrum öppnar i Karlskrona, det innebär att 
två verksamheter, mammografi och bröstkirurgi, 

samlas under samma tak i nya byggnad 46 på sjuk-
husområdet i Karlskrona. På bröstcentrum arbetar 
cirka 25 personer med olika professioner, läkare, 
sjuksköterskor, medicinska sekreterare och kurator. 
Detta innebär att hela patientens resa, från utred-
ning till diagnosbesked och uppföljning, finns sam-
lad. Förutom mammografiundersökningar, utred-
ningar och konstaterade fall av bröstcancer kommer 
även personer med vissa andra diagnoser att kallas 
till den nya mottagningen. 

Över 90 procent av Blekinges kvinnor är mycket 
nöjda med förlossnings- och mödravården i länet. 
Det visar resultaten från Sveriges kommuner och 
regioners graviditetsenkät, där gravida och ny-
förlösta kvinnor i länet har delat med sig av sina 
upplevelser. Resultaten visar också att 95 procent 
av de svarande skulle rekommendera någon annan 
att föda på samma förlossningsavdelning och att 
93 procent anser att mödrahälsovården tillgodoser 
deras behov. 

SEPTEMBER 
För andra året i rad är Blekinge bäst i Sverige på 
barnvaccinationer. Det visar statistik från Folk-
hälsomyndigheten. Hela 99 procent av alla barn 
födda 2018 i Blekinge har fått grundvaccinationen 
i det allmänna vaccinationsprogrammet. Motsva-
rande siffra för Sverige som helhet är 97,7 procent. 
 Vaccinationerna ger skydd mot totalt tolv sjuk-
domar, bland annat röda hund, påssjuka och 
 kik hosta.  
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Beräknat på 365 dagar för 2021. 

1185 

måltider 
serveras till 

patienter och  
personal. 

227 
PERSONER  
besöker psykiatrin 
och habiliteringen. 

316 
personer besöker  

folktandvården. 

1003
personer gör 

besök på  
vårdcentralerna  
och jourcentralerna 
(inklusive privata  
vårdcentraler). 

865
personer besöker 

Blekinge sjukhuset. 

OKTOBER 
Region Blekinge börjar skicka post till digitala brev-
lådor. Det innebär att patienter som har en digital 
brevlåda kan motta kallelser, fakturor och brev från 
regionen digitalt. För Region Blekinge är detta en 
del av satsningen på att bli effektivare genom digi-
tala lösningar. Det innebär bland annat att medar-
betarna i hälso- och sjukvården och folktandvården 
får mer tid till vård och hälsofrämjande arbete. 
Dessutom minskar vi vår miljöpåverkan. 

För sjätte året i rad är Region Blekinge fortsatt 
bland de bästa på överlevnad efter hjärtstopp på 
sjukhus. I årets rapport från Svenska hjärt-lung-
registret hamnar regionen på en andraplats. 

Pensionat Järnavik tilldelas Blekinges turismpris 
2021 på Guldeken-galan. Region Blekinge delar ut 
Blekinges turismpris till en person eller ett företag 
inom turistnäringen i Blekinge som gjort något bra 
inom nytänkande och hållbarhet.  

NOVEMBER 
Per Anders Rudelius, dokumentärfilmare i Karls-
hamn, får Region Blekinges kulturpris 2021. Kultur-
priset delas ut årligen för att uppmärksamma vär-
defulla gärningar inom konst- och kulturområdet. 

Nya byggnad 46 på sjukhusområdet i Karlskrona in-
vigs formellt. Byggnad 46 är den största nya bygg-
naden i Region Blekinges regi på 35 år och är en 
 viktig del i utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

Totalt uppgår byggnadens yta till 12 100 kvadrat-
meter fördelat på sju våningsplan med vårdverk-
samhet, ett kulvertplan och ett teknikplan. Bygg-
naden värms upp av en geoenergianläggning 
bestående av 28 borrhål, som är drygt 200 meter 
djupa. Anläggningen klarar även delar av byggna-
dens kylbehov. På taket finns det 200 solcellspane-
ler, som beräknas producera 68 000 kilowattimmar 
el per år. I byggnad 46 inryms bland annat bröst-
centrum, patologi och cytologi, njurcentrum, mikro-
biologi, smittskydd och vårdhygien samt kliniskt 
träningscentrum. 

DECEMBER 
Habiliteringen tilldelas patientsäkerhetspriset 2021. 
De arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsvariationer ska få ett bättre liv. De har 
också lyft och spridit medvetenheten om vårdens 
risker i hela Region Blekinge. 

Syftet med patientsäkerhetspriset är att stödja 
och uppmuntra arbetsplatser i Region Blekinge som 
bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att 
säkra en god och patientsäker vård. 

Appen Din vård Region Blekinge införs vid några av 
regionens vårdcentraler, jourcentralen samt när-
akutmottagningen. Via appen kan invånare i Blekinge 
söka kontakt med sin vårdcentral, jourcentralen 
 eller närakutmottagningen och få en medicinsk 
 bedömning och åtgärder efter behov. Appen införs 
stegvis enligt en plan som löper fram till april 2022. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Region Blekinge redovisade ett resultat på 387 miljo-
ner kronor för 2021. Verksamhetens resultat (exklusive 
finansiella poster) uppgick till 141 miljoner kronor. I 
 tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhet-
ens utveckling. 

Coronapandemin har präglat Region Blekinges 
verksamheter såväl som Blekingebornas vardag. 
 Under sommaren minskade smittspridningen och in-
läggningarna på sjukhuset. Verksamheterna kunde 
börja att arbeta med vård som fått vänta i början på 
hösten, men i slutet av året blev det totala trycket på 
vården av inneliggande patienter stort och i perioder 
fick den planerade vården pausas. Trots detta lycka-
des verksamheten ställa om så att planerad vård kun-
de fortsätta och tillgängligheten kunde delvis förbätt-
ras inom vissa områden. Återstarten i Blekinges 
näringsliv och Region Blekinges verksamheter har 
också påbörjats. 

Verksamheterna visade stor återhållsamhet med 
kostnader och ett flertal åtgärder genomfördes för att 
minska såväl kostnader som intäktstapp. Trots pande-
min blev det en kraftig positiv värdeutveckling på vär-
depapper. Skatteintäkterna ökade med 200 miljoner 
kronor eller 5 procent. Ökningen berodde främst på 
att ekonomin har gått från lågkonjunktur till högkon-

junktur. Tillväxten av ekonomin har blivit högre när 
ekonomin har öppnat upp efter pandemin. Samman-
taget innebar detta att årets resultat, trots den stora 
negativa påverkan från pandemin, blev positivt och 
soliditeten ökade. Kassalikviditeten stärktes vilket 
bland annat berodde på det positiva resultatet i kombi-
nation med en låg investeringstakt jämfört med budget. 

Avsikten var att öka investeringstakten, men i stäl-
let blev investeringarna lägre än de senaste tre åren. 
Endast 43 procent av investeringsbudgeten utnyttja-
des vilket innebar en negativ budgetavvikelse 343 mil-
joner kronor. Självfinansieringsgraden ökade relativt 
kraftigt mot tidigare år, vilket berodde på ett ökat 
 resultat i kombination med den låga investerings-
volymen. 

Antalet anställda minskade jämfört med 2020. 
 Detta berodde på att det fanns ett ökat antal vakanser 
bland sjuksköterskorna, troligtvis orsakat av den 
tunga covid-vården, men även många utlokaliserade 
patienter, vilket ledde till att fler än vanligt valde att 
avsluta sina anställningar. Den stora ökningen mellan 
2019 och 2018 berodde främst på samgåendet med 
kommunalförbundet Region Blekinge. 

Samtliga poster i tabellen ovan beskrivs mer utför-
ligt i den fortsatta förvaltningsberättelsen. 

2021 2020 2019 2018* 2017 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 1 430 1 253 1 094 820 748 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 7 247 6 917 6 577 5 854 5 672 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 5 958 5 728 5 453 4 983 4 849 

Finansnetto (mnkr)* 246 50 93 -27 -2 

Årets resultat (mnkr)* 387 114 62 -78 -77 

Soliditet (%) 32,9 29,4 29,3 31,4 32,2 

Kassalikviditet inklusive pensionsplaceringar (%) 254 194 186 211 222 

Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (%) 93 73 60 83 96 

Investeringar (mnkr) 260 312 402 490 233 

Självfinansieringsgrad (%) 164 83 60 57 52 

Antal anställda 5 036 5 119 5 125 4 946 4 938 

* Utfall 2018 är omräknat med anledning av ny redovisningslag.
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Den kommunala koncernen 
Region Blekinges samlade verksamhet bedrivs i regionens nämnds- och förvaltnings-

organisation. Region Blekinge har även ett antal koncernföretag och ägarintressen 

i andra företag och organisationer. En viss del av verksamheten har överlämnats till 

privata utförare. En fullständig översikt av Region Blekinges verksamhet visas  

i  organisationsschemat nedan. 

 

Region Blekinge 

Nämnd och 
styrelse 

Koncernföretag 
Andra företag  
med ägarintresse Privata utförare 

Regionstyrelsen 
Blekingetrafiken AB 
(100%) 

E22 AB (20%) Hälsoval primärvård 

Hälso- och sjukvårds- 
nämnden 

Stiftelsen Blekinge 
Museum (60%) Kust till kust AB (12,5%) 

Privatpraktiserande 
tandläkare 

Tandvårdsnämnden Visit Blekinge (50%) Öresundståg AB (12%) 
Privata vårdgivare 
specialistvård 

Regionala utvecklings-
nämnden 

Techtank (50%) AB Transitio (5%) Privata vårdgivare sjuk-
vårdande behandling 

Kultur- och bildnings-
nämnden 

Almi Företagspartner 
Blekinge AB (49%) 

Kommunalförbundet  
Svenskt Ambulansflyg (1,6%) 

Trafikentreprenörer 

Trafiknämnden 
AB Regionteatern 
Blekinge/Kronoberg (29%) 

Samtrafiken  
Sverige AB (1,8 %) 

Patientnämnden Rockneby Vind AB (30%) 
LÖF Regionernas  
ömsesidiga  
försäkringsbolag (1,6 %) 

Samverkansnämnden  
i Blekinge 

Inera AB (0,2 %) 

Samverkansnämnden 
Region Blekinge och 
Region Kronoberg 

Kommuninvest  
ekonomisk  
förening (< 1 %)
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REGION BLEKINGES NÄMNDER 
Region Blekinge har åtta nämnder. De flesta nämn-
der har som uppdrag att styra förvaltningarna inom 
sina respektive områden. Regionstyrelsen agerar 
nämnd för all verksamhet som inte leds av en  
särskild nämnd. I årsredovisningen kommer det  
därför i fortsättningen uttryckas att det finns nio 
nämnder. Beskrivningen nedan av respektive 
nämnd ska ses mot bakgrund av kommunallagens 
krav på att frågor som är av principiell betydelse  
eller annars av större vikt för regionen alltid ska 
hanteras i regionfullmäktige. 

Regionstyrelsen 
Under regionstyrelsen samlas all verksamhet i  
Region Blekinge som inte leds av en nämnd. Region-
styrelsen har en övergripande samordnande roll  
i och med sin särställning med uppsiktsplikt över 
övriga nämnders och bolags verksamheter. Region-
styrelsen utövar ledning och ekonomisk förvaltning 
ur ett helhetsperspektiv för regionen. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska leda Region  
Blekinges hälso- och sjukvård, förutom tandvård. 
Det innebär bland annat att nämnden ansvarar  
för hälso- och sjukvården inom Blekingesjukhuset,  
primärvården och psykiatri och habilitering. 

Tandvårdsnämnden 
Tandvårdsnämnden ska leda den tandvård som  
bedrivs inom Region Blekinge. 

Regionala utvecklingsnämnden 
Regionala utvecklingsnämnden ska utöva ledning 
inom sitt ansvarsområde. Nämnden bereder och 
beslutar i ärenden enligt lagen om regionalt utveck-
lingsansvar i vissa län (2010:630) och förordningen 
om regionalt tillväxtarbete (2007:13). Nämnden  
bereder Blekinges regionala utvecklingsstrategi  
och länsplaner för regional transportinfrastruktur 
för beslut i regionfullmäktige. 

Kultur- och bildningsnämnden 
Kultur- och bildningsnämnden ska utöva ledning 
inom kultur-, bildnings- och fritidsområdet, för  
Blekinge folkhögskola och för de institutioner  

inom området för vilka Region Blekinge är huvud-
man. Nämnden ska verkställa Region Blekinges  
kulturpolitik enligt kulturplan och ansvara för  
uppdrag till verksamheten inom kultur- och fritids-
området samt för uppföljning och utvärdering av 
uppdragen. Nämnden bereder och beslutar i ären-
den enligt förordning (2010:2012) om fördelning  
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, 
kallad kultursamverkansmodellen. 

Trafiknämnden 
Trafiknämnden ska utöva ledning inom sitt ansvars-
område. Nämnden ska i enlighet med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet planera och genom-
föra en god kollektivtrafik inom beslutade ekono-
miska ramar. Nämnden ansvarar för färdtjänst, 
sjukresor och kollektivtrafik. Nämnden ansvar  
också för beslut om tillstånd för färdtjänst. 

Patientnämnden 
Patientnämnden arbetar med att hjälpa patienter 
och närstående om det uppstår problem i kontak-
ten med hälso- och sjukvården eller tandvården. 
Nämnden är till för både Region Blekinges  
patienter och kommunernas vårdtagare. 

Samverkansnämnden i Blekinge 
Samverkansnämnden i Blekinge består av  
Region Blekinge och länets fem kommuner.  
Nämnden  arbetar för att länets invånare ska  
erbjudas hjälpmedel för funktionsnedsättning  
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta med  
undantag för syn- och hörselhjälpmedel och  
ortopedtekniska hjälpmedel. 

Samverkansnämnden för Region Blekinge  
och Region Kronoberg 
Samverkansnämnden för Region Blekinge och  
Region Kronoberg är en gemensam nämnd för  
Region Blekinge och Region Kronoberg, vars  
uppgift är att verka för ett samarbete mellan  
huvudmännen. Nämnden har till uppgift att vidare-
utveckla samarbetet för de båda huvudmännen 
inom hälso- och sjukvårdsom rådet enligt sam- 
verkansavtal.
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KONCERNFÖRETAG 
Region Blekinge samverkar med andra aktörer för 
att skapa ett Blekinge som kännetecknas av ut-
veckling, stabilitet, livskvalitet och sysselsättning. 
En sådan utveckling ger tillväxt i länet och skapar 
ökade ekonomiska förutsättningar för att bedriva 
hälso- och sjukvård och övrig verksamhet med god 
kvalitet. Region Blekinges engagemang i dotterbo-
lag och stiftelser är ett medel för detta. 

Blekingetrafiken AB (100%) 
Kommunalförbundet Region Blekinge övertog suc-
cessivt Blekingetrafiken AB:s hela verksamhet 2014. 
Från och med 2015 har det inte bedrivits någon 
verksamhet i bolaget. 

Stiftelsen Blekinge Museum (60%) 
Tillsammans med Karlskrona kommun och Blekinge 
musei- och hembygdsförbund är Region Blekinge 
huvudman för Stiftelsen Blekinge Museum. Stiftel-
sens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastig-
heter och byggnader och hålla dem tillgängliga för 
allmänheten. Stiftelsen ska bedriva vetenskaplig in-
samling och dokumentation, utställningsverksam-
het, information och annan utåtriktad verksamhet 
som gäller länets kultur- och naturhistoria och be-
driva och främja kulturminnesvård. 

Inga siffror för 2021 finns tillgängliga för Blekinge 
Museum vid upprättandet av denna årsredovisning. 

Mnkr 2021 2020 

Årets resultat -0,9 

Nettoomsättning 14 

Balansomslutning 33 

Eget kapital 20 

Soliditet % 62 

Medelantal anställda 30 

Visit Blekinge AB (50%) 
Visit Blekinge AB ägs av Region Blekinge och länets 
kommuner. Deras uppdrag är, att i nära samverkan 
med näringslivet, ägarna och andra offentliga in-
tressenter, skapa optimala förutsättningar för ut-
veckling i regionen – inte bara av besöksnäringen 
utan också av inflyttning, talangattraktion och eta-
bleringar. 

Bolaget har både det nationella och internatio-
nella marknadsuppdraget att öka Blekinges konkur-
renskraft med effektiv och bred marknadsföring 
som stärker varumärket Blekinge. 

Mnkr 2021 2020 

Årets resultat 0,3 0,0 

Nettoomsättning 13 5 

Balansomslutning 8 1 

Eget kapital 1 0 

Soliditet % 18 10 

Medelantal anställda 6 3 

Techtank AB (50%) 
Techtank är ett industrikluster och en regional ut-
vecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka 
industrins konkurrenskraft. Verksamheten riktar sig 
till industri- och teknikföretag samt industrinära 
tjänsteföretag, såväl små som medelstora och stora 
företag. Techtank arbetar aktivt och företagsnära 
med att identifiera företagens behov och samordna 
insatser för att möta utmaningarna – i nutid och 
framtid. 

Mnkr 2021 2020 

Årets resultat 0,2 0,0 

Nettoomsättning 1 0 

Balansomslutning 5 0 

Eget kapital 0 0 

Soliditet % 6 0 

Medelantal anställda 2 0
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Almi Företagspartner Blekinge AB (49%) 
Almi-koncernens uppdrag är att skapa förutsätt-
ningar för hållbar tillväxt genom att förbättra möj-
ligheterna till att utveckla fler konkurrenskraftiga 
företag. Almis verksamhet utgör ett komplement till 
den privata marknaden för att tillgodose företagens 
behov av affärsutveckling och finansiering. Almi 
 Företagspartner Blekinge AB är ett regionalt dotter-
bolag och verksamheten bedrivs med kontor i 
 Karlskrona och Karlshamn. Almi erbjuder enligt för-
ordningen SFS 2012:872 i kommission för moder-
bolags räkning finansiering till små och medelstora 
företag. Finansieringen kompletterar andra aktörer 
och insatser sker ofta i samarbete med banker eller 
andra kreditinstitut. 

Mnkr 2021 2020 

Årets resultat 0,0 0,6 

Nettoomsättning 13 12 

Balansomslutning 15 15 

Eget kapital 14 14 

Soliditet % 90 92 

Medelantal anställda 11 9 

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg (29%) 
Regionteatern Blekinge Kronoberg driver scen-
konstverksamhet inom Kronobergs län och 
 Blekinge. Ändamålet med verksamheten är att pro-
ducera, arrangera och stimulera scenkonst för barn, 
unga och vuxna. Bolaget ska vara en aktiv del i 
samhällslivet och speciellt kulturlivet inom de båda 
länen. Huvudmän är Region Blekinge tillsammans 
med Region Kronoberg och Växjö kommun. 

Mnkr 2021 2020 

Årets resultat 1,2 1,3 

Nettoomsättning 43 40 

Balansomslutning 23 25 

Eget kapital 9 8 

Soliditet % 46 36 

Medelantal anställda 43 37 

Rockneby Vind AB (30%) 
De fem vindkraftverken norr om Rockneby i Kalmar 
kommun ägs av 17 delägare. För att skapa stor-
driftsfördelar, sprida risker och för att minska admi-
nistrationskostnaderna skrev delägarna avtal om 
att samarbeta kring vindparkens drift och adminis-
tration. Rockneby Vind ägs av delägarna till vind-
kraftsparken i samma proportion som de äger an-
delar av den totala parken. Bolagets uppgift är att 
företräda ägarna och på deras uppdrag ta hand om 
frågor kring till exempel elförsäljning, drift och ad-
ministration av vindparken. Vindkraftverken är av 
fabrikatet Vestas V100 1,8 megawatt (MW), med en 
generator på 1,8 MW och en tornhöjd på 95 meter. 

Mnkr 2021 2020 

Årets resultat 0,0 0,0 

Nettoomsättning 15 12 

Balansomslutning 3 1 

Eget kapital 0 0 

Soliditet % 13 31 

Medelantal anställda 0 0 

ANDRA FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE 
Utöver ovan beskrivna koncernföretag har Region 
Blekinge ägarintressen i följande företag och orga-
nisationer. 

E22 AB (20%) 
Bolaget E22 AB ska verka för en utbyggnad och 
upprustning av väg E22 till lägst fyrfältstandard 
mellan Norrköping och Trelleborg. 

Kust till kust AB (12,5%) 
Bolaget Kust till kust AB ska bedriva verksamhet 
som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafi-
ken till, från och inom Kust till kustbanans trafiksys-
tem. Beslut om avveckling av bolaget togs i region-
fullmäktige den 22 september 2021. Inväntar nu 
beslut om avveckling från samtliga huvudmän. 

Öresundståg AB (12%) 
Bolaget Öresundståg AB:s uppgift är att samordna 
och driva gemensamma frågor för Öresundstågs-
systemet i Sverige, bland annat frågor om avtal, 
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 trafikplanering, marknad, försäljning, fordon och 
underhåll. 

AB Transitio (5%) 
AB Transitio är ett samägt bolag av samtliga regio-
nala kollektivtrafikmyndigheter. Bolagets uppdrag 
är att upphandla, finansiera och förse ägarna med 
tåg och reservdelar. 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
(1,6%) 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs med-
lemmar är samtliga regioner. Kommunalförbundet 
ska sköta uppdraget med ambulansflygplanverk-
samhet. 

Samtrafiken Sverige AB (1,8%) 
I bolaget Samtrafiken Sverige AB:s verksamhet ingår 
dels att koordinera hela landets trafikinformation, 
 exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att 
kombinera olika aktörers trafikdata och biljettformat. 

Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag 
(1,6%) 
Samtliga regioner har ett gemensamt försäkrings-
bolag. Regionernas ömsesidiga patientförsäkring 
åtar sig att enligt patientskadelagen lämna patient-
skadeersättning för personskada som en patient 
fått av hälso- och sjukvårdsverksamhet i Sverige 
som bedrivs av försäkringstagaren. 

Inera AB (0,2%) 
Inera AB är en av flera utförare som samverkar 
kring genomförandet av den nationella e-hälso-
strategin för tillgänglig och säker information inom 
vård och omsorg. Bolaget bedriver bland annat 1177 
Sjukvårdsrådgivningen och 1177.se. 

Kommuninvest ekonomisk förening  
(mindre än 1%) 
Kommuninvest ekonomisk förening är en organisa-
tion med svenska kommuner och regioner som 
medlemmar. Föreningen har till ändamål att i sin 
verksamhet förverkliga en gemensam verksam-
hetsidé och vision bestående i att främja sina med-
lemmars ekonomiska intressen genom att skapa 
varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplå-
ning, och att genom stöd till medlemmarna skapa 

goda förutsättningar för deras verksamhet på det 
finansiella området. 

PRIVATA UTFÖRARE 
Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar och 
utarbetar uppdrag till nämnderna. Aktiviteter för att 
nå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi 
 eller genom att ingå avtal med externa utförare. 
Det senare sker bland annat genom upphandling 
enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om 
upphandling inom försörjningssektorerna och lagen 
om valfrihetssystem. 

Inom Hälsoval Blekinge finns sex vårdcentraler 
som drivs av privata vårdgivare och tolv offentligt 
drivna vårdcentraler. Andelen av befolkningen som 
valde att lista sig vid någon av de privata vårdenhet-
erna uppgick till 29,5 procent. De privata vårdcen-
tralerna i Blekinge är Kungsmarkens vårdcentral, 
Capio vårdcentral Ronneby, Läkarhuset i Karlshamn, 
Hälsohuset för alla, Olofströmskliniken och Valje-
hälsan. 

Inom tandvården finns 30 privatpraktiserande 
tandläkarkliniker som har avtal för barntandvård 
med Region Blekinge, både anslutna till Praktiker-
tjänst och övriga. Flertalet utför även tandvård 
inom Region Blekinges särskilda tandvårdsstöd för 
patienter med särskilda behov. 9 procent av Ble-
kinges barn och unga vuxna i ålder tre till 23 år är 
listade hos någon privatpraktiserande tandläkare. 

Inom specialistvård har Region Blekinge privata 
vårdgivare inom främst ögonvård men även inom 
ortopedi, urologi och kvinnohälsovård. Det finns 
även ett antal privata fysioterapeuter och läkare 
verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårds-
ersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för 
fysioterapi. 

Kollektivtrafiken, som bedrivs under varumärket 
Blekingetrafiken, utförs på entreprenad. Busstrafi-
ken bedrivs av Bergkvarabuss och tågtrafiken av SJ 
Öresund (Öresundståg), Arriva (Pågatåg) och SJ 
(Krösatåg). Affärsverken och Haglund Shipping är 
de största entreprenörerna inom skärgårdstrafiken 
och Telepass inom serviceresor. 
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Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning 

Region Blekinges ekonomiska resultat för 2021 var 
starkt, mycket beroende på stora tillfälliga tillskott 
relaterade till pandemin, kombinerat med minskad 
efterfrågan av viss verksamhet. Tillskotten i stats-
bidrag gav regionen förutsättningar att hantera 
pandemin under den mycket osäkra tid som varit 
och som till viss del kommer fortgå även under näs-
ta år. De tillfälliga tillskotten gör inte att ekonomin 
på lång sikt blir bättre. De demografiska utmaning-
arna med ökade välfärdsbehov och effektiviserings-
behov kvarstår. 

De gångna årens pandemisituation har skapat en 
skuld inför framtiden inom flera områden; vård och 
tandvård sköts upp, investeringar försenades liksom 
upphandlingar. Befolkningen uppmanades att und-
vika kollektivtrafik vilket i det korta perspektivet 
innebar betydande intäktstapp men även en risk att 
befolkningen skaffat nya vanor och resmönster. 
 Kultur och idrott har till stor del bromsats vilket får 
många konsekvenser inte minst för folkhälsan. 

Utöver uppskjuten verksamhet till följd av pande-
min har Region Blekinge, likt övriga regioner, demo-
grafiska och ekonomiska utmaningar. En åldrande 
befolkning med behov av ökad hälso- och sjukvård, 
ökningarna i befolkningen är större bland äldre, 
barn och unga än personer i arbetsför ålder. Region 
Blekinges befolkning minskade något under 2021. 
De ekonomiska utmaningarna är med anledning av 
detta omfattande. 

Utmaningarna de kommande åren består, förut-
om av ovanstående även av en fortsatt effektivise-
ring av verksamheten. Ett omfattande omställnings-
arbete pågår sedan några år tillbaka med syfte att 
anpassa verksamheten till befolkningens krav och 
behov. Investeringsbehovet är stort, stora nybygg-

nationer är planerade och det är viktigt att hålla pla-
nerad investeringstakt. Slitaget i nuvarande bygg-
nader är stort liksom problem med inomhusmiljön i 
vissa byggnader och en förskjutning i investerings-
takten kan innebära omfattande behov av renove-
ringar i väntan på nybyggnation. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH  
OSÄKERHETSFAKTORER 
I detta avsnitt redogörs för de mest väsentliga ris-
ker som identifierats för Region Blekinge, indelat i 
omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella 
risker. 

Risker som är kopplade till intäktssidan, såsom 
förändringar i statsbidrag och skatteinkomster, be-
handlas mer utförligt i en känslighetsanalys under 
rubriken ”Utvärdering av resultat och ekonomisk 
ställning”. 

Omvärldsrisker 
Brist på arbetskraft 
En stor utmaning är den nationella bristen på kom-
petens för hälso- och sjukvård, främst läkare och 
sjuksköterskor. I nuläget är Region Blekinge bero-
ende av både inhyrda läkare och sjuksköterskor för 
den löpande verksamheten. Om regionen inte 
 lyckas att bli oberoende av inhyrd personal för den 
löpande verksamheten riskeras en försämrad kvali-
tet och trygghet för patienterna. Det finns också 
en rad andra yrken där det är mycket svårt att re-
krytera nya medarbetare, då det råder brist i hela 
landet. För att klara utmaningen krävs en långsiktig 
planering av kompetensförsörjningen både när det 
gäller rekrytering och att ompröva arbetssätt och 
arbetsuppgifter.
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Förändrad demografi 
De närmaste åren kommer antalet personer i vård-
intensiv ålder att öka. Det är ingen överraskning 
utan något som varit känt sedan efterkrigstidens 
stora barnkullar. Stora födelsekullar tillsammans 
med en ökad livslängd innebär att det idag är fler 
äldre än förut och antalet kommer att öka än mer 
de kommande åren. Då den äldre delen av befolk-
ningen står för en betydande andel av vårdtiden 
kommer detta med hög sannolikhet innebära ett 
tilltagande vårdtryck. 

Det är förstås inte negativt att människor lever 
längre. Att fler blir äldre är ett resultat av en för-
bättrad välfärd och medicinska framsteg. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv kan en kraftig ök-
ning av antalet äldre dock innebära väsentliga ut-
maningar, särskilt om den arbetsföra delen av be-
folkningen inte växer i samma takt. Det är en 
utmaning att befolkningen ska hålla en god hälsa 
för att undvika nyttjande av vård och omsorg. De 
närmaste tio åren förväntas antalet barn och unga 
i Sverige att minska med nästan 20 000 personer 
och antalet personer som är 80 år eller äldre beräk-
nas öka med drygt 260 000 personer. Under sam-
ma period förväntas antalet personer i arbetsför 
 ålder att öka med 235 000 personer. 

Resultatet blir en ökad försörjningskvot där för-
sörjningsbördan för personer i arbetsför ålder ökar. 
Enkelt sagt innebär detta att färre ska försörja fler. 

För ett län likt Blekinge, med en svagare demogra-
fisk åldersstruktur än riket, blir utmaningarna än 
skarpare. 

Sveriges kommuner och regioner bedömer att 
den förväntade ökningen av vårdtrycket inte går att 
lösa med dagens arbetssätt. Det kommer inte heller 
att finnas tillräckligt med personal att anställa. Om 
dagens kostnader appliceras på framtidens försörj-
ningskvot blir resultatet ett omfattande underskott. 
Finansieringsgapet går inte endast att lösa med 
skattehöjningar utan andra åtgärder behöver vidtas, 
exempelvis ökad effektivisering, fler arbetade tim-
mar samt digitalisering. 

Verksamhetsrisker 
Region Blekinge har åldrande anläggningar och 
fastigheter. Budgeten för underhåll och återinveste-
ringar i byggnader har under flera år varit bland de 
lägsta i hela landet jämfört med andra regioner. In-
vesteringsplanen har dock utökats vilket kommer 
att ge bättre förutsättningar att undvika framtida 
kostnader för byggrelaterad ohälsa, dålig innemiljö 
och driftstörningar hos verksamheterna som nyttjar 
lokalerna eller byggnaderna. 

Finansiella risker 
Regionens kapital måste förvaltas i enlighet med 
kapitel 11, 2 § i kommunallagen, som lyder; ”Kom-
muner och regioner ska förvalta sina medel på ett 
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sådant sätt att krav på god avkastning och betryg-
gande säkerhet kan tillgodoses.” Regionfullmäktige i 
Blekinge har beslutat om reglemente för den finan-
siella verksamheten som innehåller riktlinjer och 
regler i form av riskmandat och limiter för finans-
verksamheten. Region Blekinge är exponerad för 
framför allt följande finansiella risker: ränterisk, fi-
nansieringsrisk, kredit-och likviditetsrisk, valutarisk 
och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. 

Ränterisk 
Den 31 december 2021 uppgick de räntebärande 
 finansiella tillgångarna i överlikviditetsförvaltning-
en till 137 miljoner kronor och i pensionsmedel till 
765 miljoner kronor. Regionen hade inga lån och 
därmed ingen ränterisk på upplåningssidan. 

Finansieringsrisk 
Enligt reglementet innebär finansieringsrisken att 
regionen inte vid varje tillfälle har tillgång till önskad 
finansiering. För att begränsa denna risk gäller  
följande:
- Den genomsnittliga återstående löptiden av ute-

stående lån får inte understiga 1 år.
-  Högst 50 procent av låneportföljen får förfalla  

till betalning inom närmast rullande 12-månaders 
period. 

Region Blekinge har inga lån eller krediter. Regionen 
blev medlem i Kommuninvest 2019 men har ännu 
inte behövt ta upp några lån. I den senaste bankupp-
handlingen sattes kreditgränsen till 0 till 200 miljo-
ner kronor och regionen har inte utnyttjat krediten. 
Den 31 december 2021 uppgick tillgängliga likvida 
medel, exklusive pensionsmedel, till 548 miljoner 
kronor. 

Kredit- och likviditetsrisk 
Regionens likviditetsförvaltning är uppdelad i två 
 delar, likviditetsförvaltning och överlikviditetsförvalt-
ning. Förvaltningen skiljer sig bland annat med avse-
ende på syfte och placeringshorisont Likviditetsport-
följens storlek ska vara tillräcklig för att  säkerställa 
regionens betalningskapacitet och betalningsbered-
skap. Överskjutande kapital överförs till överlikvidi-
tetsportföljen efter beslut av ekonomidirektören. I 
reglementet för den finansiella verksamheten finns 
regler kring vilka gränser som gäller i dessa delar. 

Valutarisk 
Utgångspunkten vid tillgångsförvaltning är att be-
gränsa valutarisken i förhållande till regionens åtag-
ande. Hur stor del som ska valutasäkras får bedö-
mas i det enskilda fallet mot bakgrund av bland 
annat vilket tillgångsslag det avser och till vilken 
kostnad. Särskilt beslut om valutasäkring ska tas av 
ekonomidirektören gällande valutasäkring av place-
ringar i utländska räntebärande värdepapper, alter-
nativa tillgångar i utländsk valuta samt utländskt 
aktieinnehav. Utländska aktieinnehav valutasäkras 
normalt inte. Regionen har inte valutasäkrat några 
tillgångar. 

Utgångspunkten vid skuldförvaltning är att be-
gränsa valutarisken. Låneportföljen ska i huvudsak 
bestå av lån i svenska kronor. Om lån upptas i ut-
ländsk valuta ska den till största del valutasäkras. 
Hur stor del som ska valutasäkras får bedömas i det 
enskilda fallet mot bakgrund av marknadsläget och 
kostnaden för valutasäkring. Regionen har inte tagit 
upp några lån i andra valutor. 

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar 
Förvaltningen av pensionsmedel styrs av en normal-
portfölj. Normalportföljen visar den strategiska för-
delningen av de olika tillgångsslagen, uttryckt som 
andel av portföljens totala marknadsvärde och till-
låtna avvikelse från normalvärdet. Enligt reglemen-
tet får finansiella placeringar med pensionsmedel 
göras såväl i räntebärande värdepapper som i aktier 
och alternativa tillgångar. I reglementet finns också 
regler kring vilka limiter som gäller i denna del. 

Den 31 december 2021 bestod regionens finan-
siella placeringar till 56,1 procent aktier och 38,4 
procent räntebärande värdepapper. Resterande del 
var 3,5 procent alternativa tillgångar (fastighetsfon-
der och private equity) och 2 procent likvida medel. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSE 
Region Blekinges totala pensionsförpliktelse ökade 
under 2021 med 272 miljoner kronor till 4 875 
(4 603) miljoner kronor. Den största orsaken till 
 ökningen beror på att RIPS-kommittén har sett över 
livslängdsantagandet i RIPS (riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld). När de nya dödlighetsparame-
trarna tillämpas i pensionsskuldsberäkningarna 
kommer den beräknade pensionsskulden att öka i 
Region Blekinge. Skuldökningen för pensionsavsätt-
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ningen har ökat med 147,7 miljoner kronor och an-
svarsförbindelsen har ökat med 80,3 miljoner kro-
nor på grund av ökat livslängsantagande. Beloppen 
inkluderar beräkning av löneskatt. 

Regionen har ett långsiktigt åtagande att möta 
framtida pensionsförpliktelser. För att möta sina 
åtaganden har regionen beslutat att avsätta kapital 
för långsiktig förvaltning. De avsatta pensionsmed-
len är placerade i aktier, aktiefonder, räntefonder 
och alternativa placeringar (fastighetsfonder och 
private equity). Region Blekinge har beslutat om en 
ny avsättning under året på 157 miljoner kronor till 

Pensionsförpliktelser 

pensionsmedlen. Marknadsvärdet på de förvaltade 
pensionsmedlen ökade, inklusive avsättningen, med 
441 miljoner kronor till 1 993 miljoner kronor under 
2021. 

De förvaltade pensionsmedlen är lägre än den to-
tala pensionsförpliktelsen, vilket innebär att Region 
Blekinge har återlånat viss del av pensionsmedlen 
och använt dessa till investeringar och den löpande 
verksamheten. De återlånade medlen (skillnaden 
mellan total pensionsförpliktelse och marknadsvär-
det för förvaltade pensionsmedel) minskade under 
2021 med 169 miljoner kronor till 2 882 (3 051) mil-
joner kronor vilket ökade konsolideringsgraden till 
41 (34) procent. Den ökade konsolideringsgraden 
berodde på värdeutvecklingen och avsättningen på 
pensionsmedlen översteg ökningen av pensionsför-
pliktelse 

Region Blekinge redovisar pensionsskulden enligt 
lagen om kommunal redovisning, det vill säga enligt 
den så kallade blandmodellen. Blandmodellen inne-
bär att pensionsförmåner intjänade före 1998 redo-
visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräk-
ningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 
Under 2019 har medarbetarna från kommunal-
förbundet Region Blekinge flyttats från KPA till 
Skandia som har hand om administrationen av 
 Region Blekinges medarbetare. 

Mnkr 

Pensionsförpliktelse (inklusive särskild löneskatt) 2021 2020 2019 

Pensionsavsättning 2 453 2 129 1 972 

Ansvarsförbindelse 2 422 2 474 2 574 

Summa pensionsförpliktelse 4 875 4 603 4 546 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 

Likvida medel 40 3 12 

Aktier och aktiefonder 1 117 828 606 

Räntebärande fonder 765 671 837 

Alternativa placeringar 71 51 0 

Summa förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 1 993 1 552 1 455 

Återlånade pensionsmedel 2 882 3 051 3 091 

Konsolideringsgrad 41% 34% 32%
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Händelser av väsentlig betydelse 

I detta avsnitt i årsredovisningen redovisas händelser av väsentlig betydelse för 

Region Blekinge som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

CORONAPANDEMIN 
Året har fortsatt präglats av coronapandemin. 
Många utvecklingsinsatser och mycket patientsä-
kerhetsarbete har fått prioriteras ner och skjutas på 
framtiden. Pandemin har även medfört en besvärlig 
personalsituation med stora problem att bemanna 
verksamheten i önskad omfattning. Under somma-
ren minskade dock smittspridningen och inlägg-
ningar till följd av covid-19, till stor del beroende på 
god vaccinationstäckning. Flertalet medarbetare 
fick under sommaren möjlighet att ta ut minst fyra 
sammanhängande semesterveckor. 

Vid årsskiftet 2020/2021 påbörjades massvacci-
nationen av länets vuxna befolkning mot covid-19, 
Region Blekinge har genomfört vaccinationsupp-
draget främst med hjälp av primärvårdens resurser, 
både privata och offentliga vårdcentraler. Samtliga 
länets kommuner bidrog med resurser vid vaccina-
tioner på särskilda boende och regionhälsan vacci-
nerade större delen av hälso- och sjukvårdsperso-
nalen vilket bidrog till att Region Blekinge har 
uppnått en hög vaccinationstäckning i befolkning-
en. Informationsinsatserna till länets invånare har 
varit omfattande, både i syfte att minska smitt-
spridningen och för att öka vaccinationstäckningen. 

I och med pandemin ligger fokus fortsatt på att 
säkerställa ett säkert resande så långt möjligt för 
dem som behöver nyttja kollektivtrafiken. Behovet 
av att resa och att inte skapa trängsel har fått vägas 
mot det befarande intäktsbortfallet. 

Kulturlivet i Blekinge har också drabbats hårt av 
pandemin. Det har bland annat blivit näringsförbud 
för många aktörer inom kulturlivet. 

Pandemin har även påverkat den globala mark-
naden med stor råvarubrist. De globala leveransför-
seningarna har påverkat tillverkarna av hjälpmedel 
och prisbilden på material. 

LAGAR OCH REKOMMENDATIONER 
En arbetsgrupp med representanter från  
Sveriges kommuner och regioner (SKR), pensions- 
administratörerna KPA och Skandia har arbetat  
med en utredning gällande livslängdsantagandet i 
pensionsskuldsberäkningarna. Arbetsgruppen har 
kommit fram till att kommunsektorns pensions- 
bestånd l ever längre (speciellt män) än vad som 
 beräknats i tidigare pensionsberäkningar. Styrelsen 
för SKR har den 23 april 2021 beslutat att anta 
 ändringarna i livslängdsantagandet i RIPS, enligt 
RIPS-kommitténs förslag, och att rekommendera 
kommuner och regioner att tillämpa de nya förut-
sättningarna vid beräkning av pensionsskuldens 
storlek. Kostnaderna för ovanstående förändring 
ökar med cirka 148 miljoner kronor för helåret 2021. 

ORGANISATION 
Ordförande i fullmäktige, Birgitta Ståhl (M), 
 avled under året. Ersättare för henne är Magnus 
Gärdebring (M).   

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 
 Johan Sandberg (M), avled under året. Ersättare för 
honom är Elin Petersson (M). 

I augusti lämnade Emma Stjernlöf (M) sin tjänst 
som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. På 
regionfullmäktige den 22 september valdes Anders 
Lund (M) in som ny ordförande. 

Den 1 februari tillträdde Carin Hedqvist som 
HR-direktör. 

Mona Glans tillträdde som trafikdirektör den 
1 april. 
Annelie Ivarsson blev förordnad som tillförordnad 
digitaliseringsdirektör från och med den 1 oktober. 

INVESTERINGAR 
Årets investeringar blev 260 miljoner kronor varav 
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153 miljoner kronor var fastighetsinvesteringar. 
Budgeten för investeringar var 603 miljoner kronor, 
vilket gör att endast 43 procent av budgeten genom-
fördes. Orsaker till den låga investeringstakten var 
dels de effekter som pandemin förde med sig, dels 
brist på personal inom regionfastigheter. 

Den negativa avvikelsen beror också på att större 
belopp avsattes för nybyggnad av ett parkerings-
hus, en vårdbyggnad på Trossö, ombyggnad för en 
närakut i Karlshamn, flytt av materialdepån och 
ombyggnad av kemiskt laboratorium där inget av 
dessa projekt kunde påbörjas i utsatt tid. 

Några av de största investeringarna under året 
var ett nytt elevboende på Blekinge folkhögskola i 
Bräkne-Hoby (37 miljoner kronor), ny byggnad för 
patologi och cytologi (19 miljoner kronor) och upp-
rustning av fyra tåg (18 miljoner kronor). 

Mer information om Region Blekinges investe-
ringar finns i avsnittet Investeringsredovisning läng-
re fram i rapporten. 

RÄTTSTVISTER 
Region Blekinge och generalentreprenören för ny-
byggnation av vårdbyggnad på sjukhusområdet 
Karlskrona har olika uppfattning om slutkostnaden 
för uppförandet av byggnaden. Regionen har invol-
verat juridiska experter i frågan. 

Under större delen av 2019 saknade regionen 
upphandlade avtal rörande tolktjänster. Efter ge-
nomförd utredning ansåg konkurrensverket att 
 regionens köp av tolktjänster under den perioden 
var att anse som en otillåten direktupphandling. 
Konkurrensverket begärde därför upphandlings-
skadeavgift med 960 000 kronor, vilket fastställdes 
av förvaltningsrätten i mars i år. Upphandlingsska-
deavgiften reglerades därefter via regionens försäk-
ring, minus en självrisk på 150 000 kronor. 

AVTAL 
Region Kronoberg har sagt upp samverkansavtalet 
gällande förrådssamverkan. Uppsägningstiden löper 
under en femårsperiod. Samverkansavtalet har stor 
påverkan för planering och utveckling av material-
depån nu och i framtiden. 

Bussupphandling har påbörjats, då nuvarande 
avtal löper ut i augusti 2024. 
I det nya avtalet gällande Öresundstågstrafiken fick 
SJ uppdraget att köra och underhålla Öresunds-

tågen från december 2020 och åtta år framåt. 
Emellertid visade det sig att de danskägda tågen 
inte kom att ingå i affären under de två första åren, 
vilket lett till ett så kallat ”Open Books” avtal för de 
svenskägda tågen. Open Books innebär att beställa-
ren ska ha full insyn hos trafikföretaget vad gäller 
samtliga kostnader som kan kopplas till trafikåtag-
andet. Avtalet trädde i kraft den 1 april 2021 och 
 löper till mitten av december 2022. Detta avtal 
innebär högre kostnader för Öresundstågstrafiken 
än det ursprungliga avtalet. 

I samband med att SJ tog över entreprenaden för 
Öresundstågstrafiken sattes även verksamheten vid 
verkstaden i Kärråkra igång. Det har visat sig vara 
en större utmaning än beräknat att starta upp un-
derhållet av tåg och i dagsläget står en högre andel 
tåg stilla jämfört normalläge. 

SJ har sedan mitten av december tagit över 
Krösatågstrafiken. 

UPPSIKTSPLIKT 
Regionstyrelsens arbetsutskott har under året ge-
nomfört dialogmöte med samtliga nämnder vid tre 
olika tillfällen, helårs, tertial- och delårsbokslut. 
 Regionstyrelsen har även under året, som ett led i 
utövandet av sin uppsiktsplikt, uppmanat samtliga 
nämnder att arbeta för en minskad kostnadsök-
ningstakt och ökad måluppfyllelse. 

Regionfullmäktige beslutade i november om regi-
onplan 2022-2024 med budget för 2022, med upp-
drag till samtliga nämnder och regionstyrelsen att 
ta fram verksamhetsplaner för 2022 (som är anpas-
sade till regionplan 2022-2024 med budget för 
2022). I december beslutade hälso- och sjukvårds-
nämnden att återremittera ärendet om verksam-
hetsplan och budget för 2022 och kräva att hälso- 
och sjukvårdsnämndens budget förstärks med de 
medel som Region Blekinge fått i form av stats-
bidrag. Regionfullmäktige behandlar hälso- och 
sjukvårdsnämndens krav vid sitt sammanträde den 
23 februari 2022. 

VÄRDEREGLERING AV VÄRDEPAPPER 2022 
Under januari 2022 gjordes en värdereglering av 

värdepapper som påverkade resultatet negativt 
med 85 miljoner kronor. 
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Styrning och uppföljning av den  
kommunala verksamheten 

VERKSAMHETSIDÉ 
Region Blekinges verksamhetsidé beskriver vilken 
verksamhet vi bedriver, vem vi är till för och vad vi 
vill uppnå med verksamheten. Verksamhetsidén är: 
Region Blekinge leder utvecklingen för ett attrak-
tivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag 
och besökare. 

VISION OCH UPPDRAG 
Region Blekinges vision är en bild av den önskade 
framtiden. Visionen är ett hjälpmedel, ett rättesnö-
re, för att kunna fatta rätt beslut. Region Blekinges 
vision är: Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och 
god hälsa. 

Region Blekinges uppdrag är: Främja en hållbar ut-
veckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är 
hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, in-
frastruktur, kollektivtrafik och kultur och bildning. 

VÄRDEGRUND 
För att förverkliga visionen arbetar regionens med-
arbetare tillsammans med stöd av en gemensam 
värdegrund, det vill säga grundläggande värdering-
ar. Värdegrunden är en vägvisare för våra handling-
ar och hjälper oss att fatta kloka beslut som bidrar 
till att visionen och våra övergripande mål kan nås. 
Värdegrunden vägleder oss i hur vi förhåller oss till 
dem vi finns till för och hur vi förhåller oss till varan-
dra. Vår värdegrund utgår från en människosyn där 
vi värnar om och respekterar alla människors lika 
värde. Den syftar till att göra verksamheten ännu 
bättre. Värdegrunden bygger på de tre ledstjärnor-
na engagemang, samarbete och kvalitet. 

Styrning 

Regionplan med budget 
Perspektiv 
Inriktningsmål 
Insatsområden 

Nämndernas verksamhetsplaner 
Perspektiv 
Inriktningsmål 
Insatsområden 
Indikatorer 
Målvärden 

Förvaltningarnas handlingsplaner 
Individuella planer 

U
pp

fö
ljn

in
g 

Årsredovisning 
Perspektiv 
Inriktningsmål 
Måluppfyllelse 
Ekonomiskt utfall 
Relevanta nyckelta 

Nämndernas verksamhetsberättelser 
Perspektiv 
Inriktningsmål 
Insatsområden 
Måluppfyllelse 
Ekonomiskt utfall 
Relevanta nyckeltal 

Delårsbokslut 
Tertialbokslut 

STYRMODELL 
Syftet med en styrmodell är att säkerställa att den 
politiska viljeinriktningen får genomslag i verksam-
heterna och att skattepengarna hanteras på bästa 

Figur 1. Styrnings- och uppföljningslogik utifrån perspektiv. 
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sätt, så att visionen och målen uppnås och att god 
ekonomisk hushållning säkras. 

Perspektiv 
Region Blekinges styrmodell innebär en styrning ut-
ifrån fem perspektiv för att fastställa, styra mot och 
följa upp de mål som regionfullmäktige beslutat är 
strategiskt viktiga. De fem perspektiven är: 
• invånare och samhälle 
• kvalitet och process 
• kompetens 
• miljö och hållbarhet 
• ekonomi 

Perspektivet invånare och samhälle är utåtriktat 
och beskriver målsättningarna för att invånarnas 
behov av hälso- och sjukvård ska tillgodoses på bäs-
ta sätt och för att skapa en attraktiv region för in-
vånare, näringsliv och besökare. Övriga perspektiv 
är interna och ska stödja detta första perspektiv ge-
nom att i verksamheten skapa förutsättningar för 
att leverera den nivå av service som är politiskt be-
slutad. Perspektiven finns med från regionfullmäkti-
ge till nämnder och verkställande organisationer på 
alla nivåer. På detta sätt skapas en tydlig och balan-
serad styrningslogik som sträcker sig från politisk 
nivå till verksamhetsnivå. Inom ramen för varje per-
spektiv anges inriktningsmål. Inriktningsmål är 
långsiktigt strategiska mål som pekar ut riktningen 
för verksamheten. För att följa utvecklingen av in-
riktningsmålen används indikatorer. För respektive 
inriktningsmål anges särskilda insatsområden. In-
satsområden markerar sådant som fullmäktige 
tycker är särskilt angeläget att genomföra för att 
uppfylla inriktningsmålen. 

Regionplan, verksamhetsplaner  
och handlingsplaner 
I början av varje mandatperiod fastställer region-
fullmäktige en långsiktig plan, regionplanen. Den 
beskriver bland annat Region Blekinges vision, mål, 
inriktningsmål, insatsområden och budget. Region-
planen gäller i tre år, men revideras varje år. Varje år 
tar också regionfullmäktige beslut om budget. 

Nämnderna beskriver i verksamhetsplaner sina 
åtaganden kopplade till lagkrav och de perspektiv, 
inriktningsmål och insatsområden som fullmäktige 
beslutat. I arbetet med verksamhetsplanerna tar 
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nämnderna även fram indikatorer med målvärde för 
varje inriktningsmål. Indikatorerna används som en 
hjälp för att bedöma måluppfyllelsen på nämnds-
nivå. Verksamhetsplanen innehåller också budget 
och prioriterade investeringar. 

Respektive förvaltning omvandlar nämndens 
verksamhetsplan till en handlingsplan som redovi-
sar vilka aktiviteter som ska genomföras under året 
för att bidra till att målen nås. 

Uppföljning under året 
Varje nämnd lämnar i februari en första prognos om 
förväntat ekonomiskt resultat för helåret. Utifrån 
dessa prognoser sammanställs en samlad prognos 
för hela Region Blekinge. 

Varje nämnd lämnar en tertialrapport per den 30 
april och en delårsrapport per den 31 augusti. I rap-
porterna framgår ekonomiskt utfall för perioden 
och prognos för helåret samt hur arbetet med verk-
samhetsplanens åtaganden, mål, aktiviteter och an-
dra uppdrag fortlöper. Grundat på dessa rapporter 
lämnar regionstyrelsen en samlad tertialrapport per 
april respektive en samlad delårsrapport per augusti 
till regionfullmäktige. Regionens revisorer granskar 
delårsrapporten för augusti. 

Efter årets slut lämnar varje nämnd en verksam-
hetsberättelse som utvärderar årets verksamhet 
och hur åtaganden, mål, aktiviteter och eventuella 
andra uppdrag har uppfyllts. Verksamhetsberättel-
sen innehåller även ekonomiskt resultat för året och 
relevanta nyckeltal. 

Grundat på de verksamhetsberättelser nämnder-
na har lämnat ska regionstyrelsen till regionfullmäk-
tige göra en årsredovisning för Region Blekinge som 
helhet. I årsredovisningen redogörs bland annat för 
hur verksamhetens finansiering och ekonomiska 

ställning ser ut vid räkenskapsårets slut. Dessutom 
ska måluppfyllelsen och relevanta nyckeltal beskri-
vas och utvärderas. 

Regionen har utöver ovan nämnd rapportering 
presenterat åtta månadsrapporter för regionstyrel-
sen alternativt regionstyrelsens arbetsutskott. I 
dessa månadsrapporter görs uppföljning av ekono-
mi och personal. 

Politisk organisation 
Regionfullmäktige är Region Blekinges högsta be-
slutande organ. I Region Blekinge sitter 57 folkvalda 
fullmäktigeledamöter. Regionfullmäktige leds av ett 
presidium med en ordförande, en förste vice ordfö-
rande och en andre vice ordförande. Regionfullmäk-
tige beslutar i ärenden av principiell karaktär och i 
frågor av större vikt. 

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter som väljs 
av regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska verkställa 
regionfullmäktiges beslut och i övrigt ansvara för de 
uppdrag regionfullmäktige lämnar över till regions-
tyrelsen. Enligt kommunallagen har regionstyrelsen 
uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Regionfullmäktige har utsett nämnder till att sty-
ra förvaltningarna inom sina respektive områden. 
Nämnderna ska, var och en inom sitt område, se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som regionfullmäktige har beslutat och de 
föreskrifter som gäller för verksamheten.
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God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är re-
gionfullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer 
och mål för god ekonomisk hushållning. På följande 
sidor finns en avstämning och utvärdering av god 
ekonomisk hushållning i Region Blekinge. Därefter 
följer en analys och utvärdering av Region Blekinges 
resultat och ekonomiska ställning. 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner i 
samband med budgeten ange finansiella mål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Lagen 
innefattar även krav på att resurserna i verksam-

heten används till rätt saker och att de nyttjas på 
ett effektivt sätt. Därför ska även verksamheten  
ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Regionfullmäktige har fast-
ställt sex inriktningsmål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Nedan följer en avstämning 
och utvärdering av respektive mål, först i en sam-
manställd tabell och sedan mer utförligt i den föl-
jande texten. 

I tabellen nedan till vänster visas en sammanställ-
ning över måluppfyllelsen för 2021. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Inriktningsmål Måluppfyllelse 

Ett attraktivt Blekinge Tillfredsställande 

God tillgänglighet Inte helt  
tillfredsställande 

God kvalitet Inte helt  
tillfredsställande 

Engagerade medarbetare 
med rätt kompetens 

Inte helt  
tillfredsställande 

Ett hållbart Blekinge Inte helt  
tillfredsställande 

Långsiktig ekonomisk 
planering med  
god kostnadskontroll 

Inte helt  
tillfredsställande
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INRIKTNINGSMÅL  
– ETT ATTRAKTIVT BLEKINGE  
Region Blekinges vision är ”den bästa livsmiljön för 
hållbar tillväxt och god hälsa”. Med utgångspunkt 
från invånarnas behov medverkar Region Blekinge 
till att göra Blekinge ännu mer attraktivt att bo i, 
verka i och besöka. 

Regionfullmäktige följer särskilt fyra nämnder 
och hur de arbetar med inriktningsmålet: kultur och 
bildningsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, 
regionstyrelsen avseende regionstaben samt trafik-
nämnden. 

Verksamhetsåret 2021 präglades av arbete kring 
de större processerna, framtagande av ny regional 
utvecklingsstrategi, ny kulturplan, ny regional bibli-
oteksplan, smart specialiseringsstrategi och revide-
ring av länstransportplan. Den nya regionala ut-
vecklingsstrategin fokuserar på fler invånare, 
inflyttande och besökare till Blekinge, ”Växtplats 
Blekinge”. 

Region Blekinge fick under våren, i rollen som 
upprättare av länsplan, uppdraget att påbörja ar-
betet med inspel till kommande nationell plan för 
transportinfrastruktur 2021–2033. Underlag för 
 planering tas även fram tillsammans med grann-
regioner inom Regionsamverkan Sydsverige, i form 
av positionspapper och sydsvenska prioriteringar. 
Inom ramen för både länsplanen och nationella pla-
nen betonas vikten av att aktuell prioritering och 
tidplan, kopplad till investeringar i Sydostlänken, 
hålls i kommande planeringsperiod. 

Pandemin är troligtvis den största utmaningen i 
modern tid, både för hälso- och sjukvården, regio-
nal utveckling, kollektivtrafiken och många flera 
och har, exempelvis för Blekingetrafiken, inneburit 
att marknadsandelen sjunkit till 10 procent. Biljett-
intäkterna har minskat med cirka 20 procent och 
trafik har minskat såväl inom linjelagd busstrafik 
som pågatågstrafik. Pandemin har utöver detta 
inneburit utmaningar såsom stängda framdörrar 
och därmed flytt av utrustning för biljettkontroll, 
 rekommendationer gällande munskydd i kollektiv-
trafik och utökade biljettkontroller. Kundnöjdheten 
har, trots de stora utmaningar Blekingetrafiken 
ställts inför under pandemin, hållit sig på en stabil 
hög nivå genom hela pandemin. Kundnöjdheten 
 ligger vid slutet av 2021 på fjärde plats på den 
 nationella listan över kundnöjdhet. 

En satsning på internationell flyglinje till Frankfurt 
möjliggjordes under året, genom samverkan med 
Region Kalmar län och Kalmar Öland Airport. På 
grund av pandemin fick linjen senare pausas från 
januari 2022.   

För att möta påverkan av covid-19 på det om-
kringliggande samhället och näringslivet har en rad 
insatser vidtagits under året. Omdisponering inom 
strukturfonderna har genomförts, som möjliggjort 
projekt för att stödja och lindra effekterna av pan-
demin, exempelvis genom kompetensförsörjnings-
insatser i Blekinges innovationssystem och besöks-
näringen. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 
under våren om en handlingsplan för återstart av 
Blekinge. Särskilda medel har också avsatts från 
kommissionen i EU-programmet React. Medel från 
React har möjliggjort stärkt finansiering för genom-
förandet av handlingsplan för återstart av Blekinge. 
Genom EU-programmet React har även direkta fö-
retagsstöd fördelats till så kallade affärsutvecklings-
checkar. 

Blekinge Folkhögskola har successivt övergått 
från distansundervisning till ordinarie undervisning 
under året. Höstterminen startade på plats men i 
mindre grupper och med anpassningar i enlighet 
med skolans handlingsplan för covid-19. Skolans in-
ternat har varit i stort sett fullt under året samtidigt 
som byggandet av det nya internatet varit i full gång 
och beräknas stå klart våren 2022. 

Kulturlivet i världen, Sverige och i Blekinge har 
under året varit fortsatt hårt drabbat på grund av 
pandemin. Pandemin har också visat hur stort be-
hovet av kultur är och hur avsaknaden av konst och 
kultur påverkar människors livskvalitet, välbefin-
nande och hälsa. De bräckliga ekonomiska villkor 
som sektorn normalt sett verkar under har blivit 
synliga på ett nytt sätt. Ett av de viktigaste verk-
tygen för att kunna utveckla hela Blekinges kultur-
liv är att, tillsammans med respektive kommun i 
Blekinge,  arbeta för att utveckla förutsättningarna 
för varje kommun. Region Blekinge har fortsatt sitt 
samarbete med Ronneby kommun med att utveckla 
ett regionalt konstresurscentrum. Tillsammans med 
Olofströms kommun utvecklas en litterär nod och i 
samarbete med Karlshamns kommun etableras en 
dansscen av nationell relevans. Tillsammans med 
Karlskrona kommun har ett arbete påbörjats inom 
filmområdet, Filmnod Blekinge. Tillsammans med 
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Sölvesborgs kommun är förvaltningen i uppstart 
för att titta på möjligheten kring en nod inom arke-
ologiområdet. Satsningarna har samfinansierats av 
regionen och kommunen, där kommunerna har ut-
gått ifrån sina särskilda möjligheter att utvecklas. 
Kopplingarna till såväl S3 (smart specialiserings 
strategi) som internationalisering har förstärkts 
inom det strategiska arbetet med kulturella och 
kreativa näringar. Genom ett tydligt fokus på sam-
arbeten inom olika grenar finns nu en grund för hur 
kulturella och kreativa näringar ännu tydligare ska 
kunna bidra som en del av Region Blekinges inno-
vationsportfölj. Ett exempel på samarbeten inom 
olika grenar är samtida produktion och konsumtion 
i Blekinge (SPOK Blekinge), som lanserades våren 
2021. SPOK Blekinge syftar till att skapa fler lokala 
samarbeten, mer lokal produktion och konsumtion. 

Under året har det varit premiär för Regiontea-
tern Blekinge Kronoberg och Dans i Blekinge som 
tillsammans arrangerade Brådjupa, Blekinges inter-
nationella dansfestival. 

Region Blekinge och Blekinges kommuner har 
under året övertagit aktierna i Techtank AB. Tech-
tank AB en viktig aktör i Blekinges innovations-
system med uppdrag att stärka industrins konkur-
renskraft. 

Insamlandet av statistik till befolkningsenkäten 
”hälsa på lika villkor” avslutades under året. Denna 
ska ligga till grund för en ny folkhälsorapport som 
ska ge prioriteringsunderlag till hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. I Ronneby, Kungsmarken 
och Olofström har projektet ”barn säkert” pågått. 
Det är en enkät där föräldrar tillfrågas om bland an-
nat tobak- och alkoholvanor. Analysen av svaren 
 visar att användningen av alkohol är låg, medan an-
vändning av tobak är hög. Föräldrar har erbjudits 
insatser utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för pre-
vention och behandling vid ohälsosamma levnads-
vanor. I juni fattade ledningssamordning vård och 
omsorg, LSVO, beslut om en ny struktur för det 
länsgemensamma arbetet för ”Uppdrag psykisk häl-
sa”. Strukturen ska möjliggöra ett långsiktigt och 
hållbart utvecklingsarbete som i sin tur ska bidra till 
att bättre hantera komplexiteten i utmaningar inom 
psykisk ohälsa. 

Flera digitala tjänster har införts under året, till 
exempel självincheckning till mammografi, distan-
sjustering av hörapparat, bokning via 1177 för folk-

tandvården och bukhinneanalys i hemmet. Utveck-
lingsprojektet ”100 till 100” har startat under året. 
Projektet ska arbeta med ökad medvetenhet och 
kunskapsspridning om den digitala omställningens 
möjligheter, och varför Blekinges företag och hus-
håll har en lägre anslutningsgrad än övriga regioner. 
Ökad digitalisering är viktig både för Blekinges och 
Region Blekinges fortsatta utveckling. 

Insatsområden 
Regionala utvecklingsnämnden – Utveckla  
Blekinges attraktivitet i enlighet med den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och länstransportplanen 
(LTP) 
Den kommande regionala utvecklingsstrategin, 
”Växtplats Blekinge” har beslutats av regionala ut-
vecklingsnämnden under året och ska beslutas av 
regionstyrelsen och regionfullmäktige under inled-
ningen av 2022. Den kommande regionala utveck-
lingsstrategin fokuserar på fler invånare, inflyttande 
och besökare genom två strategiska områden: att-
raktiva livsmiljöer och växande näringsliv med god 
kompetensförsörjning. Nuvarande regionala utveck-
lingsstrategin följs upp regelbundet. Rapporter finns 
att läsa på Region Blekinges hemsida. 

Under året har Region Blekinge, via nationella 
 regionala tillväxtmedel, beviljat över 100 stöd till 
 företag eller utvecklingsprojekt. Utvecklingsmöjlig-
heter för Blekinges företag har även förstärkts 
 genom affärsutvecklingscheckar, en möjlighet som 
finansieras av EU-medel. 

Arbetet med revideringen av länstransportplanen 
har pågått under året. Plan förslaget är ute på re-
miss fram till januari 2022. Länstransportplanen är 
regionens verktyg att prioritera satsningar på infra-
strukturen i Blekinge. 

Regionala utvecklingsnämnden – Främja innova-
tioner och företagsetableringar i Blekinge 
Beslut om strategin för smart specialisering har fat-
tats under året. Strategin är ett av de främsta verk-
tygen för innovationsfrämjande insatser inom om-
råden där regionen är stark. Handlingsplaner tas nu 
fram, vars föreslagna insatser ska bidra till att lösa 
hinder för innovation i Blekinge. Arbetet är nära 
kopplat till Region Blekinges arbete med att skapa 
bättre förutsättningar för forskning och utveckling 
samt fler företagsetableringar i Blekinge.
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Trafiknämnden – Utveckla kollektivtrafiken i enlig-
het med det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
(RTP) 
I och med utbrottet av covid-19 ligger fokus fortsatt 
på att säkerställa ett säkert resande så långt som 
det är möjligt för de som behöver nyttja kollektiv-
trafiken. I och med detta gjordes ett omfattande in-
ternt arbete inför tidtabellperioden som startade i 
mitten av augusti 2021 och sträcker sig till mitten 
av juni 2022. Behovet av att resa utan trängsel har 
fått vägas mot det befarande intäktsbortfallet och 
att samtidigt kunna ha en beredskap för en utökad 
kapacitet vid vissa tider. 

Trafiknämnden – Under programperioden för trafik-
försörjningsprogrammet ska möjligheterna med 
 autonom busstrafik utredas med ambitionen att ta 
fram förslag till försökstrafik 
Utredning är genomförd gällande sjukhusområdet. 

Kultur- och bildningsnämnden – Genomföra Region 
Blekinges kulturplan 2018–2021 
Uppföljning med samtliga regionala verksamheter 
som får verksamhetsbidrag har genomförts två 
gånger under året. Den samlade bedömningen är 
att verksamheterna, pandemin till trots, lever upp 
till förväntningar kopplade till kulturplanen. 

Kultur- och bildningsnämnden – Följa Folkbildnings-
rådets allmänna villkor för statsbidrag 
De allmänna villkoren för statsbidrag följs upp och 
avrapporteras till Folkbildningsrådet regelbundet. 
Ett av villkoren är att skolans så kallade allmänna 
kurser ska uppgå till minst 15 procent av verksam-
heten. För 2021 är andelen till 32 procent. Folkbild-
ningsrådet har som uppdrag att följa upp och ut-
värdera så att de allmänna villkoren för statsbidrag 
uppfylls och i de fall villkoren inte uppfylls kan stats-
bidraget delvis eller helt återkrävas. 

Uppföljning av indikatorer 
Inför verksamhetsåret beslutades genom region-
planen om nio indikatorer varav fem visar på ett till-
fredsställande resultat. 
• Produktivitet i näringslivet har en tillfredsställande 

måluppfyllelse. Det finns inga nya data tillgängliga 
för 2021. Senast tillgängliga data visar att produk-
tiviteten i näringslivet ökat. 

• Inrikes flyttnetto har en otillfredsställande målupp-
fyllelse. Blekinges folkmängd har under den se-
naste femårsperiod ökat med 0,4 procent, vilket 
är långt under riksgenomsnittet på 3,8 procent. 
Statistik från tredje kvartalet 2021 visar på fort-
satt minskande befolkning i Blekinge om än i min-
dre omfattning än tidigare år. 

• Antal sysselsatta har en otillfredsställande målupp-
fyllelse. Den kraftigt ökade arbetslösheten under 
pandemins inledande halvår har successivt sjunkit 
tillbaka och för Blekinge är arbetslösheten lägre 
för november 2021, än före pandemin. Det finns 
flera positiva signaler på arbetsmarknaden, men 
en växande utmaning är ökande långtidsarbets-
löshet. 

• Antal gästnätter har en otillfredsställande mål- 
uppfyllelse. Hittills finns endast preliminär  
statistik, fram till och med oktober. Under årets 
tio första månader uppgick det totala antalet  
gästnätter till 869 000, vilket är en tillväxt på  
13 procent jämfört samma period föregående år. 
Trots ökning är antalet gästnätter fortfarande  
under nivån för 2019 och före pandemin  
(minus 9 procent). 

• Resenärer nöjda med Blekingetrafiken har en tillfreds-
ställande måluppfyllelse (70 procent av resenärer-
na svarar att de är nöjda). Blekingetrafiken ligger 
vid slutet av 2021 på fjärde plats på den nationella 
listan över kundnöjdhet. 

• Resenärer nöjda med senaste resan har en tillfreds-
ställande måluppfyllelse. 82 procent svarar att  
de är nöjda. 

• Allmänheten nöjda med Blekingetrafiken har en till-
fredsställande måluppfyllelse. 54 procent svarar 
att de är nöjda. 

• Kollektivtrafikens andel av motoriserade transporter 
i Blekinge är inte möjlig att värdera. Målvärdet 
(17 procent) är för 2023. Cirka en tredjedel av 
 Blekingeborna har under pandemin helt slutat 
resa kollektivt, en tredjedel har ändrat sina  
kollektiva resvanor och en tredjedel reser  
kollektivt som innan pandemin. För 2021 är  
utfallet 10 procent. 

• Öka andelen deltagare som når grundläggande  
behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet 
har en tillfredsställande måluppfyllelse. För  
deltagare i allmän kurs som når grundläggande 
behörighet är utfallet 25 procent för 2021.
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Samlad bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för hela 2021 för inriktningsmålet 
”Ett attraktivt Blekinge” är tillfredsställande. Arbetet 
med inriktningsmålet har under året utvecklats väl 
och samtliga nämnder, som särskilt följs av region-
fullmäktige, rapporterar en tillfredsställande mål-
uppfyllelse för inriktningsmålet. Insatsområdena 
har i sin helhet gjort goda framsteg under året, fem 
indikatorerna pekar mot tillfredsställande resultat. 

Åtgärder för att på lång sikt uppnå tillfreds-
ställande måluppfyllelse 
Under året har en ny regional utvecklingsstrategi 
tagits fram. Strategin ska beslutas i regionfullmäk-
tige under våren 2022 och visar vägen till att göra 
Blekinge ännu mer attraktivt att bo i, verka i och 
besöka. Fyra utpekade utvecklingsområden ska visa 
vägen till befolkningstillväxt, ökad sysselsättning, 
fler gästnätter och andra viktiga effekter för Ble-
kinges utveckling och tillväxt. Särskilda mål och in-
dikatorer finns för respektive utvecklingsområde. 
Blekinges regionala utvecklingsstrategi utgör även 
Blekinges genomförandeplan kopplat till det regio-
nala utvecklingsansvaret och den nationella regio-
nala utvecklingspolitiken, nationell strategi för 
 regional utveckling i hela landet 2021–2030. 

INRIKTNINGSMÅL – GOD TILLGÄNGLIGHET 
För flertalet verksamheter inom hälso- och sjukvår-
den inklusive medicinsk service har det gångna året 
inneburit en försämrad tillgänglighet. Pandemin har 
gjort att stora delar av verksamheten har fått priori-
tera covidvården i första hand vilket i stor utsträck-
ning har påverkat tillgängligheten. Trots detta upp-
fattar 87 procent av befolkningen att de helt eller 
delvis har tillgång till den sjukvård de behöver. Det-
ta kan sannolikt tolkas som ett tecken på en stor 
förståelse i befolkningen för den mycket ansträngda 
situation som pandemin har inneburit för hälso- och 
sjukvården. 

Tillgängligheten når inte upp till de uppsatta må-
len. Primärvården visar sämre tillgänglighet både 
gällande telefontillgänglighet och bedömning av 
 legitimerad personal inom tre dagar. Även inom den 
specialiserade vården har tillgängligheten försäm-
rats under året och resultatet är otillfredsställande 
när det gäller väntande på nybesök, genomförda 
nybesök, väntande till behandling och utredning 

och genomförande av dessa. Resultatet beror i 
 huvudsak på vakansläget under sommaren och 
pandemins påverkan.   

Måluppfyllelsen för indikator ”SVF-ledtid” i Regi-
on Blekinge för år 2021 är, enligt den nationella da-
tabasen Signe, 38 procent. Ledtiden för året 2020 
var 50 procent. Huvudorsaken till att målet på 80 
procent inte nås är brist på resurser såsom läkare 
och sjuksköterskor med specialistkompetenser 
inom olika delar av vårdprocessen. Även brist på 
operationstider, mottagningstider och köer till olika 
röntgenundersökningar, endoskopier, cystoskopier 
samt fördröjningar i svar från patologin har identi-
fierats som orsak till svårigheter att nå ledtiderna. 
Regional nivåstrukturering har även orsakat långa 
ledtider inom vissa förlopp. 

För barn- och ungdomspsykiatrin finns ett natio-
nellt mål som är högre än vårdgarantin, som inne-
bär en förstärkt tillgänglighet inom 30 dagar. Utöver 
det har Region Blekinge även lagt till målet om ny-
besök inom 60 dagar. 77 procent fick ett nybesök 
inom 60 dagar och 47 procent fick ett nybesök inom 
30 dagar. Dessa resultat når inte upp till målen i 
verksamhetsplanen och andelen som fick ett ny-
besök inom 30 dagar har dessutom försämrats jäm-
fört med föregående år. Söktrycket till barn- och 
ungdomspsykiatrin (bup) har varit högt under 2021 
och en viktig orsak till den försämrade tillgänglig-
heten är att kön till fördjupad neuropsykiatrisk ut-
redning är lång. Mottagningen Barn- och ungdoms-
psykiatri i Karlskrona och Ronneby har dessutom 
haft brist på personal. 

På grund av den nationella tandläkarbristen och 
att de två senaste åren har präglats av en pandemi 
har tillgängligheten till tandvården för vuxna patien-
ter försämrats. Under stora delar av 2020 erbjöds 
endast akut tandvård vid folktandvårdens kliniker, 
vilket skapade en vårdskuld. Under 2021 återgick 
verksamheten till mer normal verksamhet, men 
pandemin har fortsatt påverka verksamheten. 

Under hösten var det särskilt kännbart med från-
varo av behandlare på grund av egen sjukdom, an-
hörigs sjukdom (krav på karantän), vård av barn och 
även patienter som lämnat återbud eller uteblivit. 
Inom specialisttandvården motsvaras kölistan av 
väntetid efter remiss från allmäntandvården, både 
från privat- och folktandvård, samt från den övriga 
hälso- och sjukvården. Det totala antalet remisser 
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på kö har sedan december 2020 ökat betydligt. En 
förklaring till detta är att vissa övertandläkartjänster 
inom specialisttandvården inte har kunnat tillsättas. 

Samverkansnämndens förväntade bidrag till 
måluppfyllelsen på helårsbasis är tillfredsställande. 
Verksamheten har under de senaste åren arbetat 
med att förbättra arbetsflödena för att kunna vara 
mer tillgängliga med de tjänster som erbjuds. Arbe-
tet har visat resultat då ledtiderna för dessa tjänster 
har minskat. 

På grund av pandemin har nybyggnads- och om-
byggnadsprojekten tagit längre tid än vanligt och 
detta tillsammans med en fortsatt låg följsamhet till 
beslutad fastighetsinvesteringsplan är tydliga indi-
katorer på att måluppfyllelsen inte är tillfredsstäl-
lande. 

Regionservice kommer inte att kunna tillhanda-
hålla de lokaler som krävs för införandet av fram-
tidens hälso- och sjukvård i tid, då lokalförsörjning 
innebär långa resurskrävande processer och där 
 avsaknaden av strategier, inriktningsmål och beslut 
kring dessa saknas. Förutsättningar för att Region 
Blekinges verksamheter ska kunna erbjuda fler digi-
tala tjänster för Blekinges invånare påverkas av de 
resurser som enheten för informationsteknik har till 
sitt förfogande. En stor del av kapaciteten i teamen 
läggs på vidmakthållande. Utöver prioriterade akti-
viteter inom vidareutveckling och nyutveckling är 
möjligheterna mycket begränsade för att kunna 
 avsätta resurser till att förbättra tillgängligheten. 

Blekingetrafikens bidrag till måluppfyllelsen för 
tillgänglighet är tillfredsställande eftersom ett aktivt 
arbete har pågått med tillgänglighetsanpassningar 
såväl av hållplatser som av försäljningskanaler. Un-
der året har en aktiv dialog pågått med länets kom-
muner och Trafikverket vad gäller tillgänglighets-
anpassning av hållplatser då detta samfinansieras. 

Regionstaben visar att antalet digitala tjänster 
och användandet av dessa ökar. Information är mer 
tillgängligt för invånarna och projekt för att på läng-
re sikt säkerställa en god och jämlik tillgänglighet är 
i gång eller i uppstartsfas. 

Insatsområden 
Hälso- och sjukvårdsnämnden – Underlätta för 
 invånare att ta ansvar för och förbättra sin hälsa, 
även vid sjukdom eller funktionsvariation 
Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
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 arbetet bedrivs på både strategisk och operativ nivå 
och är en naturlig del i hälso- och sjukvårdens verk-
samheter Dock har pandemin påverkat verksam-
heten även inom detta område. 

Under året har den regionala utvecklingsstrate-
gin (RUS) färdigställts. Strategin kommer att beslu-
tas i regionfullmäktige i februari 2022 och utifrån 
utvecklingsstrategin kommer en folkhälsoplan att 
tas fram. 

Det nationella och regionala utvecklingsarbetet 
tidiga och samordnade insatser för barn har fort-
gått under året och är en del av samverkansgrupp 
”Barn och unga inom ramen för länets lednings-
system för vård och omsorg (LSVO)”. 

Samverkan och planering med Karlskrona kom-
mun och Prima Vård gällande etableringen av en fa-
miljecentral i mellanstaden har fortgått under året. 

Region Blekinge har samordnat det regionala ar-
betet med det nationella kvalitetsregistret för elev-
hälsans medicinska insatser (EMQ), som innebär 
samverkan och stöd till kommunerna samt planering 
för informationsspridning av regionala data om 
barns hälsa. Data som kan ge underlag för vilka in-
satser som behövs för att stärka det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet för barn och unga i länet. 

Under 2021 har regionens arbete med sociala in-
vesteringar successivt börjat etableras. Sociala in-
vesteringar ska stimulera till bred samverkan med 
fler aktörer inblandade samt utveckling av nya 
 arbets- och tankesätt som på sikt ger minskade 
samhällskostnader. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden – Inrätta kvällsöppna 
vårdcentraler i Ronneby och Sölvesborg 
Sölvesborgs vårdcentral erbjuder sedan länge 
kvällstider en kväll i veckan. Under hösten 2021 har 
även Ronneby startat med kvällsöppen verksamhet. 

Tandvårdsnämnden – Underlätta för invånare att ta 
ansvar för och förbättra sin hälsa, även vid sjukdom 
eller funktionsvariation 
Folktandvården har under många år arbetat före-
byggande för att främja folkhälsan. Patienterna 
kallas regelbundet för en hälsoundersökning av 
munhålan och i samband med det besöket infor-
meras patienterna om sambandet mellan kost och 
karies, samt ges information och vid behov instruk-
tion i munhygien. 

Tandvårdsnämnden – Öka tillgängligheten  
till tandvårdsverksamheten   
Den nationella tandläkarbrist som råder och pande-
min har starkt påverkat tillgängligheten till tand-
vården för vuxna patienter. Akuttandvård, tandvård 
till barn- och unga och nödvändig tandvård är prio-
riterad enligt folktandvårdens prioriteringsordning. 

Genom en särskild åtgärdsplan har klinikerna 
 arbetat med att granska att korrekta riskbedöm-
ningar görs och att patienterna kallas med rätt 
revisions intervall. Syftet med dessa åtgärder har 
 varit, och är, att öka tillgängligheten. 

Samverkansnämnden – God tillgänglighet  
och handläggningstid   
Verksamheten har arbetat med att säkerställa leve-
ranstider för service genom att följa områdena kon-
sultation, reparation, annan tjänst och leverans av 
hjälpmedel. Samtliga ledtider har minskat något 
 vilket kan förklaras av förbättrade arbetsflöden och 
effekt av pandemin. Detta eftersom efterfrågan på 
vissa av hjälpmedelscenters tjänster i perioder har 
varit lägre. 

Samverkansnämnden – Korta leveranstiderna 
Verksamhetens arbete med att förbättra arbets-
flödena tillsammans med ett något minskat behov 
av konsultation och reparation har gjort att verk-
samheten har förkortat ledtiderna. 

Trafiknämnden – Att fortlöpande anpassa hållplatser 
för bättre tillgänglighet enligt Trafikförsörjnings-
programmets mål och riktlinjer. 
En viktig del i att erbjuda en mer tillgänglighetsan-
passad trafik är att det även finns tillgänglighets-
anpassade hållplatser. Arbetet med att tillgänglig-
hetsanpassa hållplatser har under flera år fungerat 
bra och det är främst i Karlskrona kommun som 
det är flest hållplatser som behöver åtgärdas. En 
glädjande nyhet är att hållplatsen Kungsplan har 
färdigställts under 2021. Här erbjuds nu förutom till-
gänglighetsanpassningar även väderskydd och real-
tidsskärmar som visar hur lång tid ifrån hållplatsen 
bussen befinner sig. I Ronneby har skärgårdsbåts-
bryggan till båten MF/Astrid tillgänglighetsanpas-
sats. I Karlskrona blev den nya och tillgänglighets-
anpassade Pottholmsbryggan klar lagom till 
sommarsäsongen.
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Uppföljning av indikatorer 
Av de totalt nio indikatorer under inriktningsmålet 
God tillgänglighet i regionplan 2021–2023 visar sju 
ett tillfredsställande resultat för 2021. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har två indikatorer 
till inriktningsmålet. Resultatet för indikatorn ”Andel 
av befolkningen som instämmer helt eller delvis att 
de har tillgång till den sjukvård de behöver” visar att 
87 procent av de tillfrågade instämmer helt eller 
delvis. Resultatet är detsamma som för 2020 och är 
därmed tillfredsställande. Resultatet är också i nivå 
med riket. 

Resultatet för indikatorn som avser medicinsk 
bedömning av legitimerad personal i primärvården 
inom tre dagar har försämrats jämfört med före-
gående år och är också sämre än resultatet för 
 riket. Resultatet för 2021 är 73 procent medan 
 motsvarande siffra för 2020 är 76 procent. För-
sämringen kan till stor del förklaras av pandemin. 
Mycket personal har behövts till vård av patienter 
med covid-19 och vaccinationer. Det har även un-
der  vissa perioder varit hög sjukfrånvaro bland 
 personalen. 

Tandvårdsnämnden har en indikator till inrikt-
ningsmålet – ”alla nya patienter ska erbjudas vård 
inom sex månader”. Detta uppnåddes inte under 
2021. Viktiga förklaringar är framför allt pandemin 
men också brist på tandläkare. 

Samverkansnämnden har fyra indikatorer till in-
riktningsmålet där samtliga avser ledtider. Det som 
mäts är ledtider till reparation, konsultation, annan 
tjänst samt ledtid till leverans inom fem dagar. 
Samtliga målvärden är uppfyllda och resultatet är 
därmed tillfredsställande. 

Trafiknämnden har en indikator till inriktnings-
målet – nya sätt att betala ska införas i servicetrafi-
ken under programperioden och målvärdet är upp-
nått. 

Kultur- och bildningsnämndens indikator till in-
riktningsmålet – andel skolbarn som fått två kultur-
upplevelser via Blekingemodellen är uppnått. Före-
ställningar har delvis behövt flyttas fram eller 
ställas om till olika digitala alternativ men målvärdet 
har uppnåtts. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för inriktningsmålet God tillgänglig-
het är inte helt tillfredsställande. 

Två nämnder och en förvaltning under regionstyrel-
sen bedömer att deras bidrag till detta inriktnings-
mål är antingen inte helt tillfredsställande eller 
 otillfredsställande. Övriga nämnder/förvaltningar 
bedömer att deras bidrag till inriktningsmålet är till-
fredsställande. 

Förklaringen till den samlade bedömningen är 
främst att tillgängligheten inom hälso- och sjukvår-
den respektive tandvården under 2021 har försäm-
rats och inte når upp till de mål som finns för till-
gängligheten. 

Åtgärder för att på lång sikt uppnå tillfreds-
ställande måluppfyllelse 
Tillgänglighet är ett prioriterat område och en stor 
utmaning, både beroende på covid-19 pandemin 
men också på grund av brist på kompetens. Inom 
hälso- och sjukvården sker arbetet strukturerat med 
handlingsplaner och aktiviteter kopplade till dessa 
för att optimera tillgängligheten. Arbetet består 
bland annat av att hitta nya arbetssätt, att arbeta 
enligt modellen för rätt använd kompetens och att 
patienterna får besök och behandling på rätt vård-
nivå. Uppföljning och utvärdering av aktiviteter är 
ett viktigt arbete för att förbättra tillgängligheten. 
Kompetensförsörjningen utgör en väsentlig del och 
att rekrytera nya medarbetare, men också att be-
hålla kompetens, är en prioriterad fråga. 

För att förbättra tillgängligheten till primärvår-
den inleds nu ett breddinförande av digitala kon-
taktvägar och besöksvägar. Projektet för närakut-
mottagningen i Karlshamn fortgår och möjliggör för 
invånarna i västra länsdelen att få kontakt med 
 primärvården även nattetid. Utvecklingsarbetet till-
sammans med länets kommuner i syfte att i ökad 
utsträckning vårda de äldre, sköraste patienterna i 
sitt hem fortsätter. Geriatrik och palliativmedicin är 
en viktig och drivande aktör i arbetet tillsammans 
med primärvården och dess läkarbil. 

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins och 
barn och ungdomsklinikens insatser har ökat myck-
et under 2021, vilket tillgänglighetsresultaten också 
visar. Det finns en ambition och önskan om att star-
ta upp en mellanvård och dagverksamhet på barn- 
och ungdomskliniken (bup) i Karlskrona för att i ett 
tidigare stadium möta barn och ungas behov av in-
satser och därmed förhindra sluten psykiatrisk vård. 
Ett gemensamt kontaktcenter mellan första linjens 
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vård och barn- och ungdomskliniken (bup) är också 
en strävan att förenkla den första kontakten för 
 patienten och skapa effektivare interna flöden. 

En god tillgänglighet innebär också en god till-
gänglighet till diagnostiken och att laboratoriemedi-
cin vidtar flera åtgärder för att förbättra långa svar-
stider inom patologi. Som exempel kan nämnas 
samarbete med externa aktörer gällande prepara-
tion och diagnostik av prover, övertidsarbete, aktivt 
rekryteringsarbete samt inhyrning av personal. 

Folktandvården fortsätter jobba aktivt med att 
optimera patientflöden och behandlingsprocesser. 
Områden som det fokuseras på är bland annat att 
korrekta riskbedömningar görs och att korrekta re-
visionsintervaller sätts. Fokus är också på att effek-
tivisera remisshantering och remissflöde när flera 
specialiteter är inblandade. Sammantaget leder 
 detta till ökad tillgänglighet för länets invånare. 

Regionfastigheters organisation behöver förstär-
kas med fler medarbetare för att uppnå målupp-
fyllelse. Rekrytering av fler lokalplanerare och bygg-
projektledare är nödvändigt, dels för att hantera 
den stora investeringsvolymen, dels för att säker-
ställa regionens beställarkompetens inom fastig-
hetsområdet. Detta arbete har regionfastigheter 
påbörjat. För att kunna veta hur och när dessa re-
kryteringar ska göras behöver planer upprättas så 
att alla berörda har resurser att tillsätta vid samma 
tillfälle: allt från att det finns vårdpersonal som ska 
bemanna arbetsgrupper och att det finns huvudpro-
jektledare på heltid till att det finns medel avsatta 
till inredning eller utrustning och inflyttning. Strate-
gier och inriktningsmål behöver tas fram och beslut 
som håller över tid behöver fattas. Med beaktande 

av vårdbyggnadernas status är bedömningen att 
det inte går att vänta tills pandemin är över utan 
tuffa prioriteringar behöver göras nu. En strategisk 
planering av hur vi ska kunna komma i kapp vård-
köer med vård som fått vänta på grund av pande-
min måste göras samtidigt som det måste avsättas 
resurser till att skapa framtidens vårdmiljöer. 

INRIKTNINGSMÅL – GOD KVALITET 
Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska sys-
tematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det 
innebär en tydlig kvalitetsstyrning som ytterst utgår 
ifrån behoven hos Blekinges invånare, företag och 
besökare. 

För hälso- och sjukvården har mycket av utveck-
lingsinsatser och patientsäkerhetsarbete genomgå-
ende fått prioriteras ner i omfattning på grund av 
pandemin. Men vissa områden har fått mer skjuts 
under pandemin, till exempel arbetet med samord-
nad individuell plan, mobil närvård, digitala vård-
möten och utveckling av samverkan med kommu-
nerna. Under året har det även skett en positiv 
utveckling i arbetet med utskrivningsprocessen och 
min vårdplan cancer. Läs mer nedan om genomför-
da insatser för en nära vård, trygg och säker ut-
skrivning och utveckling av samverkan med kom-
munerna under insatsområdet omsätta framtidens 
hälso- och sjukvård i verksamheten. En del i kvali-
tetsutvecklingen för hälso- och sjukvården är den 
nationella kunskapsstyrningen och införande av de 
nationella vårdförloppen i verksamheten. Här har 
också skett en positiv utveckling under året, även 
om införandet inte har kunnat ske i planerat tempo. 
Vårdförloppen är beskrivna som processer, det vill 
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säga arbetsflöden, av den nationella kunskapsstyr-
ningen och därför sker införandet av vårdförloppen 
med hjälp av metodik från arbetet med processori-
enterat arbetssätt. Patientsäkerheten har påverkats 
negativt av pandemin under året genom främst en 
mycket högre grad av överbeläggningar och att 
 patienter har vårdats på andra vårdenheter än den 
som ha specifik kompetens och medicinskt ansvar 
för patienten. 

För tandvården har antalet vårdskador minskat 
och når målvärdet för året. För indikatorerna om 
råd om tandskötsel, information till patienter, be-
mötande och delaktighet är resultaten oförändrade 
eller något förbättrade och målvärdena nås på års-
basis. Underlag för ovanstående indikatorer tas 
fram via en sms-enkät som skickas till var tredje 
vuxenpatient efter besök. Under året har utveckling 
gjorts så att resultatet även kan ses uppdelat per 
klinik och månad. Detta tillsammans med pågående 
upphandling av ett it-system för folktandvårdens 
beslutstöd är en viktig del i tandvårdens vidare 
 kvalitetsarbete. En tjänst för att kunna erbjuda 
 patienter lediga tider med kort varsel och boka 
dessa via sms har nu införts på samtliga allmän-
tandvårds kliniker. 

Samverkansnämnden har fortsatt sitt kvalitets-
arbete och verksamheten arbetar systematiskt och 
tydligt med avvikelsehanteringen och använder det i 
sitt förbättringsarbete. Uppföljning och förbättring 
sker också vad gäller tillgänglighet för inkommande 
kundkontakter via telefon, där det skett en markant 
förbättring för år 2021. 

För Blekingetrafiken är kundnöjdheten fortsatt 
god såväl hos kunder som allmänhet. Blekingetrafi-
ken ligger vid slutet av 2021 på fjärde plats på den 
nationella listan över kundnöjdhet. Ett aktivt arbete 
har pågått under året med aktuella frågor såsom 
krisledning, mål och sårbarhet. Målarbetet som 
startades under hösten 2020 för att tydliggöra 
verksamhetens mål hos medarbetarna i organisa-
tionen har gått in i nästa fas med olika arbetsgrup-
per ute i verksamheten för att skapa samsyn och in-
volvering. Arbete med innovation har också skett, 
läs mer under insatsområde Främja innovationer 
inom trafiknämndens verksamhet nedan. 

Resultatet av kundenkäten för regionservice 
verksamhet för år 2020 visade på en mycket positiv 
utveckling. En analys av svaren har gjorts under år 

2021 och ett antal aktiviteter har genomförts för att 
behålla och öka kundnöjdheten ytterligare. Regions-
ervice har under året fortsatt sitt kontinuerliga kva-
litetsarbete och arbetar vidare med att utveckla och 
optimera organisation, processer samt tekniska lös-
ningar för att få bästa effekt. Exempel på insatsom-
råden är att utveckla ledningssystem och processer, 
genomföra insatser för förbättrad kunddialog, säk-
ra leveranstider, insatser för att öka robusthet och 
redundans, digitalisering och effektivisering och 
kvalitetssäkring. Dock har arbetet inte kunnat ge-
nomföras i önskad omfattning på grund av pande-
min. Särskilt stor har påverkan varit på lokalför-
sörjningsprocessen och fram för allt för större 
verksamhetsprojekt och nybyggnadsprojekt på 
grund av att vårdverksamheterna inte har haft möj-
lighet att avsätta resurser till arbetet. 

Regionstaben har arbetat med att skapa förut-
sättningar för kvalitet i arbetssätt för Region Ble-
kinges verksamhet genom att främja forskning, 
 digitalisering, processorientering och utvecklad för-
bättringsmetodik och förändringsledning. Region-
staben har också bidragit till god kvalitet genom ett 
systematiskt säkerhetsarbete. 

För regionala utvecklingsnämnden visar en enkät 
till företagare som fått sitt företagsstöd slutbetalt 
2020 och de som fick en omställningscheck 2020 
på en god kvalitet. Även en enkät till samverkans-
partners visar på en positiv utveckling och god kva-
litet. En smart specialiseringsstrategi för att främja 
forskning och innovation för länet har tagits fram. 

Insatsområden 
Hälso- och sjukvårdsnämnden – Omsätta  
Framtidens hälso- och sjukvård i sin verksamhet 
Under det senaste året har möjligheten för Blekinges 
invånare att få undersökning, vård och behandling 
förändrats till att vara mer i samklang med utveck-
lingen mot en mer nära vård. Att insatser kan ges 
så nära patienten som möjligt. Några exempel är 
stor utökad användning av digitala vårdmöten och 
kvalificerade telefonkontakter i mötet med patien-
ter. För att verka så nära de unga som möjligt arbe-
tar ungdomsmottagningen för att identifiera och 
etablera kontakt med unga på de arenor där de 
finns. Barn- och ungdomspsykiatrin utvecklar ge-
mensamt kontaktcenter tillsammans med första 
 linjens vård. Barn- och ungdomskliniken erbjuder 
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neonatal hemsjukvård. Kvinnokliniken erbjuder 
 hemaborter och tillgång till specialistmödravård via 
kvinnohälsovårdsmottagningar och erbjuder även 
tidig hemgångsmottagning efter förlossning. Ett an-
nat exempel är specialiserad vård i hemmet, vilket 
innebär att så fort en strokepatients tillstånd tillåter 
sker fortsatt specialiserad rehabilitering i hemmet 
av klinikens personal. Den palliativmedicinska sek-
tionen erbjuder också avancerade medicinska åt-
gärder i patientens hem. 

Läkarbilen har haft en viktig roll i samarbetet 
med den kommunala hälso- och sjukvården, genom 
att i högre utsträckning kunna erbjuda vård i hem-
met för personer med covidsymptom. Läkarbilen 
har även möjliggjort fortsatt vård i hemmet i direkt 
anslutning till utskrivning från slutenvård. Införan-
det av närsjukvårdsmodellen Mobil närvård pågår 
tillsammans med samtliga kommuner. Målgruppen 
är patienter med omfattande och komplexa behov, 
som kan erbjudas vård i hemmet. Ett pilotarbete är 
genomfört för delar av modellen med Karlskrona 
kommun. 

Inom ramen för arbetet med tillämpning av lagen 
om samverkan görs en rad förebyggande insatser 
som syftar till att öka tryggheten och säkerheten 
för den enskilde i hemmet efter utskrivning. Pro-
cessledare för trygg och säker utskrivning arbetar 
såväl länsövergripande som lokalt med olika grup-
peringar i syfte att optimera processen för patien-
tens bästa och därmed också kunna förhindra åter-
inskrivningar. Förberedelser har även gjorts för 
införandet av patientkontrakt, som är en viktig del 
för att ge en sammanhållen och personcentrerad 
vård för patienten. 

Fortsatt utveckling har skett av samverkans-
strukturen med kommunerna i Blekinge. Lednings-
systemet ”Samverkan Blekinge - Samverkan mellan 
Region Blekinge och länets kommuner inom hälsa, 
vård, lärande och social välfärd” har beslutats i 
LSVO (Ledningssamverkan vård och omsorg) under 
våren. Ledningssystemet tydliggör hur samverkan 
koordineras på strategisk nivå (LSVO), taktisk nivå 
(samverkansgrupper) och operativ nivå (verksam-
hetsnära projekt- och arbetsgrupper). 

En del i Framtidens hälso- och sjukvård är att ut-
veckla den interna och externa strukturen för speci-
alistvården (koncentration av vård) och utveckla 
profilområden (vård att erbjuda andra regioner). 

Det har bedrivits ett kontinuerligt arbete med att 
utvärdera patientflöden som finns inom specialist-
vården för att se om förbättringar kan nås genom 
att förändra den interna strukturen inom hälso- och 
sjukvården. Det regionala samarbetet har varit svårt 
att upprätthålla fullt ut under året i samband med 
pandemin. Flera specialiteter har ett tätt samarbete 
med andra regioner och för dialog kring framtida 
profilområde och samarbetsområde utöver redan 
befintligt etablerade. 

Tandvårdsnämnden – Omsätta Framtidens  
hälso- och sjukvård i sin verksamhet 
Som en del i arbetet kring framtidens hälso- och 
sjukvård deltar folktandvården i hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningens kunskapsråd. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
– Genomföra ett e-hälsolyft i sina verksamheter 
En planerad viktig del i e-hälsolyftet är att genom-
föra utbildning av e-hälsocoacher. Arbetet har inte 
kunnat genomföras på grund av det ansträngda lä-
get inom hälso- och sjukvården och pandemin som 
pågått under året. 

Tandvårdsnämnden – Öppna en akut- och 
 utbildningsklinik i Ronneby 
Planeringsarbetet kring utbildningskliniken har fort-
löpt enligt plan. Igångsättningsbeslut togs av tand-
vårdsnämnden i september 2021 Regionservice 
kommer efter igångsättningsbeslutet att ansvara 
för den byggtekniska planeringen och upphandling-
en av entreprenad. 

Samverkansnämnden – Tillgodose invånarnas  
behov av patientsäkra hjälpmedel 
Verksamheten har under år 2020 och 2021 arbetat 
fokuserat och tydligt med att säkerställa kvaliteten 
genom att ha en tydlig process och ett kontinuer-
ligt arbete med avvikelser i verksamheten och att 
arbeta systematiskt med förbättringar av verksam-
heten. Under 2021 anställdes en verksamhets-
utvecklare med ansvar för kvalitet och kvalitets-
samordning vars främsta uppdrag är att se till att 
verksamheten tar fram ett ledningssystem för kva-
litet under 2022.



38 Å R SRED OV ISNIN G 2021 

REGI O N B L EK IN GE

Trafiknämnden – Främja innovationer i sin 
verksamhet  
Vad gäller innovationer har verksamheten tagit 
fram en rapport gällande självgående buss inom 
sjukhusområdet Karlskrona. Testverksamhet är inte 
möjligt på området på grund av backar med för hög 
lutning. 

Det uppstartade arbetet med ny bussupphand-
ling har visat på nya möjligheter inom vitt skilda 
områden såsom kombinerad mobilitet i form av ut-
veckling av serviceresor, cykel i kombination med 
buss och nya möjligheter med digitalisering. Nya 
bränslen innebär möjligheter för positiv påverkan på 
miljön vad gäller växthusgaser och en tystare när-
miljö. Kollektivtrafiken står inför ett teknikskifte inte 
bara i fordonens drivlina men också hur it hanteras i 
fordonen. 

Uppföljning av indikatorer 
• Patientsäkerhetsindex består av sju områden och 

 visar utvecklingen av de vanligaste skadeområde-
na och aspekter som direkt ökar risken för att 
vårdskador ska uppkomma. Målet är att index ska 
öka från år till år, vilket det också har gjort från 
start. Denna positiva trend är dock bruten och ut-
fallet på 80,2 för året når inte upp till föregående 
års utfall på 82,2 eller målvärdet för året. Främsta 
orsaken till nedgången beror på en mycket högre 
grad av överbeläggningar och att patienter har 
vårdats på andra vårdenheter än den som har 
 specifik kompetens och medicinskt ansvar för 
 patienten, vilket speglar en del av problemen med 
corona pandemin. Dock visade fyra områden i in-
dexet på en positiv utveckling under året. 

• Andel svarande som svarar positivt på frågor om konti-
nuitet och koordinering i primärvården vid läkarbesök. 
Mätning sker genom en nationell patientenkät och 
består av resultat från sju sammanvägda delfrå-
gor. Utfallet på 68,8 procent är en minskning 
 jämfört med 2020 års resultat på 70,2 procent. 
Blekinge ligger tre procentenheter under genom-
snittet för riket, men skillnaden har minskat med 
en procentenhet under året. Det är främst frågor-
na om patient får träffa samma läkare vid olika 
besök och om patient får träffa önskad läkare som 
utgör skillnaden. 

• Antalet vårdskador ska minska i tandvården. Tand-
vården hade sex registrerade vårdskador under 

året, vilket är en minskning från nio skador under 
föregående år.  

• Samverkansnämnden. Hjälpmedelscentrum följer i 
sitt systematiska kvalitetsarbete nivåerna av avvi-
kelser inom områdena negativa händelser, tillbud 
och reklamationer. Antal avvikelser i jämförelse 
med antalet hjälpmedel var 0,4 procent och ligger 
stabilt under målvärdet på 0,6 procent. Antalet 
besvarade samtal via telefonkundtjänst, teknisk 
service och transportplanering var 80,5 procent 
vilket är en markant förbättring mot 72,2 procent 
år 2020. 

• Högt förtroende hos resenärerna att bussen är i rätt tid.  
Indikatorn mäts genom Kollektivtrafikbarometer 
och mäts löpnade på rullande 12 månader och var 
per siste december 2020 61 procent. Ingångsvär-
det var 58 procent (2018), med målsättningen att 
nå 62 procent år 2023.  

• Graden av kundnöjdhet för regionservice tjänster och 
serviceutbud. Indikatorn för kundnöjdhet mäts ge-
nom en fråga om hur nöjd man är med regionser-
vice som helhet. Resultatet för 2021 hamnade på 
7,82 vilket var marginellt lägre än 2020 (7,86) men 
klart över målvärdet på 7,6. Inom sex av åtta del-
områden har kundnöjdheten ökat. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för inriktningsmålet God kvalitet är 
inte helt tillfredsställande. 

Hälso- och sjukvården, regionservice och patient-
nämnden rapporterar om måluppfyllelse som är 
inte helt tillfredställande medan övriga nämnder 
rapporterar måluppfyllelse som är tillfredsställande. 
Hälso- och sjukvården står för en stor del av Region 
Blekinges verksamhet vilket motiverar bedömning-
en som helhet. 

Åtgärder för att på lång sikt uppnå 
 tillfredsställande måluppfyllelse 
Hälso- och sjukvården förväntar sig att, när pande-
min avtar framöver, kunna ägna mer tid åt det pla-
nerade kvalitetsutvecklings- och patientsäkerhets-
arbetet, vilket också kommer att ge en bättre 
måluppfyllelse framöver. Patientsäkerhetsarbetet 
kommer bland annat stärkas genom att handlings-
planens aktiviteter för ökad patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården initieras och arbetas vidare med. 
Primärvårdens kvalitetsråd har initierar ett förbätt-
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ringsarbete kring hanteringen av styrdokument. 
 Arbetet med trygg och säker utskrivning för att 
 förebygga återinskrivningar är ett självklart inslag i 
alla delar av vården. Patientens övergångar mellan 
öppen och sluten vård ska säkras ytterligare. Det 
ska ske genom förbättringar av samordnad och av-
ancerad medicinsk vårdplan och min vårdplan can-
cer. Arbetet med att vidareutveckla och samordna 
den mobila närvården fortsätter i samarbete med 
länets kommuner. Vidare införande av kunskaps-
styrningens nationella vårdförlopp och ökad an-
vändning av kvalitetsjämförelse med övriga regio-
ner blir en viktig del i kvalitetsarbetet under år 
2022. För att nå bättre måluppfyllelse kommer det 
även krävas angränsande arbete med arbetsmiljö 
för medarbetarna och att arbeta med kompetens-
försörjningen. 

Regionservice kommer att fortsätta att jobba vi-
dare systematiskt med att optimera sin organisa-
tion, processer samt tekniska lösningar för att få 
bästa effekt utifrån de resurser de har. Detta gäller 
särskilt för informationsteknik som har haft ett 
mycket ansträngt läge resursmässigt under året, vil-
ket ledde till svårigheter att hålla en tillfredsställan-
de servicenivå. Vidare arbete behöver ske för att ak-
tualisera lokalbehovet. Men det är inget enheten för 
regionfastigheter kan göra på egen hand, utan man 
är beroende av att Region Blekinges verksamheter 
sammanställer sitt framtida lokalbehov i så kallade 
lokalförsörjningsplaner. För att komma vidare krävs 
främst att vårdverkssamheterna kan tillsätta resur-
ser till arbetet. För att undvika längre driftavbrott 
kommer arbetet med att byta ut teknik som nått 
teknisk livslängd och säkerställa god reservdelsför-
sörjning samt förebyggande arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyser vara viktigt för regionservice. 

INRIKTNINGSMÅL – ENGAGERADE  
MEDARBETARE MED RÄTT KOMPETENS 
Alla nämnder ska arbeta med inriktningsmålet men 
regionfullmäktige ska särskilt följa regionstyrelsens 
arbete. 

För ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsar-
bete krävs ett arbetssätt där verksamhetsmål, upp-
drag, kompetensplanering och ekonomi kopplas 
samman. Här skiljer sig nämndernas arbetssätt åt 
av naturliga skäl främst beroende på nämndernas 
verksamhet och storlek. Antalet insatsområden va-
rierar mellan ett och fem. De insatsområden som 
nämnderna valt att fokusera på är dock samstäm-
miga. Det handlar om att arbeta för attraktiva och 
hälsofrämjande arbetsplatser, för chefers och med-
arbetares kompetensutveckling, för ett starkt ar-
betsgivarvarumärke och med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

För det regiongemensamma arbetet har det förts 
löpande dialoger i HR-enhetens ledningsgrupp vid 
varje del av ledningsprocessen om prioriteringar av 
aktiviteter för att trygga kompetensförsörjningen. 
Förvaltningsvisa dialoger och återkopplingar har ge-
nomförts vid behov. Det är av stor vikt att det finns 
ett ändamålsenligt arbetssätt för att utveckla den 
regiongemensamma stödprocessen för kompetens-
försörjning. Detta arbete pågår kontinuerligt. 

Alla nämnder arbetar med kompetensförsörj-
ningsplaner och med medarbetares individuella 
mål- och utvecklingsplaner utifrån målen för verk-
samheten. Inom hälso- och sjukvården har cirka 70 
procent av cheferna en kompetensförsörjningsplan. 
Inom övriga nämnder är det 100 procent (manuell 
uppföljning). 84 procent av medarbetarna har haft 
medarbetarsamtal (81 procent år 2020) och 69 pro-
cent har en individuell mål- och utvecklingsplan 
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(74 procent år 2020). Uppgifterna är hämtade ur 
medarbetarundersökningen för 2021 där svarsfrek-
vensen var 85 procent. 

Införandet av det digitala stödet Kompetenskom-
passen har pågått i alla verksamheter men inte i 
önskad takt beroende på att resurser saknats. Ut-
maningarna är olika för nämnderna, men en stor del 
av verksamheterna står inför stora uppdrag eller 
strukturomvandlingar och därmed förändrat behov 
av kompetens, arbetssätt med mera. Det ställer oli-
ka krav på verksamhetens förmåga att kompetens-
planera för att kunna nå önskad effekt. 

För ett samlat arbete med inriktningsmålet har 
det förts en dialog om regiongemensamma aktivite-
ter för kompetensförsörjningen inom alla områden, 
exempelvis digitalisering, ekonomi och ledarskap. 
Det regiongemensamma arbetet består främst av 
aktiviteter som anges i årlig kompetensförsörjnings-
plan för Region Blekinge – regiongemensamma 
 aktiviteter. Målgruppen för aktiviteterna har främst 
varit chefer, och innehållet är format utifrån chefs-
uppdraget. Aktiviteterna fortlöpte i stort sett enligt 
plan, frånsett vissa som fått ställas in eller vänta på 
grund av pandemin. För att kunna tillgodose utbild-
ningsbehoven har ett omställningsarbete gjorts 
med att ta fram utbildningar digitalt, vilket också är 
ett led i planen för blandat lärande. 

Uppföljning av indikatorer 
Två indikatorer finns kopplade till inriktningsmålet. 
Dessa är index för hållbart medarbetarengagemang 
(HME) som består av nio frågor inom områdena led-
arskap, styrning och motivation samt arbetsmiljöin-
dex som består av tre frågor om fysisk och psyko-
social arbetsmiljö samt arbetsbelastning. Varje 
område ger ett delindex. En enkätundersökning ge-
nomfördes digitalt i september och resultatet redo-
visades i slutet av oktober. Målvärdet för hållbart 
medarbetarengagemang 2021 var 77,8 eller högre 
och utfallet blev 76,6. Index för hållbart medarbetar-
engagemang har ökat successivt sedan mätningen 
startade 2012 då värdet var 74,3. Små förändringar 
har skett under åren med högsta värdet 78,2 år 
2017. Även index för arbetsmiljö har successivt ökat 
sedan mätningen startade 2015 då värdet var 63,0. 
Små förändringar har skett under åren med högsta 
värdet 71,7 år 2020. Målvärdet för 2021 var 71,7 eller 
högre och utfallet blev 66,2. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för inriktningsmålet Engagerade 
medarbetare med rätt kompetens är inte helt till-
fredsställande. 

Nämnderna bedömer sin måluppfyllelse följande: 
trafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden, regi-
onala utvecklingsnämnden, patientnämnden och 
samverkansnämnden bedömer tillfredsställande 
måluppfyllelse. Regionstyrelsen (regionstaben och 
regionservice) och hälso- och sjukvårdsnämnden 
bedömer inte helt tillfredsställande. Tandvårdsnämn-
den bedömer måluppfyllelsen otillfredsställande. 

Motivering till den samlade bedömningen är 
följande:  
• Chefers och medarbetarnas stora engagemang 

och flexibilitet i arbetet med pandemin 
• Arbete med inriktningsmålet pågår på olika sätt 

inom alla nämnder utifrån sina behov 
• Arbetet med rätt använd kompetens pågår på 

 olika sätt inom och mellan verksamheter 
• Uppdrag och arbetsuppgifter har inte kunnat ut-

föras enligt plan på grund av nödvändiga priorite-
ringar av resurser kopplade till pandemin 

• De regiongemensamma kompetenshöjande aktivi-
teterna som regionstaben planerat för har inte 
kunnat genomföras fullt ut med anledning av 
 pandemin och av de riktade besparingarna inom 
administration 

• Svårigheter att rekrytera inom bristyrken till tand-
vård, hälso- och sjukvård samt regionservice 

• Fortsatt beroende av inhyrd personal 
• Index för hållbart medarbetarengagemang och 

arbetsmiljö sjunker   

Åtgärder för att på lång sikt uppnå 
 tillfredsställande måluppfyllelse 
För att kunna nå måluppfyllelse pågår insatser inom 
regionservice med fördjupade dialoger om beman-
ning, resurser och prioriteringar, gapanalyser, kom-
petensutveckling och i vissa fall workshops inom 
flera av regionservice verksamheter, med både che-
fer och medarbetare. Inom vissa delar av Region-
service krävs extra insatser under året för att nå 
måluppfyllelse. Regionservice behöver ha en tydlig 
strategi gällande lokalförsörjning i Region Blekinge. 
Region Blekinges verksamheter måste avsätta 
 resurser för att beskriva sitt lokalbehov på sikt.
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För att kunna nå ökad måluppfyllelse krävs det 
 arbete både strategiskt men även aktivt inom de 
områden som går att påverka, som exempelvis ar-
betsmiljön för områdets medarbetare. Kompetens-
försörjningsplaner behöver omsättas i aktiviteter 
för att attrahera ny arbetskraft, behålla befintliga 
medarbete och fortsätta omställningsarbetet för 
vem som gör vad. 

För hälso- och sjukvården är möjlighet till åter-
hämtning och att hitta det nya normalläget efter 
pandemin framgångsfaktorer för att komma framåt 
och dra nytta av de förändrade arbetssätt som pan-
demin medfört. Fortsatt arbete med målformulering 
i förvaltnings- och områdesledningarna i syfte att 
tydliggöra uppdrag och förväntningar i verksamhe-
terna. Fokus på arbetsmiljö och att säkra kompetens-
försörjningen är centralt för att nå måluppfyllelse. 

Folktandvården fortsätter att arbeta aktivt med 
att sätta folktandvården Blekinge på kartan för att 
öka rekryteringen av tandläkare och tandhygienis-
ter. Fokus på att framstå som en ännu attraktivare 
arbetsgivare med hjälp av medarbetarna i syfte att 
behålla dem och attrahera nya medarbetare. 

Utvecklingsarbete och kompetenshöjning inom 
digitala lärandeformer kommer fortsätta att priori-
teras inom regionstaben, för att i största mån kun-
na tillgodose de kompetensbehov som finns i orga-
nisationen. En hårdare prioritering av aktiviteterna i 
kompetensförsörjningsarbetet behöver göras uti-
från behov och tillgängliga resurser. 

INRIKTNINGSMÅL  
– ETT HÅLLBART BLEKINGE 
Samtliga verksamheter inom Region Blekinge bidrar 
till en hållbar utveckling genom att arbeta för håll-
bar tillväxt, hälsa och ett attraktivt Blekinge. Arbe-
tet sker genom den egna verksamheten och som 
aktör i länet. Miljö- och hållbarhetsplanen som ut-
går från Agenda 2030 pekar ut målområden där 
 Region Blekinge kan bidra för en hållbar utveckling 
genom:
- en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimat-

påverkan
- en hållbar och effektiv användning av resurser  
- att skapa ett samhälle med förutsättningar för 

hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och 
 meningsfullhet (genom ett systematiskt miljö- 
och hållbarhetsarbete). 

Insatsområden 
Tandvårdsnämnden och kultur och  
bildnings nämnden – Arbeta systematiskt  
med miljö- och  hållbarhetförbättringar 
Folktandvården har varit miljöcertifierad enligt ISO 
14001 sedan 2015. Det systematiska miljöarbetet 
fortgår och flera miljömål har uppnåtts. Genom att 
använda digitala mötesplattformar har folktand-
vården minskat antalet tjänsteresor regionalt och 
nationellt. Arbetet med att minska kvicksilver i ut-
släppsvatten fortsätter med åtgärder som ger 
resultat på lång sikt. 

Blekinge folkhögskola har tagit fram en ”Hand-
lingsplan för miljö- och hållbarhetsarbete för Ble-
kinge folkhögskola 2021”. Planen utgår ifrån Miljö- 
och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019–2024 
och under året har flera kursdeltagare aktivt enga-
gerat sig i hållbarhetsarbetet. Fokus har varit på 
den sociala hållbarheten, vilken har varit extra viktig 
att arbeta med under coronapandemin. 

Regionala utvecklingsnämnden  
– Aktivt arbeta med genomförandet av de delar av 
handlingsplanen kring klimat- och miljöperspektiv 
i det regionala tillväxt
Handlingsplanen för klimat- och miljöperspektiv i 
det regionala tillväxtarbetet, kopplar med sitt breda 
angreppssätt an till flertalet insatser och aktiviteter 
inom det regionala tillväxtarbetet. Under året har 
projektet ”Kombinerad Mobilitet” bedrivits. För att 
uppmuntra att cykeln väljs vid kortare resor genom-
fördes cykeltävlingar runt om i länet. 

En hälsosam och giftfri miljö utan negativ 
 klimatpåverkan 
Summering av Region Blekinges klimatpåverkade 
utsläpp för 2021 uppgick till 1405 ton CO2e. Ut-
släppen som framförallt kommer från transport, 
medicinska gaser och energi redovisas i ett separat 
 Klimatbokslut enligt GHG-protokollet. Resmönstret i 
samhället har under året  varit fortsatt förändrat 
och nya vanor som distansarbete gav Blekinge-
trafiken nya möjligheter att  bidra till ett än mer håll-
bart Blekinge, bland annat genom ett minskat be-
hov av fordon i hushållen till förmån för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Under 2021 kördes all 
busstrafik på förnybart bränsle och diskussioner på-
går med kommunerna om alternativa drivmedel i 
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skärgårdstrafiken. Inför kommande arbete med en 
ny cykelstrategi för Blekinge initierades en studie 
som ska hitta lämpliga bytespunkter mellan cykel 
och andra hållbara färdmedel. Syftet är att förenkla 
pendlings- och turismcykling. 

Antalet tjänsteresor med flyg och tåg halverades 
jämfört med föregående år. Sedan 2019 sker en kli-
matväxling för flygresor i tjänsten. Under 2021 an-
vändes klimatväxlingsmedel bland annat till cykel-
parkeringar, källsorteringsutrustning och utrustning 
för digitala möten. 

Region Blekinge är en av de regioner i Sverige 
som har högst energiförbrukning per kvadratmeter 
i sina byggnader. Ett pilotprojekt under året resulte-
rade i ett energirenoveringspaket med ett antal en-
ergieffektiviseringsåtgärder som är lönsamma ur 
ett livscykelperspektiv och som skulle halvera ener-
giförbrukningen i byggnaden. Metoden kommer 
återanvändas i framtida förstudier gällande renove-
ringsprojekt. 

I miljö- och hållbarhetsplanen finns energimål om 
en minskning av energiförbrukning med 10 procent 
till 2024 (basår 2018). 2021 års totala energiförbruk-
ning var 65 457 MWh (värme och el), en minskning 
med 1,4 procent i förhållande till 2018. I denna takt 
kommer vi inte att nå målet till 2024, och inte heller 
vara i närheten av vare sig nationella eller av EU for-
mulerade energimål. 

Under 2021 antogs en regional läkemedelsstrate-
gi där miljöaspekter beaktats. Syftet med arbetet är 
att nå en läkemedelsanvändning av högsta kvalitet 
för patient, samhälle och miljö. Region Blekinges 
antibiotikaförskrivning per tusen invånare låg 2021 
under det nationella 250-målet, 235 recept per 
 tusen invånare. Särskilt barn har fått betydligt min-
dre mängd antibiotika förskrivet. På de platser i 
verksamheten där lustgas används, förlossning och 
tandvård, finns destruktionsanläggningar installera-
de. Under 2021 destruerades totalt 335 kilo lustgas, 
302 kilo från förlossningen och 33 kilo från Folk   - 
tand vården i byggnad 13, Karlskrona. Folktand-
vården bytte under året ut sex sugsystem till nyare 
modell. I samband med bytet av avskiljare gjordes 
också drift saneringar på berörda kliniker. Under 
 saneringstillfällena omhändertogs nära 2,4 kilo 
rent kvicksilver.  

Under året påbörjades ett långsiktigt arbete för 
att kunna beräkna måltiders klimatavtryck. Här 

finns det stor förbättringspotential. Genom att 
minska på mängden och antalet recept med rött 
kött till förmån för exempelvis fisk, kyckling och 
 vegetabilier kan Region Blekinge minska klimatav-
trycket avsevärt. 

En hållbar och effektiv användning  
av resurser 
För att bidra till en hållbar och effektiv resurshante-
ring behöver regionens verksamheter använda pro-
dukter med god funktion som är tillverkade på ett 
hållbart sätt och som i avfallsskedet kan återanvän-
das, återvinnas eller hanteras på ett sätt som ger 
minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vid 
upphandlingar ställs miljö- och hållbarhetskrav och 
leverantörerna granskas bland annat avseende håll-
bara produktionsmetoder och att mänskliga rättig-
heter tillgodoses i hela leveranskedjan. 

För att regionens it-utrustning ska kunna hante-
ras i cirkulära kretslopp har olika aktiviteter genom-
förts, allt från upphandling med miljökrav, förlängd 
användningscykel, och energieffektivitet till miljö-
säker avveckling. 

Ett energimätningsprojekt pågår sedan tidigare 
vilket ska leda till bättre uppföljning och motverka 
onödig förbruk ning av energi och vatten. I nya håll-
barhetsanvisningar ställs krav på resurseffektivt an-
vändande av tappvatten, exempelvis vid val av ut-
rustning och systemuppbyggnad, samt krav på 
mätning av tappvatten per byggnad och även av 
större enskilda förbrukare, till exempel i storkök. 

Stora leveransproblem under andra hälften av 
2021 gjorde att flera hjälpmedel behövde rekondi-
tioneras. För att säkerställa patienternas behov av 
hjälpmedel fick utdömda hjälpmedel plockas isär för 
att bli reservdelar för andra hjälpmedel. Exempelvis 
rekonditionerades hjul från utdömda rullatorer och 
rullstolar. Den ökade återanvändningen av reserv-
delar ger en positiv effekt i statistiken men har 
inneburit mycket extraarbete och inte ersatt nya 
artiklar. 

I miljö- och hållbarhetsplanen är ett av målen att 
Region Blekinge har en metod för miljö- och hållbar-
hetsanalys inför kapitalinvestering (ekonomisk håll-
barhet). Analysen som resulterar i en hållbarhetsan-
visning bör genomföras av en tredje part. Arbetet 
med att hitta tredje part påbörjades under senhös-
ten 2021. 
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Det som granskas hos de aktuella fondbolagen är: 
• finansiella värden 
• påverkan på miljön 
• anställda och påverkan av samhället i stort  

samt 
• hur effektivt ett bolag styrs vilket påverkar 

 bolagets hållbarhet över tid. 

Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, 
 inflytande, kompetens, opartiskhet och 
 meningsfullhet 
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 och 
ska följas av samtliga myndigheter, kommuner och 
regioner. Under året infördes ett systematiskt arbe-
te för barnrättsliga prövningar vid politiska och för-
valtningsövergripande beslut i regionens förvalt-
ningar. Antalet politiska beslut som har föregåtts av 
en bedömning av barns påverkan och ett ställnings-
tagande av barnrättslig prövning har ökat under 
året. Region Blekinge har ett gott samarbete med 
Länsstyrelsen Blekinge kring det strategiska barn-
rättsarbetet. Under hösten bjöd regionen och läns-
styrelsen in elever i årskurs 1–3 att delta i ett skol-
projekt gällande barnets rättigheter. Resultatet av 
projektet blev utställningar på kommunernas stads-
bibliotek. 

Ett certifierbart miljöledningssystem 
År 2024 kommer Region Blekinge ha ett certifier-
bart miljöledningssystem. Ett ledningssystem för 
miljö ger struktur åt miljöarbetet, hjälper till att 
 fokusera på rätt saker och att använda resurserna 
där de ger störst effekt i syfte att uppnå förbätt-
ringar för miljön. 

Uppföljning har skett genom tillsyn från myndig-
heter, interna och externa revisioner av certifierade 
verksamheter samt genom interna miljöronder. 
Uppföljningen visade att de certifierade verksamhe-
terna folktandvården och nära vård/primärvård har 
ett väl fungerande miljöarbete. Inom regionservice 
har arbetet för att integrera miljö- och kvalitetsled-
ningssystem fortskridit under året och ledningens 
genomgång genomförs gemensamt för miljö- och 
kvalitetsledningssystem. 

Uppföljning av indikatorer 
Genomsnittlig kvicksilverhalt i utsläppsvattnet från 
folktandvårdens amalgamavskiljare: 
Målvärde: 366 μ g/l 
Utfall: 268 μ g/l 

Klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor, trans-
porter i egen regi, köldmedieanvändning, lustgas, 
anestesigaser samt el och värme (ton CO2e): 
Målvärde baserat på år 2020 utfall: 1 471 ton 
Utfall: 1405 ton CO2e 

Andel av genererat avfall som går till material-
återvinning: 
Målvärde: 31 procent 
Utfallet: 29 procent 

Samlad bedömning av förväntad  
måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för inriktningsmålet Ett hållbart 
Blekinge är inte helt tillfredsställande. 

Klimatpåverkan minskade, till stor del på grund 
av färre tjänsteresor med flyg. Andelen avfall som 
gick till materialåtervinning minskade. Det påbörja-
de arbetet med energieffektivisering löper på men 
har inte kunnat hålla den takt som önskats, mycket 
på grund av långvarig resursbrist. Den samlade 
 bedömningen av måluppfyllelsen för ett hållbart 
Blekinge är inte helt tillfredställande. 

Åtgärder för att på lång sikt uppnå 
 tillfreds ställande måluppfyllelse 
Det är av vikt att alla verksamheter arbetar enligt 
målen i miljö- och hållbarhetsplanen. Det är den väg 
som behöver följas för att Region Blekinge ska bidra 
till ett hållbart Blekinge. 

För att lyckas med måluppfyllnad gällande energi-
effektivisering och avfall som går till materialåter-
vinning till 2024, krävs följande åtgärder: 
• Ökad takt för nybyggnationer för att kunna ersät-

ta och avveckla några av de mest energislukande 
byggnaderna i regionens fastighetsbestånd. 

• Ökad takt för genomförande av fastighetstekniska 
investeringar för projekt gällande byte av föråld-
rade installationer (ventilationsaggregat, värme-
undercentraler, styrsystem, kylmaskiner, flispanna 
och så vidare). För att detta ska kunna ske behövs 
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betydligt mer projektledarresurser gällande speci-
fikt dessa fastighetstekniska projekt med fokus på 
el- och VVS-installationer. 

• Ökad andel återvunnet material i upphandlade 
produkter. 

• Minskad användning av engångsprodukter. 
• Att säkerställa att de produkter som upphandlas 

kan återanvändas eller återvinnas. 
• Att utreda om sekretesspapper kan gå till återvin-

ning i stället för förbränning samtidigt som det 
ska uppfylla lagkrav utifrån alla tre perspektiv. 

INRIKTNINGSMÅL – LÅNGSIKTIG 
 EKONOMISK  PLANERING MED GOD 
KOSTNADSKONTROLL  
Region Blekinges ekonomiska resultat för 2021 upp-
gick till 387 miljoner kronor vilket var 336 miljoner 
kronor bättre än budget och 273 miljoner kronor 
bättre än 2020. Två nämnder och en förvaltning un-
der regionstyrelsen gjorde ett negativt resultat mot 
budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden avvek nega-
tiv mot budget med 59 miljoner kronor, tandvårds-
nämndens negativa budgetavvikelse blev 20 miljo-
ner kronor och resultatet för regionservice blev 
2 miljoner kronor sämre än budget. Övriga nämnder 
och förvaltningar gjorde överskott eller ingen av-
vikelse jämfört med budget. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens bidrag till mål-
uppfyllelsen var otillfredsställande. Den samlade 
 bedömningen bygger på det negativa resultat som 
gjordes för året i förhållande till budget och får an-
ses övergripande samt allra väsentligast. Nämnden 
har en kostnadsutveckling som är lägre än föregå-
ende år vilket är ett steg i rätt riktning, men för att 
budgetföljsamhet ska uppnås krävs en negativ kost-
nadsutveckling. En lägre kostnadsutveckling får ses 
utgöra en förutsättning för en väg emot budget i 
balans. 

Trots folktandvårdens resultatförbättrande åt-
gärder och att aktiviteter pågick och att utveckling-
en ändå gick i önskad riktning med ökade intäkter, 
blev den samlade bedömning av nämndens bidrag 
till inriktningsmålet otillfredsställande. Detta främst 
eftersom endast en av indikatorerna uppfylldes. 

Utifrån mål, aktiviteter och resurser så blev den 
samlade bedömningen att regionservice bidrag till 
inriktningsmålet inte är helt tillfredsställande. Det 
som väger över i denna bedömning är främst delen 

av målet som berör långsiktig planering. Den av-
stannade investeringstakten inom fastighetssidan 
kommer att påverka planerade investeringsprojekt 
flera år framåt. Risken för onödiga kostnader är stor 
då akuta åtgärder kommer behöva göras i väntan 
på ombyggnationer eller nya byggnader. Detta ef-
tersom många projekt är försenade eller kommer 
att försenas. 

Insatsområden 
Regionstyrelsen, regionstaben – Regionstyrelsen ska 
presentera ett underlag för samordningsvinster och 
minskade kostnader för administration i samtliga 
nämnder och deras förvaltningar 
Inom Region Blekinge pågår flera arbeten för att 
hitta effektivare arbetssätt inom de administrativa 
verksamheterna, dels i syfte att sänka kostnaderna 
dels för att undvika ökade kostnader. Ett exempel är 
ett arbete med att automatisera fakturaflödet inom 
utomlänsfaktureringen. Det pågår även förberedel-
se för projekt för ökad automation inom fler arbets-
flöden. Vidare ses digitala hjälpmedel över främst 
för att höja kvaliteten men också för att skapa bätt-
re kostnadskontroll och underlätta för medarbetare. 

Projektet rätt använd kompetens (RAK) som 
handlar om att se över fördelning av arbetsuppgif-
ter inom och mellan hälso- och sjukvården och regi-
onservice pågår. Behovsinventeringar för att identi-
fiera möjliga arbetsuppgifter som kan flyttas mellan 
vård-vård, vård-service och service-service pågår. 

Under 2020 genomfördes en översyn av folk-
tandvårdens totala administration för att se vilka 
möjligheter till effektivisering som fanns, bland  
annat till förmån för patientarbete på klinikerna. 
Det resulterade i fyra färre chefstjänster. 

När vakanta tjänster uppstår sker en behovspröv-
ning, så kallad särskild prövning, inom flera nämn-
der. För att minska kostnaderna för administration 
har det till exempel beslutats att vissa vakanser inte 
ska tillsättas. Dessutom har flera deltidsledigheter 
inte ersatts. Samordningsvinster har också lett till 
färre anställda. 

Uppföljning av indikatorer 
Kostnadsutvecklingen uppgick till 4,8 procent, vilket 
avviker kraftigt mot målvärdet som är på minus 1,7 
procent (budget 2021 jämfört med utfall 2020). En 
justering av kostnadsutvecklingen med ökade pen-
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sionskostnader ger en utveckling med 2,7 procent, 
men även det avviker kraftigt mot målvärdet. Net-
tokostnadsutvecklingen blev 2,7 procent jämfört 
med 0,8 procent som motsvarar budget för 2021 
jämfört med utfall 2020. Vid justering av nettokost-
nadsutvecklingen med pensionskostnaderna så blev 
utvecklingen 0,2 procent, vilket då gör att målvär-
det nåddes. 

Årets investeringar uppgick till 260 miljoner kro-
nor, vilket motsvarar 43 procent av budgeten. Orsa-
ker till den låga investeringstakten var dels de effek-
ter som pandemin förde med sig, dels brist på 
personal inom regionservice och hälso- och sjuk-
vården. För mer detaljerad information se avsnittet 
Investeringsredovisning. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för inriktningsmålet långsiktig eko-
nomisk planering med god kostnadskontroll be-
döms som inte helt tillfredsställande. Detta trots ett 
positivt resultat för Region Blekinge men där två 
nämnder och en förvaltning under regionstyrelsen 
visade ett resultat som är sämre än budget. Kost-
nadsutvecklingen når inte det uppsatta målvärdet. 
Dock når en justerad nettokostnadsutveckling upp 
till målvärdet. Årets investeringar visar återigen en 
låg investeringstakt i förhållande till budget. 

Åtgärder för att på lång sikt uppnå  
tillfredsställande måluppfyllelse 
De nämnder och förvaltningar som bedömer att de-
ras bidrag till måluppfyllelse inte blir tillfredsställan-
de har i sina verksamhetsrapporter listat ett antal 
åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. 

Inom hälso- och sjukvården pågår ett aktivt arbe-
te kring de tre strategiska valen för att identifiera 
och föreslå åtgärder för en budget i balans. Arbetet 
påbörjades under 2020 men pandemin har gjort att 
framskridandet har försenats och försvårats. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden tog i juni flera strategiska 
beslut för en budget i balans till exempel vårdplats-
strategi, särskild prövning vid rekrytering, plan för 
oberoende av hyrpersonal, rätt använd kompetens 
(RAK), omställningen till nära vård, hemtagning av 
köpt vård och bemanningstal. 

Tandvårdsnämndens har beslutat om ett antal in-
satser inom effektivt resursutnyttjande och intäkts-
säkring, som på både kort och lång sikt ska kunna 

öka intäkterna och minska kostnaderna för att mini-
mera förvaltningens underskott. Detta samtidigt 
som tillgängligheten kommer att öka. Exempel på 
insatser är utbildning för att sätta rätt revisionsin-
tervall, bokning via sms vid hastigt lediga tider, 
 lördagsöppet med mera. I takt med att de positiva 
effekterna av åtgärdsplanen får genomslag och 
smittspridningen stoppas, innebär det att alla indi-
katorer till stora delar kommer att kunna uppnås, 
förhoppningsvis redan under 2022. 

Under flera år har det funnits för lite resurser till 
att underhålla och återinvestera i fastighetsbestån-
det. Nu är behovet mycket större än tilldelade re-
surser. Både personella resurser och ekonomiska 
resurser behöver tillsättas inom regionservice för 
att arbeta i kapp till en resurseffektiv proaktiv fast-
ighetsförvaltning i stället för som i dag en resurs-
krävande reaktiv. För att behålla god kostnadskon-
troll inom regionservice behöver ekonomiska 
processer kring förvaltningsmodellen för it, drifts-
budget, igångsättning och upphandling både för-
tydligas och förenklas. Detta arbete är påbörjat 
 under året och förväntas ge ännu bättre målupp-
fyllelse kommande år. Fortsätta arbetet med effek-
tiviseringar i samband med verksamhetsutveckling 
och ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ett 
förändrat arbetssätt. 

SLUTSATSER AVSEENDE  
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Endast ett av sex inriktningsmål uppnådde en till-
fredställande måluppfyllelse. De andra fem inrikt-
ningsmålen uppnådde inte helt tillfredsställande 
måluppfyllelse. Det gör att den sammantagna be-
dömningen är att Region Blekinge inte helt fullt 
uppnådde en god ekonomisk hushållning i förhållan-
de till regionfullmäktiges mål.
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Utvärdering av resultat och  
ekonomisk ställning 

I detta avsnitt görs en utförlig genomgång av Region Blekinges resultat och ekonomiska 

ställning. Ekonomiska rapporter såsom kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning 

och noter finns längre fram i årsredovisningen under avsnittet Ekonomisk redovisning. 

Resultat 
Trots ett år som präglades starkt av den pågående 
coronapandemin uppgick Region Blekinges resultat 
för 2021 till 387 miljoner kronor vilket var 336 miljo-
ner kronor bättre än budget. Balanskravsresultatet 
visade ett överskott på 140 miljoner kronor. Beräk-
ningar visar att den ekonomiska nettoeffekten av 
pandemin, exklusive statsbidrag, i Region Blekinges 
verksamheter uppgick till minus 213 miljoner k ronor. 
Staten har under året skjutit till stora tillfälliga rikta-
de statsbidrag vilket gett regionen förutsättningar 
att hantera pandemin. Dessa statsbidrag uppgick 
till 332 miljoner kronor. 

En annan starkt bidragande orsak till det positiva 
resultatet var att finansnettot blev 246 miljoner 
 kronor vilket var 244 miljoner kronor bättre än 
budget. 

Ökat livslängdsantagande ökade kostnaderna 
med cirka 148 miljoner kronor. Även nedskrivningar 
av fastigheter på 38 miljoner kronor påverkade 
både resultat och budgetavvikelse negativt. 

Två nämnder och en förvaltning under region-
styrelsen gjorde ett negativt resultat mot budget. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden avvek negativ mot 
budget med 59 miljoner kronor, tandvårdsnämn-
dens negativa budgetavvikelse blev 20 miljoner kro-
nor och resultatet för regionservice blev 2 miljoner 
kronor sämre än budget. Övriga nämnder och för-

valtningar gjorde överskott eller ingen avvikelse 
jämfört med budget. 

Regionens intäkter och kostnader 
Region Blekinges totala intäkter 2021 uppgick till 
7 692 miljoner kronor, en ökning med 588 miljoner 
kronor vilket motsvarar 8,3 procent. De totala kost-
naderna uppgick till 7 305 miljoner kronor, en  ökning 
med 315 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,5 pro-
cent. I nedanstående avsnitt görs en mer  detaljerad 
genomgång av totala intäkter och kostnader. 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter (försäljning, övriga intäkter 
och bidrag) ökade med 177 miljoner kronor och 
uppgick därmed till 1 430 miljoner kronor, en ökning 
med 14,1 procent jämfört med föregående år. Den 
största förklaringen är att riktade statsbidrag har 
ökat med 156 miljoner kronor mellan åren och att 
intäkter från patienter, resenärer med flera har ökat 
med 22 miljoner kronor. Coronapandemin innebar 
intäktstapp i kollektivtrafiken och tandvårdsverk-
samheten jämfört med ett normalår. Minskat varu-
uttag från materialdepån gav 18 miljoner kronor  
i minskade intäkter. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna ökade med 200 miljoner kronor 
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 eller 5 procent till 4 220 miljoner kronor jämfört 
med 2020. Ökningen berodde främst på att ekono-
min har gått från lågkonjunktur till högkonjunktur 
då Sveriges kommuner och regioner (SKR) förbätt-
rat prognoserna med positiva slutavräkningar. Or-
saken till förbättrade prognoser beror på att tillväx-
ten av ekonomin har blivit högre när ekonomin har 
öppnat upp efter pandemin. Skatteintäkterna blev 
153 miljoner kronor bättre än budgeterat belopp. 

Den korrigerade slutavräkningen av 2020 års 
skatteintäkter gav ökade skatteintäkter med 
107 kronor per invånare vilket innebar 17 miljoner 
kronor för Region Blekinge. Den preliminära slut-
avräkningen för år 2021 beräknas bli positiv med 
660 kronor per invånare vilket blir 105 miljoner  
kronor i ökade skatteintäkter. Regionen bokade  

upp slutavräkningarna av skatteintäkterna efter 
SKR:s prognos från december 2021. 
Skatteintäkterna stod för 55 procent av de totala  
intäkterna, vilket är en minskning från året innan  
då motsvarande procent var 57. Skatteintäkterna är  
regionens största intäkt vilket innebär att utveck-
lingen av skatteintäkterna har mycket stor betydel-
se för regionens ekonomi. 

Region Blekinges skattesats är 12,04 kronor.  
Den beslutades av regionfullmäktige och gäller  
från och med 2019. 

Generella statsbidrag och utjämning 
Statsbidragen, inklusive utjämningssystemet,  
till regionen ökade med 30 miljoner kronor till  
1 738 miljoner kronor. Generella statsbidrag och  

Intäkter 

Mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Försäljning 731 766 700 

Övriga intäkter 35 26 39 

Erhållna bidrag 663 324 513 

Skatteintäkter 4 220 4 067 4 020 

Generella statsbidrag och utjämning 1 738 1 692 1 708 

Finansiella intäkter 304 40 123 

Summa intäkter 7 692 6 915 7 104 

Kostnader 

Mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Personalkostnader exklusive sociala avgifter 3 070 2 750 2 875 

Sociala avgifter 845 841 812 

varav inhyrd personal 164 15 175 

Köpt vård 499 481 474 

varav köpt högspecialiserad vård 311 333 301 

Trafikentreprenörskostnader 426 453 428 

Läkemedel 666 612 651 

Övriga kostnader 1 465 1 409 1 408 

Avskrivningar / nedskrivningar 276 257 270 

Finansiella kostnader 58 38 73 

Summa kostnader 7 305 6 840 6 990
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utjämning var 23 procent av de totala intäkterna 
2021. Motsvarande procent 2020 var 24 procent vil-
ket innebär att statsbidragens del av totala intäkter-
na har minskat. Generella statsbidrag och utjäm-
ning blev 46 miljoner kronor bättre än budget. 

Flera intäkter förbättrades mellan åren. Bland 
annat ökade intäkterna från regleringsavgiften 
2020 på 38 miljoner kronor till ett regleringsbidrag 
med 110 miljoner kronor. Kostnadsutjämningsbidra-
get ökade med 15 miljoner kronor till 150 miljoner 
kronor och inkomstutjämningsbidraget ökade med 
8 miljoner kronor till 871 miljoner kronor. Kommu-
nerna och regionerna i Sverige har stora skillnader i 
geografiska, demografiska och socioekonomiska 
förutsättningar därför är utjämningssystemet till för 
att skapa likvärdiga förutsättningar för landets be-
folkning. En övergripande ambition är att regionerna 
ska kunna ge likvärdig service oberoende av invånar-
nas inkomster eller andra strukturella förhållanden. 

Andra förändringar var statsbidraget för läkeme-
delsförmånen som ökade med 33 miljoner kronor till 
526 miljoner kronor. Staten och SKR förhandlar årli-
gen om hur stort bidraget ska vara. Den intäkt som 
förändrades mest var generella bidrag som minska-
de från förra årets 175 miljoner kronor till årets 
0 miljoner kronor. Anledningen till minskningen var 

att statsbidragen 2020 var tillfälliga och staten be-
slutat att ge regionerna ökade regleringsbidrag. 

Personalkostnader 
De totala personalkostnaderna uppgick till 3 915 mil-
joner kronor, vilket var en ökning mot föregående år 
med 227 miljoner kronor eller 6,2 procent. Både den 
största ökningen i kronor och den största procentu-
ella ökningen finns hos finansförvaltningen som öka-
de med 205 miljoner kronor, vilket motsvarar 128,5 
procent. En stor del av personalkostnadsökningen 
beror på en ökning av pensionskostnader. En arbets-
grupp med representanter från SKR och pensionsad-
ministratörerna KPA och Skandia har arbetat med en 
utredning gällande livslängdsantagandet i pensions-
skuldsberäkningarna. Arbetsgruppen har kommit 
fram till att kommunsektorns pensionsbestånd lever 
längre. Det nya antagandet innebär en förändring 
med cirka 148 miljoner kronor för helåret 2021. 

Anställda med timavlöning ökade med 32 årsar-
betare vilket motsvarar en ökning med 11,8 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Ökningen beror 
främst på det omfattande vaccinationsuppdraget 
hos primärvården där de behövt förstärka beman-
ningen och anlitat exempelvis pensionerade medar-
betare för att vaccinera.

Personalkostnadsredovisning, inklusive inhyrd personal 

Mnkr 
Utfall 
2021 

Förändring 
2021–2020 

Utfall 
2020 

Förändring 
2020–2019 

Utfall 
2019 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 763 1,1% 2 731 3,4% 2 641 

Tandvårdsnämnden 185 -0,2% 185 5,7% 175 

Regionstyrelsen 824 30,1% 633 4,6% 606 

varav Regionservice 287 2,0% 281 6,3% 265 

varav Regionstaben 112 -5,1% 118 0,7% 117 

varav Finansförvaltningen 365 128,5% 160 -3,1% 165 

varav Regiongemensamt 61 -18,9% 75 26,3% 59 

Patientnämnden 3 28,7% 2 -9,8% 3 

Samverkansnämnden 32 8,0% 30 1,6% 29 

Kultur- och bildningsnämnd 51 3,7% 50 0,5% 49 

Regional utvecklingsnämnd 27 1,2% 26 -4,7% 28 

Trafiknämnden 30 1,6% 30 -3,1% 31 

Summa personalkostnad 3 915 6,2% 3 688 3,5% 3 562
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Personalkostnadsredovisning, inhyrd personal 

Mnkr 
Utfall 
2021 

Förändring 
2021–2020 

Utfall 
2020 

Förändring 
2020–2019 

Utfall 
2019 

Offentlig primärvård 55 -20,8% 69 -7,5% 75 

Blekingesjukhuset 100 7,0% 94 71,1% 55 

Psykiatri och habilitering 9 -27,4% 12 -28,5% 17 

Summa inhyrd personal 164 -6,3% 175 19,5% 146

Utförd arbetstid minskade med 35 årsarbetare jäm-
fört med föregående år. De personalgrupper som 
minskade mest var sjuksköterskor, tandläkare samt 
rehabilitering och förebyggande arbete. 

Övertid ökade med 13 årsarbetare och uppgick 
till en ökning med 13,3 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Ökningen gällde främst sjuksköter-
skor och undersköterskor. En bidragande faktor till 
ökningen var på effekter vid sjukdomssymtom 
kombinerat med karantänsregler. För att klara be-
manningen infördes en tillfällig förstärkt ersättning 
för de som frivilligt erbjöd sig att arbeta extra pass. 

Inhyrd personal 
Kostnaden för inhyrd personal 2021 var 164 miljo-
ner kronor, vilket var 10,6 miljoner kronor lägre än 
föregående år. Kostnaderna för inhyrd läkarperso-
nal minskade med 8,9 miljoner kronor och kostna-
derna för inhyrda sjuksköterskor minskade med 
1,9 miljoner kronor. Förändringen per område såg 
ut enligt följande: primärvård minus 14,0 miljoner 
kronor, psykiatri minus 3,3 miljoner kronor,  
somatisk vård 6,6 miljoner kronor. De verksam- 
heter som främst nyttjade inhyrd personal under 
året var p rimärvård, kirurgi, medicin och kvinno-
sjukvård. 

Köpt vård 
Region Blekinge kompletterar det egna vårdut- 
budet med köp av vård från andra regioner.  
Kostnaderna för den köpta vården ökade med  
25 miljoner kronor eller 5,3 procent jämfört med 
2020. Kostnaderna för den köpta högspecialiserade 
vården ökade med 10 miljoner kronor jämfört  
med 2020. I den högspecialiserade vården ingår 
främst utomlänsvård köpt av Region Skåne samt 
rättspsykiatrisk- och onkologisk vård köpt av  

Region Kronoberg. Region Blekinge har under  
året haft dyra vårdfall vid olycksfall, vård av barn 
med låg födelsevikt, kvinnosjukvård, infektions- 
sjukdomar (covid-19) och inom ortopedi. 

Kostnaderna för fritt vårdval och akut sjukvård 
ökade med 6,5 miljoner kronor jämfört med 2020. 
Kostnadsökningen avser främst köp av öppen ut-
omlänsvård av Centralsjukhuset i Kristianstad.  
Den köpta vården från Region Sörmland ökade  
med 1,0 miljoner kronor som en direkt koppling  
till digitala vårdcentraler. 

Direkta trafikkostnader 
Kostnaden för direkta trafikkostnader blev  
1,2 miljoner högre jämfört med föregående år och 
27,5 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen 
mot före gående år härleds bland annat till att linje-
lagd busstrafik, pågatågstrafik och serviceresor har 
ökat medan uppdragstrafik i andra län och öre-
sundstågtrafik har minskat. Den största budgetavvi-
kelsen avser linjetrafik buss, som beror på minskad 
trafik och lägre index. Andra faktorer som påverkar 
av vikelsen var indragen servering på tågen, lägre 
produktion genom inställda tåg och minskade stats-
bidrag för banavgifter. 

Läkemedelskostnader 
Kostnaderna för läkemedel kan delas in i två olika 
poster: läkemedel i öppen vård (läkemedel som 
skrivs ut på recept och smittskyddsläkemedel) och 
rekvisitionsläkemedel (läkemedel som används 
inom den slutna vården). 

Enligt den behovsanalys som SKR gör, för den 
kostnad som ligger till grund för fördelningen av 
statsbidraget för receptläkemedel, ligger Blekinges 
faktiska kostnader den senaste 12-månadersperio-
den i nivå med det förväntade behovet.
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Läkemedelskostnaderna ökade totalt för Region 
Blekinge med 15,8 miljoner kronor, motsvarande 
2,4 procent. Kostnaderna för öppenvårdsläkemedel 
ökade med 17,9 miljoner kronor medan kostnaderna 
för slutenvård minskade med 2,1 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. 

Cancerläkemedel är den läkemedelsgrupp med 
högst försäljningsvärde och också den grupp som 
står för den största delen av de ökade kostnaderna 
för förmånsläkemedel de senaste åren. Den främsta 
orsaken till detta är flera nya läkemedel inom områ-
det. Dessa läkemedel har ofta höga kostnader, men 
de har också möjliggjort behandling av fler patien-
ter som tidigare har haft begränsade möjligheter till 
behandling. Inom slutenvården är det främst kost-
naden för behandling av RS-virus som har minskat 
mot föregående år. Tros en tuff infektionsperiod 
med RS-virus under hösten uppnår inte kostnaden 
förra årets nivå, vilket förklaras av utebliven infek-
tionssäsong under våren. 

En stor kostnadsökning inom allmänläkemedel  
är diabetesläkemedel. Allmänläkemedel som helhet 
har haft en kostnadsökning på 2,8 procent under 
2021 och för diabetesläkemedel var kostnadsök-
ningen 11,6 procent. 

Övriga kostnader 
Region Blekinge har återköpt Region Kronobergs 
skyddslager eftersom Region Kronoberg skulle av-
veckla sitt. Det har medfört extra kostnader för 
materialförsörjning.  

Utvecklingen av spot-priset på el har ökat under 
2021. Under helåret har prisutvecklingen varit 115 
procent, där november och december stod för den 
största prisutvecklingen. 

Kostnaden för lämnade bidrag har ökat med 
20,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Den största ökningen är kulturbidrag kopplade till 
den tillfälliga förstärkningen av kulturverkansmo-
dellen 2020 och 2021. 

Kostnaden för sjukvårdsartiklar har ökat med 
14,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Det beror bland annat på ökad användning av 
skyddsutrustning och att priserna för skyddsutrust-
ning har gått upp. Kostnaden för medicinsk gas har 
även ökat under året. 

En annan stor post som har ökat är papper- plast- 
och engångsartiklar som har ökat med 5,3 miljoner 

kronor jämfört med föregående år. Ökningen beror 
på fortsatta restriktioner på grund av pandemin. 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 276 
miljoner kronor, en ökning med 6 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Det har i år gjorts ned-
skrivningar på 38 miljoner kronor på ett antal fast-
igheter på grund av att de varit för högt värderade. 
Fastigheter som har skrivits ned är exempelvis 
byggnad 13, parkeringshus, materialdepån, vuxen-
psykiatrin och hjälpmedelcenter i Rosenholm. 

Avskrivningarna exklusive nedskrivningar upp-
gick till 238 miljoner kronor, vilket var 19 miljoner 
kronor lägre än budget. Budgetavvikelsen beror 
främst på att investeringsbudgeten inte nåddes, 
 vilket ledde till lägre avskrivningar. 

Finansnetto 
Finansnettot är skillnaden mellan de finansiella in-
täkterna och kostnaderna. De finansiella intäkterna 
var 304 miljoner kronor och de finansiella kostna-
derna var 58 miljoner kronor vilket innebar ett posi-
tivt finansnetto med 246 miljoner kronor. Förra året 
var finansnettot positivt med 50 miljoner kronor. 

De finansiella intäkterna var budgeterade till 
40 miljoner kronor och utfallet blev 264 miljoner 
kronor bättre än budget. Under 2021 såldes aktie- 
och räntefonder med vinst på 19 miljoner kronor. 
Räntan från tillgångar blev 8 miljoner kronor och ut-
delningen på aktier och aktiefonder blev 10 miljoner 
kronor. Region Blekinge fick även återbäring på 
fondavgifterna med 9 miljoner kronor som åter-
investerades i fonderna. Övriga finansiella intäkter 
var 2 miljoner kronor varav avkastning på Sveriges 
Kommuner och Regioners pensionsstiftelse var  
0,7 miljoner kronor. Från och med 2019 gäller den 
nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Det innebär bland annat att finansiella instrument 
ska värderas till verkligt värde. I bokslutet har  
256 miljoner kronor bokförts som orealiserade vin-
ster på värdepapper. Under året har marknadsvärdet 
på världens aktiebörser stigit vilket har påverkat 
 regionen med stora uppskrivningar av värdepapper. 
Orealiserade vinster och förluster är inte budgeterade. 

De finansiella kostnaderna var budgeterade till 
38 miljoner kronor och utfallet blev 20 miljoner kro-
nor högre än budget. Kostnaderna bestod främst av 
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en finansiell kostnad på pensioner med 37 miljoner 
kronor. I bokslutet har 18 miljoner kronor bokförts 
som orealiserade förluster på värdepapper som inte 
var budgeterade. Under året har ränte- och aktie-
fonder sålts med en förlust på 1 miljon kronor. 
 Regionen har betalat 2 miljoner kronor för övriga 
 finansiella kostnader såsom 0,9 miljoner kronor för 
performance fee (rörlig fondavgift) och 0,7 miljoner 
kronor i bankkostnader. 

Ekonomiska effekter av coronapandemin 
Året har fortsatt präglats av coronapandemin. Be-
räkningar visar att den ekonomiska nettoeffekten 
av pandemin, exklusive statsbidrag, i Region Ble-
kinges verksamheter uppgick till minus 213 miljoner 
kronor. Staten har under året skjutit till tillfälliga rik-
tade statsbidrag, vilket gett regionen förutsättning-
ar att hantera pandemin. Dessa statsbidrag uppgick 
till 332 miljoner kronor. Det ger ett totalt netto på 
plus 119 miljoner kronor.

Riktade

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19, omgång 1 0 64

Statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19, omgång 2 0 25

Statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19, omgång 3 10 0

Statsbidrag för covid-19 relaterad vård och uppskjuten vård, omgång 1 61 0

Statsbidrag för covid-19 relaterad vård och uppskjuten vård, omgång 2 31 0

Statsbidrag för coronatester, smittspårning mm 101 64

Statsbidrag för vaccinationer 97 0

Statsbidrag för minskade intäkter kollektivtrafiken 21 23

Ersättning för sjuklönekostnader 11 29

Summa riktade statsbidrag och stöd 332 205

Fördelning nämnder

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Regionstyrelsen 89,6 39,0

varav Regionservice 5,8 12,5

varav Regionstaben 0,1 0,9

varav Finansförvaltningen 61,4 21,1

varav Regiongemensamt 22,3 4,5

Hälso- och sjukvårdsnämnden 220,3 141,3

Tandvårdsnämnden 0,7 0,6

Patientnämnden 0,0 0,0

Samverkansnämnden 0,1 0,2

Kultur- och bildningsnämnden 0,1 0,2

Regionala utvecklingsnämnden 0,0 0,1

Trafiknämnden 21,0 23,2

Summa riktade statsbidrag och stöd 332 205
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Ökade kostnader i hälso- och sjukvården berodde 
framför allt på ökning i form av övertid och extra 
jourer, och till viss del inhyrd personal. Smittskydds-
enhetens kostnader för laboratorieprover har varit 
omfattande, men även kostnader för skyddsutrust-
ning och rengöringsartiklar har ökat. Innan pande-
min kom, fanns planer på att öka den sålda vården, 
vilket inte varit möjligt under pandemin. Till detta 
ska även dolda kostnader för den uppskjutna vår-
den räknas. Kostnader för den uppskjutna vården 
har tidigare delvis funnits i verksamheten. Genom 
effektiviseringar har köer minskat.

Folktandvårdens kliniker var stängda mellan den 
6 april och 17 augusti 2020 och utförde då endast 
akut tandvård på klinikerna i Karlshamn och Karls-
krona. Eftersom folktandvården tar emot drygt 90 
procent av Blekinges alla barn och unga i åldern tre 
till 23 år, som tillhör prioriteringsgrupp 1 efter akut 
tandvård, har möjligheterna varit mycket begränsa-
de till att kunna ta emot vuxna patienter annat än 
de prioriterade patientgrupperna och patienter 
med akuta behov. Denna patientgrupp och patien-
ter med särskilda behov som tillhör prioriterings-
grupp 2, är de patientgrupper som prioriterats när 
klinikerna öppnade igen. Dessa patientgrupper har 
till stora delar utgjorts av den uppskjutna vården, 
som under 2021 kunnat arbetas i kapp. Men det har 
fått ekonomiska efterverkningar i form av att inte 
kunna kalla vuxna betalande patienter i den om-
fattning som utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
hade varit önskvärt. 

De största avvikelserna gentemot ett normalläge 
i trafikverksamheten är förlorade biljettintäkter och 
minskade direkta trafikkostnader i form av minskad 
trafik. 

Regionservices försäljningsverksamheter, såsom 
restaurang, caféer och butiker, har tappat en hel del 
intäkter då efterfrågan minskat med anledning av 
besöksförbud på sjukhuset, stängning av restau-
ranger för allmänheten och många medarbetare 
som arbetar på distans. Samtidigt har även inköps-
kostnaderna för till exempel livsmedel sjunkit av 
samma anledning. Avfallskostnaderna har ökat som 
en följd av ökad provtagning och vaccination mot 
covid-19 liksom en större mängd skyddsutrustning 
av engångskaraktär. 

Materialdepån har påverkats kraftigt av pande-
min. Sjukvården har ett ökat behov av material, 

därav ökade inköp och försäljning på materialde-
pån. För att kunna möta den ökade efterfrågan har 
det krävts fler resurser. Priserna har förändrats upp 
och ner hela tiden och medför då pris- och invente-
ringsskillnader på resultatet. Det gäller även andra 
poster som kostnad för extra lokaler, containrar för 
förvaring av sprit, bil för att kunna transportera 
material mellan lokalerna och interna transporter. 
Återtagande av skyddsmaterial från Region Krono-
berg belastade resultatet mycket i slutet på året  
liksom att en hel del personalresurser krävts för 
detta. 

Staten har under året skjutit till tillfälliga riktade 
statsbidrag vilket gett regionen förutsättningar att 
hantera pandemin. Statsbidragen uppgick under 
året till 332 miljoner kronor, se specifikation i tabel-
len nedan.

Det första statsbidraget på 10 miljoner kronor är 
en post som regionen ansökte om 2020, men som 
beslutades och betalades ut under 2021. Regering-
en har tagit två beslut om att betala ut totalt 92 
miljoner kronor till regionen för att hantera kostna-
der för uppskjuten vård och covid-19-relaterad 
vård. Under hela året har regionen arbetat med tes-
ter och smittspårning av befolkningen för att se om 
de har burit på covid-19. Region Blekinge har varje 
månad rapporterat in hur många tester som ut-
förts, och fått ersättning per test. Under året har 
främst offentliga och privata vårdcentraler vaccine-
rat befolkningen som har ersatts av staten. Ble-
kingetrafiken har fått statsbidrag för förlorade in-
täkter på grund av färre antal resenärer. Även 
under 2021 har staten ersatt regionen för sjuklöne-
kostnader.  

Riktade statsbidrag och stöd relaterade till pan-
demin har fördelats till Region Blekinges nämnder
enligt ovanstående sammanställning.

Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen visar hur en förändring med 
1 procent av olika ekonomiska faktorer påverkar 
 Region Blekinges ekonomi. Till exempel påverkar 
en ökning av läkemedelskostnaderna med  
1 procent regionens ekonomi negativt med  
6,7 miljoner kronor.
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Känslighetsanalys

Förändring
%

Förändring  
Mnkr

Personalkostnader inklusive 
arbetsgivaravgifter +/- 1 % +/- 37,5

Inhyrd personal +/- 1 % +/- 1,6

Läkemedelskostnader +/- 1 % +/- 6,7

Köpt vård +/- 1 % +/- 5,0

Trafikentreprenader +/- 1 % +/- 4,3

Skatteintäkter +/- 1 % +/- 42,2

Generella statsbidrag +/- 1 % +/- 17,4

Social investeringsfond 
Region Blekinge har 19 miljoner kronor avsatta i en 
social investeringsfond. Syftet med fonden är att 
gynna en god och jämlik hälsa hos befolkningen ge-
nom tidiga insatser. Fonden ska stimulera till sam-
verkan och utveckling av nya arbetsformer och tan-
kesätt som på sikt ger minskade samhällskostnader. 
Fonden ska användas för samverkansprojekt mellan 
verksamheter inom Region Blekinge eller mellan 
 Region Blekinge och en utomstående partner. Sats-
ningarna ska vara förebyggande och på sikt ge 
minskade kostnader. Särskilt fokus riktas mot barn 
och unga.

Under 2021 har regionens arbete med sociala in-
vesteringar successivt börjat etableras. Två ansök-
ningar har beviljats. En av satsningarna är nationell 
och görs tillsammans med Sveriges kommuner och 
regioner och Sundsvalls kommun, Pulssmart. Den 
andra satsningen Grunda sunda vanor, är regional 
och genomförs tillsammans med de olika kommu-
nerna i Blekinge.

Likviditet 
Kassalikviditeten, som visar regionens kortsiktiga 
betalningsförmåga, uppgick den 31 december 2021 
till 254 procent (194 procent). En kassalikviditet över 
100 procent innebär att de kortfristiga skulderna 
kan betalas direkt. I kassalikviditeten inräknas 
medel som är avsatta för pensionsmedelsförvalt-
ning. Den ökade kassalikviditeten berodde dels på 
värdeökning på de kortfristiga placeringarna, dels 
på att kassaflödet från den löpande verksamheten 
översteg kassaflödet från investeringsverksam-

heten med 156 miljoner kronor. Detta innebar en 
ökning av de likvida medlen med motsvarande be-
lopp. Om pensionsmedelsförvaltningen exkluderas 
uppgick kassalikviditeten till 93 (73) procent. Ök-
ningen i denna del berodde främst på ökningen av 
de likvida medlen som beskrivs ovan. 

Soliditet 
Soliditeten, som visar regionens långsiktiga betal-
ningsförmåga, uppgick den 31 december 2021 till 
32,9 (29,4) procent. Soliditeten anger hur mycket av 
regionens tillgångar som är finansierade av eget 
 kapital. De tillgångar som inte är finansierade med 
eget kapital finansieras med externa skulder, till ex-
empel leverantörsskulder och skuld för avsättning till 
pensioner. Soliditeten förbättrades jämfört med före-
gående år vilket berodde på att det egna kapitalet 
hade en större procentuell ökning än de totala till-
gångarna (27,2 procent respektive 13,9 procent). Den 
lägre ökningen av tillgångarna berodde bland annat 
på att årets investeringar endast uppgick till 43 pro-
cent av budgeten och att de investeringar som gjor-
des fortfarande kunde finansieras med egna medel.

Slutsatser om resultat och  
ekonomisk ställning 
Årets resultat uppgick till 387 miljoner kronor, ba-
lanskravsresultatet var positivt och det fanns inga 
återstående underskott från tidigare år att återstäl-
la. I resultatet finns en obudgeterad kostnadsökning 
för pensionskostnader på grund av förändrade livs-
längsåtandet i RIPS på cirka 148 miljoner kronor. 
Både likviditeten och soliditeten förbättrades jäm-
fört med föregående år. Kassalikviditeten uppgick 
till 254 procent vilket innebär att Region Blekinge 
har en god betalningsförmåga på kort sikt. Regio-
nen har inga externa lån och utvecklingen av place-
rade medel var god under året. Soliditeten uppgick 
till 32,9 procent, vilket vara en ökning jämfört med 
föregående år. Årets finansiella målsättningar enligt 
regionplanen uppnåddes inte full ut, men bedöm-
ningen är ändå att Region Blekinge även fortsatt 
har en relativt stark ekonomisk ställning. Det är 
dock bekymmersamt att hälso- och sjukvårdsnämn-
den även detta år går mot en negativ budgetavvi-
kelse (minus 59 miljoner kronor), att investerings-
takten är fortsatt låg och att den samlade 
kostnadsutvecklingen alltjämt är för hög. 
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Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt 
räkenskapsår uppstår ett underskott, som ska åter-
ställas inom de tre påföljande åren. Region Blekinge 

hade inga återställandekrav från tidigare år och 
2021 års balanskravsresultat var positivt och upp-
gick till 140 miljoner kronor (24 miljoner kronor), 
 vilket därmed levde upp till lagens krav.

Balanskravsutredning

Mnkr 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 387

Samtliga realisationsvinster -1

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -238

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper -8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 140

Synnerliga skäl, social investeringsfond 0

Årets balanskravsresultat 140
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Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare
Region Blekinge hade vid årets slut 5 036 medarbe-
tare, varav 4 764 tillsvidareanställda och 272 viss-
tidsanställda. Antalet medarbetare minskade jäm-
fört med år 2020 med 81 medarbetare (minus 1,6 
procent). Det är sjuksköterskor som har minskat 
mest, med 70 medarbetare (minus 4,7 procent). Den 
externa personalrörligheten (avgångar exklusive 
pensionsavgångar) ökade från 5,7 procent 2020 till 
7,7 procent 2021. Personalgruppen psykolog och 
psykoterapeut är den grupp där den externa per-
sonalrörligheten har ökat mest med 12,3 procent. 
Beträffande ökning av externa avgångar i antal 
medarbetare så är det grupperna sjuksköterskor 
med 27 medarbetare och undersköterskor med 
17 medarbetare som står för den största ökningen. 
Det är också i de personalgrupperna som det finns 
flest anställda.

Andel medarbetare, fördelat på kön 2021

Kvinnor 
78 % 

Män 
22 % 

 

Andelen medarbetare med en heltidsanställning 
ökade från 94,5 procent år 2020 till 94,9 procent år 
2021. Medelsysselsättningsgraden för tillsvidarean-
ställda medarbetare var 98,5 år 2021 jämfört  
med 98,4 år 2020. Heltidsarbetande har ökat med 
0,1 procent i jämförelse med år 2020. År 2021 var  
78 procent av de anställda kvinnor och 22 procent 
män.

Utförd arbetstid i årsarbetare (exkl inhyrd personal) 2021 och 2020
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Den utförda arbetstiden, inklusive arbetad tid under 
jour och beredskap, övertid, mertid och timavlöna-
de, omräknat till årsarbetare (1 760 timmar), mins-
kade med cirka 35,6 årsarbetare jämfört med år 
2020. Den största minskningen fanns i gruppen 
sjuksköterskor med 13,8 årsarbetare, vilket beror på 
färre antal anställda än år 2020. Den samlade från-
varon minskade med 7,7 årsarbetare i jämförelse 
med år 2020, och den största minskningen har 
skett för sjukfrånvaron med 10,3 årsarbetare.

Sjukfrånvaro
Mellan år 2020 och 2021 minskade sjukfrånvaron 
från 6,5 procent till 6,4 procent i förhållande till den 
ordinarie arbetstiden. Sjukfrånvaron för kvinnor var 
oförändrad med 7,0 procent, men för män minskade 
sjukfrånvaron från 4,6 procent till 4,3 procent. Minsk-
ningen beror på kortidssjukfrånvaro. Andelen medar-
betare som var sjuka i mer än 60 dagar ökade från 
39,0 procent till 43,7 procent, och ökningen har skett 
för kvinnor medan en minskning har skett för män. 

Bemanning
Personalsituationen inom Region Blekinge har varit 
en stor utmaning när det gäller bemanning främst 
inom hälso- och sjukvården, folktandvården och 
 regionservice, dels på grund av pandemin, dels på 
grund av svårigheter att rekrytera. Inom regionser-
vice är det bland annat yrkeskategorier som arbetar 
med byggprojekt, återinvesteringar och underhåll, 
till exempel byggprojektledare, lokalplanerare och 
fastighetsförvaltare som är svårrekryterade Det har 
varit svårt att kunna möta löneanspråken för dessa 
yrken. Inom regionservice är tydligt att bristen på 
lokalplanerare och byggprojektledare bidrar till att 
det inte går att följa investeringsplanen. Det innebär 
att 2020-års ”fastighetsinvesteringsskuld” med för-
senade byggprojekt har fortsatt att växa under 
2021.

Tandläkarbemanningen utvecklades negativt un-
der 2021. Många slutade, främst på grund av sociala 
skäl eller övergång till privat verksamhet. Ersätt-
ningsrekrytering av tandläkare har varit svårt under 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade

29 år eller yngre (%) 30–49 år (%) 50 år eller äldre (%)

År Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

2017 4,9 2,7 4,3 6,3 2,4 5,4 6,9 3,8 6,2

2018 5,7 2,6 4,9 5,7 2,3 4,9 6,5 4,3 6,1

2019 5,9 2,9 5,2 5,5 2,8 4,9 6,6 4,0 6,0

2020 7,6 3,3 6,6 6,7 4,2 6,1 7,1 5,6 6,8

2021 6,0 3,6 5,4 7,3 3,5 6,4 7,0 5,4 6,6

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid
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året och konkurrensen om kompetens är hård. Utan 
tandläkarkompetens påverkas tillgängligheten och 
patientflödet negativt men även den så viktiga ar-
betsmiljön. Även tandhygienister har varit svårt att 
rekrytera.

Inom hälso- och sjukvården ökade den externa 
personalrörligheten och flera verksamheter redogör 
för en ökad personalrörlighet som en effekt av en 
ansträngd arbetsmiljö med hög arbetsbelastning. 
Detta har bland annat resulterat i fortsatt beroende 
av inhyrd personal, främst sjuksköterskor till vård-
avdelningar. Både covidvården och vaccinations-
uppdraget har krävt stora personalresurser samti-
digt som sjukfrånvaron varit högre än innan 
pandemins start. Det har ställts ökade krav på sam-
verkan och prioritering för att klara att bemanna 
verksamheterna. En ny vårdavdelning för covidvård 
var öppen mellan december 2020 och maj 2021 och 
bemannades med personal från samtliga verksam-
heter inom hälso- och sjukvården, vilket innebär att 
många medarbetare flyttades från sina ordinarie ar-
betsplatser. Förflyttningarna har påverkat såväl 
medarbetarna som avlämnande verksamheter. 
Medarbetare vid två stängda vårdavdelningar har 
under viss tid arbetat i covidvården vilket varit en 
bidragande orsak till uppsägningar och oro bland 
medarbetarna. Övriga nämnder bistod hälso- och 
sjukvården med medarbetare som har sjukvårdsut-
bildning och det tillsattes en vaccinationsstab som 
bemannades av medarbetare från flera nämnder. 

Regionala utvecklingsnämnden, kultur och bild-
ningsnämnden, samverkansnämnden och trafik-

nämnden har kunnat bemanna sina verksamheter 
på ett tillfredställande sätt. Medarbetare inom 
dessa verksamheter har, då det varit möjligt, anmält 
sig frivilligt för arbete med att stödja vården i pan-
demiarbetet. 

Regionstaben har bidragit med mycket kompe-
tens och resurser för hanteringen av pandemin.  
Exempelvis sjukvårdsinsatser i de fall det funnits 
sjukvårdsutbildad personal men också med stabs-, 
uppföljnings- och informationsinsatser. Detta har 
inneburit att andra viktiga men inte lika akuta insat-
ser har behövt ställas in eller skjutas på framtiden. 
Det handlar till exempel om kompetensutveckling 
och annat strategiskt viktigt utvecklingsarbete.

Inhyrd personal
Användande av hyrpersonal har minskat i jämförel-
se med föregående år. Hälso- och sjukvården arbe-
tar kontinuerligt med att optimera arbetsflöden och 
samordna funktioner i verksamheten för att minska 
behovet av hyrpersonal. Fler anställda läkare i pri-
märvården och stor restriktivitet i användande av 
hyrpersonal har börjat ge effekt. Vakanser och svå-
righet att rekrytera sjuksköterskor till vårdavdel-
ningar har lett till behov av att hyra in personal.

Under året tog regionfullmäktige beslut om en 
strategi för oberoende av inhyrd personal med 
 målet att vara oberoende vid utgången av år 2023. 
Hälso- och sjukvården som helhet har stort fokus 
på arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal 
och arbete med aktiviteter och åtgärder utifrån 
handlingsplan pågår. Kontinuerlig uppföljning och 

Utförd arbetstid i årsarbetare, inhyrd personal
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särskild prövning inför varje hyrpersonal är exempel 
på åtgärder för att minska beroendet av inhyrd  
personal.

Lärande och utveckling
Region Blekinge har en strategi som anger färdrikt-
ningen när det gäller lärande- och utveckling i orga-
nisationen. Strategin kommuniceras fortlöpande i 
olika forum.

Inom regionens ledarskapsakademi finns ett om-
fattande utbud av lärandeaktiviteter framför allt för 
chefer, team och läkare under specialistutbildning 
(ST-läkare). En presentation av utbudet finns på Re-
gion Blekinges intranät och i regionens kurskatalog.

Under våren och fram för allt från och med hös-
ten fanns digitala lärandealternativ. Vissa utbild-
ningar har kunnat genomföras med strikt corona- 
anpassning och andra digitalt som webbseminarier. 
Särskilt riktade webbseminarier för chefer har ar-
rangerats som ett stöd för dem i en pressad arbets-
situation.

Exempel på utvecklingsaktiviteter:
• ett program för potentiella framtida chefer har 

 genomförts, 
• utbildningar i Region Blekinges teamhandbok, dels 

i verktyget, dels som teamutvecklingsinsatser i 
befintliga team och som en öppen kurs,

• ett förslag på koncept för utveckling av erfarna 
chefer har tagits fram,

• nya obligatoriska workshops i chefsutvecklings-
programmet har varit förändringsledning, infor-
mationssäkerhet samt hållbart och effektfullt 
 ledarskap,

• medverkan i framtagandet av en arbetsmetod för 
förbättring och utveckling,

• ett tiotal seminarier har genomfört för ST-läkare 
med inriktning ledarskap.

Genomförda lärandeaktiviteter har trots omständig-
heterna genomgående fått goda omdömen. Ett ar-
bete för att utvärdera effekten av lärandeaktiviteter 
på längre sikt har inletts i samarbete med de syd-
östra regionerna.

Arbetet med att skapa blandat lärande med digi-
tala moduler har fortsatt. Blandat lärande innebär 
både digitalt lärande på egen hand och tids-och 
platsbunden. Avsikten är att öka flexibiliteten, till-

gängligheten och effektiviteten i lärandet. Ett flertal 
moduler har producerats internt under året.

Samtliga förvaltningar fick del av centrala utbild-
ningsanslaget som komplement till egna medel för 
kompetensutveckling. Exempel på aktiviteter har 
varit utbildningar i hållbarhetsfrågor, för att stärka 
den digitala kompetensen, specialistutbildning för 
tandläkare, process- respektive projektledarutbild-
ningar och ledningsgruppsutveckling. Dessutom har 
19 specialistsjuksköterskor och barnmorskor via ut-
bildningsanställningar påbörjat arbete inom avsedd 
verksamhet.

Projektet rätt använd kompetens som startades 
år 2020, har fortsatt under året. Projektet handlar 
om att se över fördelningen av arbetsuppgifter 
inom och mellan hälso- och sjukvården och regions-
ervice. Behovsinventeringar för att identifiera möjli-
ga arbetsuppgifter som kan flyttas mellan vård-vård, 
vård-service och service-service, informationshämt-
ning på detaljnivå som aktiviteter och tidmätning. 
Projektet har så här långt lett fram till konkreta för-
bättringsförslag som exempelvis test att införa vår-
dassistenter på två vårdavdelningar.

Under året har fyra halvdagsträffar ägt rum för 
regionens alla chefer. De har genomförts digitalt 
och innehållit såväl föredragningar som möjligheter 
till reflektioner och dialog i grupper. Teman har varit 
bland annat hur man som chef kan hantera resulta-
tet av sin medarbetarundersökning, dialoger om hur 
man kan stärka sitt ledarskap och att kunna behålla 
en god hälsa för chefer och medarbetare under en 
pandemi. 

En attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna 
attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medar-
betare för att kunna nå verksamhetsmålen. Det 
innebär att målgrupper är såväl potentiella som 
 befintliga medarbetare. Arbetet med arbetsgivarva-
rumärket har till viss del fått stå tillbaka även under 
2021 på grund av pandemin. Rekryteringsmässor, 
arbetsmarknadsdagar och studiebesök som plane-
rats har i de allra flesta fall blivit inställda. I några 
fall har deltagande kunnat ske digitalt. 

Under 2021 erbjöds 149 ungdomar feriearbete  
(93 inom regionen, 56 föreningar) i två perioder vilket 
var en ökning jämfört med 2020, då motsvarande 
siffror var 92 ungdomar (29 platser inom regionen, 
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63 föreningar) i två perioder. Sommaren 2021 var 
mycket bra ur ett feriearbetarperspektiv. Cheferna 
var mycket nöjda och feriearbetarna själva trivdes 
bra.

Konceptet ”Vi gör skillnad varje dag” genomför-
des under 2021. Målsättningen var att öka den in-
terna stoltheten, stärka vårt arbetsgivarvarumärke 
och belysa att alla är viktiga i helheten. Konceptet 
bygger på ett urval av dagens ros/tummen upp från 
BLT/Sydöstran, samt nomineringar från kollegor. Ett 
tjugotal medarbetare uppmärksammades med en 
gåva och en presentation på intranätet. Ett bidrag 
till positiva tongångar under en utmanande tid. 
Konceptet har också publicerats i valda delar på 
 regionens Instagram och LinkedIn. Konceptet har 
mottagits oerhört väl och skapat stort engagemang 
i organisationen. 

Under året upphandlades och infördes ett nytt 
 rekryteringssystem. Systemet ger ett digitalt stöd 
för att rekrytera kompetensbaserat, skapa använ-
darvänlighet för de sökande och att höja kvaliteten 
och kostnadseffektivitet vid platsannonsering. I 
samband med införandet av det nya systemet togs 
det fram ett nytt visuellt uttryck och nya bilder för 
platsannonsering i sociala medier. Det nya visuella 
uttrycket tillsammans med en större variation av bil-
der blir tydligare för mottagaren och positionerar 
oss starkare i ett alltmer intensivt och omfattande 
flöde. 

För att marknadsföra och samordna regionens 
cirka 500 sommarjobb har förra årets sommar-
jobbskampanj repriserats. Syftet är att skapa igen-
känning och tilltala målgruppen för att slutligen få 
rätt sökande. Sommarjobbskampanjen pågick till 
april 2021 i ett brett spektrum av kanaler och god 
räckvidd i sociala medier. Antalet sökande ökade i 
jämförelse med förra året och kampanjen har bidra-
git till att stärka regionens varumärke och positio-
nera regionen som arbetsgivare, särskilt bland 
unga vuxna.

På Instagram och Linkedin fortsätter antalet föl-
jare öka kontinuerligt, strax över 9 300 respektive 
4 800. Ett resultat av att regionen fortsätter att ar-
beta systematiskt och strategiskt med sociala medi-
er för att positionera regionen som arbetsgivare, 
bygga varumärke och attrahera potentiella nya med-
arbetare. 2021 visade över 30 olika arbetsplatser 
upp sin verksamhet på regionens Instagramkonto. 

Även under 2021 har regionens arbete med pande-
min och synligheten i arbetet med pandemin stärkt 
varumärket. Den kontinuerliga dialogen med med-
borgarna och intresset för Region Blekinge har 
fortsatt. Regionens webbsändningar, covidkampan-
jer och vaccinationsinsatser har delats och kom-
menterats. Det meningsfulla och vikten av det  
betydelsefulla arbetet som regionens medarbetare 
utfört har varit framträdande även under det här 
året.

I medarbetarundersökningen ställs även frågor 
om attraktivitet. 81,5 procent av medarbetarna 
 svarade att de kan rekommenderar andra att söka 
sig till sin arbetsplats (86,6 procent år 2020) och 
66,4 procent har angett att de är stolta över att 
 jobba i Region Blekinge (70,5 procent år 2020).

Arbetsmiljö och hälsa
Under hösten 2021 gjordes den årliga undersök-
ningen av hållbart medarbetarengagemang (HME). 
Medarbetarundersökningen visar på ett minskat 
HME-index i regionen från 77,8 till 76,6. Delindexen 
för motivation och ledarskap har minskat, medan 
indexet är oförändrat för styrning. Arbetsmiljöin-
dexet har minskat från 71,7 till 66,2 och det beror 
främst på ökad arbetsbelastning.

För många medarbetare har året inneburit en tuff 
arbetsmiljö och arbetssituation. Då det varit möjligt 
har medarbetare arbetat hemifrån under pandemin. 
Åtgärder har också vidtagits för att minska smitt-
spridning, bland annat genom att glesa ut på arbets-
platserna, till exempel växelvis arbete i hemmet och 
på arbetet. För medarbetare som måste utföra ar-
betet på plats har man arbetat med information och 
utbildning om skyddsutrustning och vårdhygien, 
schemalagda tider i personalrum och aktivt arbete 
med information om pandemin. Digitala möten har 
skett i betydligt större omfattning både internt och 
externt. Förändrad arbetsbelastning, snabba om-
ställningar, oro för smitta och faktisk smittspridning 
bland medarbetare har påverkat arbetsmiljön både 
fysiskt och psykiskt.

Region Blekinges regionövergripande arbets-
miljöarbete har fokuserat på de åtgärdsförslag som 
togs fram i samband med den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2020. 
Arbetet med åtgärdsförslagen utförs i samverkan 
mellan HR-funktion, huvudskyddsombud och regi-
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onhälsan, och har resulterat i utbildningsinsatser 
inom hälsa och arbetsmiljö, främst riktade till che-
fer. Även checklistor och andra stöddokument har 
tagits fram för att effektivisera och kvalitetssäkra 
arbetsmiljöarbetet. Samarbetet med Försäkrings-
kassan har fortsatt att utvecklas och fördjupats. 
Flera gemensamma utbildningsinsatser har kunnat 
genomföras, gemensamma utvecklingsdialoger 
med chefer har genomförts. Önskemål från verk-
samheterna om fler utvecklingsdialoger har kunnat 
hörsammas.

Antalet rapporterade arbetsmiljöhändelser och 
genomförda riskbedömningar över arbetsmiljön 
 ligger i nivå med föregående år men högre än åren 
innan pandemin. Genom att systematiskt utreda 
händelser och göra riskbedömningar kan arbets-
olyckor och ohälsa förebyggas.

Regionhälsans leverans av tjänster fördelades 
med hälsofrämjande (30 procent), förebyggande 
(59 procent) och efterhjälpande (11 procent) insatser 
vilket innebär att andelen förebyggande och hälso-
främjande insatser har ökat i förhållande till efter-
hjälpande jämfört med år 2020. Leveransen ligger i 
linje med regionhälsans uppdrag. 

Målet är att alla chefer ska ha ett strukturerat 
möte med sin kontaktperson på regionhälsan minst 
en gång om året för att diskutera hälsan och arbets-
miljön på arbetsplatsen. Då kan det också fångas 
upp behov och stöd kan erbjudas. Detta mål har 
inte kunnat nås, dock är resultatet en förbättring 
jämfört med år 2020. Flera hälsoprojekt har kunnat 
genomföras trots pandemi. Kajakpaddling, hälso-
stegen, takterrassen i Karlshamn, styrkepromena-
der, information kring återhämtning till alla chefer 
och de som önskar även i arbetsgruppen med mera. 
Gymmen har varit delvis varit stängda men de har 
hållits öppna då det varit möjligt med extra sprit-
ningar med mera.

Regionhälsan har bidragit med kompetensför-
sörjningen i vaccinationsarbetet, dels genom att 
vaccinera Region Blekinges patientnära medarbeta-
re inom hälso- och sjukvården, dels genom att de 
 timavlönade sjuksköterskor som vaccinerat sedan 
förstärkt inom vårdcentralerna i sina vaccinations-
uppdrag. Av den samlade tiden som regionhälsan 
har lagt mot Region Blekinge under perioden så har 
25 procent lagts på vaccinationsarbetet mot 
covid-19 under våren.
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Förväntad utveckling

Region Blekinge står, liksom många andra regioner, 
inför stora utmaningar. Sjukvården i Blekinge har 
ett högt kostnadsläge i förhållande till jämförbara 
regioner och befolkningen är även sjukare och äldre. 
En ökad andel äldre innebär också att försörjnings-
kvoten kommer att öka, det vill säga att färre kom-
mer att behöva försörja fler. Inom hälso- och sjuk-
vården medför omställningar och stora pensions- 
avgångar ett omfattande rekryteringsbehov både 

på kort och lång sikt. Redan i dag är bristen på spe-
cialutbildade medarbetare och nyckelkompetenser 
ett stort problem, som blir synligt till exempel i be-
roendet av hyrpersonal.

När det gäller Region Blekinges utveckling de 
närmsta tre åren har regionfullmäktige fastställt re-
gionplan för 2022-2024 med budget för 2022. 

 I tabellen nedan ges en översikt över den ekono-
miska planeringen enligt beslutad regionplan.

Mnkr Utfall 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Verksamhetens intäkter 1 430 1 147 1 059 1 062

Verksamhetens kostnader -6 971 -6 927 -6 932 -7 084

Avskrivningar/Nedskrivningar -276 -239 -254 -219

Verksamhetens nettokostnader -5 817 -6 019 -6 127 -6 241

Skatteintäkter 4 220 4 327 4 448 4 551

Generella statsbidrag och utjämning 1 738 1 748 1 722 1 746

Verksamhetens resultat 141 57 43 55

Finansiella intäkter 304 40 40 40

Finansiella kostnader -58 -65 -77 -93

Resultat efter finansiella poster 387 31 5 2

Årets resultat 387 31 5 2

Kostnadsutveckling* 4,8% -1,1% 0,3% 1,6%

Nettokostnadsutveckling 2,7% 3,5% 1,8% 1,9%

Utveckling skatteintäkter och statsbidrag 4,0% 2,0% 1,5% 2,1%

Investeringar 260 507 550 571

* Nyckeltalen för 2022 jämför budget 2022 mot utfall 2021 vilket är det som krävs för att uppnå budgeterat belopp.
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Kostnadsutvecklingen har varit hög under ett antal 
år, vilket Region Blekinge inte har varit ensamma 
om i Sverige. Utvecklingen behöver brytas och regi-
onplanen tar sikte på att verksamheten måste be-
drivas effektivt för att minimera kostnadsöknings-
takten. Trots det höga kostnadstrycket finns 
prioriterade satsningar i Region Blekinges budget 
2022-2024. Från och med 2023 fördelas dock effek-
tiviseringar ut till nämnderna. 

Region Blekinge kommer fortsätta att göra stora 
investeringar för att kunna möta framtida krav på 
verksamheten. Detta innebär ökande avskrivnings-
kostnader under planperioden.

Skattesatsen beräknas vara oförändrad under 
 planperioden. Nivån på skatteintäkter och stats-
bidrag påverkas starkt av konjunktursvängningar 
och det ekonomiska läget i länet och landet. Skatte-
intäkterna ökade jämfört med 2020. Ökningen be-
rodde främst på att ekonomin har gått från lågkon-
junktur till högkonjunktur. Orsaken till förbättrade 

prognoser beror på att tillväxten av ekonomin har 
blivit högre när ekonomin har öppnat upp efter 
pandemin.

2021 års finansiella intäkter bestod bland annat 
av 256 miljoner kronor i orealiserade vinster på 
placeringar. Budgeten innehåller inte några bedöm-
ningar av framtida värdeutveckling på placeringar. 
De finansiella intäkterna är budgeterade till 
40 miljoner kronor för respektive år 2022–2024, 
vilket motsvarar avkastningskravet i reglemente för 
den finansiella verksamheten

En viktig utmaning för hälso- och sjukvården blir 
att hantera pandemins efterverkningar och samti-
digt successivt återuppta förverkligandet av strate-
gierna för framtidens hälso- och sjukvård, så som 
en vård så nära patienten som möjligt, framtida 
vårdlokaler, framtidens vårdinformationssystem 
och kunskapsstyrning. Detta samtidigt som hälso- 
och sjukvården kommer behöva vidta kraftfulla 
åtgärder för en budget i balans. 



Drift- och 
investeringsredovisning
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Driftredovisning

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Resultatet för 2021 var 59 miljoner kronor sämre än 
budget. Kostnadsutvecklingen var lägre än föregå-
ende år, men för att budgetföljsamhet ska uppnås 
krävs en negativ kostnadsutveckling. 

Förvaltningens intäkter avvek positivt mot bud-
get med 258 miljoner kronor, vilket främst kan för-
klaras av statsbidrag och ersättningar kopplade till 
covid-19.

De totala personalkostnaderna var 168 miljoner 
kronor högre än budget. Orsaker till budgetavvikel-
sen var extrakostnader för personal i covid-vården 
och vaccinationer, höga sjuklönekostnader och 
kostnader för övertid. Kostnaden för inhyrd perso-
nal var 164 miljoner kronor, vilket var en minskning 
med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Det motsvarar en minskning med 6,3 procent. 

Kostnaden för köpt vård avvek negativt mot bud-
get med 12 miljoner kronor. Jämfört med föregåen-
de år är det en ökad kostnad med 27 miljoner kro-
nor. De ökade kostnaderna beror främst på av 
högspecialiserad sluten vård.

Kostnaden för öppenvårdsläkemedel var 13 miljo-
ner kronor högre än budget och 19 mnkr högre 
 jämfört med 2020, vilket motsvarar en ökning på 
närmare 5 procent. Kostnaderna för öppenvårds-
läkemedel påverkas i hög grad av medicinteknisk 
utveckling, antal patienter med komplexa vårdbe-
hov, nationella riktlinjer och utökat användningsom-
råde för nya preparat. Cancerläkemedel är den läke-
medelsgrupp som står för den största delen av de 
ökade kostnaderna för förmånsläkemedel de senas-
te åren.

Kostnaden för slutenvårdsläkemedel var 9 miljo-
ner kronor högre än budget, men 3 miljoner kronor 
lägre jämfört med föregående år. Ökningen mot 
budget var delvis en effekt av pandemin. Intensiv-

vården har högre kostnader för läkemedel till 
covid-patienter. Kostnaden för läkemedel på opera-
tion har däremot gått ner på grund av färre opera-
tioner.

Kostnaden för övrig drift avvek negativ mot bud-
get med 74 miljoner kronor, där bland annat kostna-
der för rengörings- och hygienmaterial översteg 
budget och ökade mot föregående år. Det förklaras 
av pandemin, då både priser och behovet av pro-
dukter ökat. Även kostnaden för lokaler ökade jäm-
fört med föregående år.

TANDVÅRDSNÄMNDEN
Det samlade resultatet för tandvårdsnämnden för 
2021 var 20 miljoner kronor sämre än budget. Av 
budgetavvikelsen avser 6 miljoner kronor beställar-
verksamhet för tandvård, och 14 miljoner kronor av-
ser folktandvårdens kliniker.

Den negativa budgetavvikelsen för beställarverk-
samheten berodde bland annat på att barntandvård 
i åldern 3 till 23 år tillhör prioriteringsgrupp 1. Det är 
denna patientkategori som i första hand kallats för 
undersökning och behandling. Vartefter alla barn-
behandlingar färdigställts, har kostnaderna för 
 högkostnadsskyddet ökat. Fortsatt finns ett stort 
vårdbehov i gruppen 19–23 år, både inom allmän-
tandvård och specialisttandvård, vilket är förklaring-
en till budgetunderskottet. 

Det stora budgetunderskottet på folktandvår-
dens kliniker berodde till stora delar på de stora in-
täktstappen inom den taxefinansierade vuxentand-
vården hos betalande patienter. Det berodde i sin 
tur på att denna grupp inte tillhör de prioriterade 
patientgrupperna. Dock är det inte längre lika 
många patienter som avbokar sina tider, samtidigt 
som det inte längre är lika svårt att boka in patient-
behandlingar.
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REGIONSTYRELSEN
Under regionstyrelsen samlas all verksamhet i Regi-
on Blekinge som inte leds av en nämnd. Det sam-
lade resultatet blev ett överskott mot budget på 
392 miljoner kronor, vilket främst berodde på ett 
stort överskott för finansförvaltningen. Nedan följer 
en beskrivning av driftkostnaderna fördelade på re-
gionservice, regionstaben, finansförvaltningen och 
regiongemensamt.

Regionservice
Regionservices resultat för 2021 blev ett positivt 
nettoresultat på knappt 9 miljoner kronor, vilket är 
2 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Regi-
onservice har för 2021 haft ett effektiviseringskrav 
på 11 miljoner kronor. Resultatet innehåller ekono-
miska konsekvenser av coronapandemin som på-
verkade både med högre och lägre kostnader och 
intäkter. Dessa poster är mycket av engångskarak-
tär som slår igenom i resultatet. Materialförsörj-
ningen har under hela 2021 varit en komplex och 
hårt påverkad verksamhet med volymökningar, 
brist på lokalyta, personellt och ekonomiskt.

Personalkostnaderna visade på ett överskott mot 
budget, främst med anledning av flera vakanser av 

olika anledningar, liksom lägre kostnader för utbild-
ning och konferenser. Det extrema elpriset i slutet 
på året medförde att energikostnaderna ökade. 
Även kostnadsökningen för medicinsk gas har varit 
påtaglig under året.

Regionstaben
Regionstabens resultat för 2021 var 3 miljoner kro-
nor bättre än budget. Personalkostnaderna under-
steg budget med drygt 2 miljoner kronor vilket för-
klaras av vakanta tjänster, föräldraledigheter och 
fördröjning vid rekrytering av nya medarbetare inom 
flera avdelningar. Flertalet tjänster har nu tillsatts 
och kostnaderna beräknas därför öka under 2022. 

Driftkostnaderna avvek negativt jämfört med 
budget med drygt 6 miljoner kronor och beror 
främst på köpta tjänster. Kostnaderna har ökat un-
der hösten, då bland annat kostnaden för it-konsult 
för affärssystemsprojektet (upphandling av nytt 
ekonomi-, lager och apotekssystem) finansieras av 
regionstaben. 

Finansförvaltningen
Finansförvaltningens resultat avvek positivt från 
budget med 388 miljoner kronor. Den främsta  

Resultat per nämnd

Mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Utfall 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden -3 885 -3 826 -59 -4 036

Tandvårdsnämnden -183 -163 -20 -208

Regionstyrelsen 4 894 4 501 392 4 818

 varav Regionservice 9 11 -2 6

 varav Regionstaben -131 -134 3 -132

 varav Finansförvaltningen 6 045 5 657 388 5 961

 varav Regiongemensamt -1 030 -1 033 4 -1 018

Patientnämnden -3 -4 1 -2

Samverkansnämnden 0 0 0 0

Kultur- och bildningsnämnden -86 -87 0 -83

Regional utvecklingsnämnden -22 -24 2 -16

Trafiknämnden -327 -346 20 -359

Årets resultat 387 51 336 114

Samverkansnämndens utfall för 2021 före återbetalning till huvudmännen uppgick till 2,6 (2,5) miljoner kronor vilket  
var 2,6 (1,3) miljoner kronor bättre än budget. Nämnden ska göra nollresultat och återbetala sitt överskott till huvudmännen.  
Denna konstruktion innebär att det i ovanstående redovisning ser ut som att nämnden hade ett nollresultat.
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förklaringen till detta var att 256 miljoner kronor 
bokförts som orealiserade vinster, vilket berodde på 
en ökning av marknadsvärdet på de kortfristiga pla-
ceringarna. Skatteintäkterna har ökat år 2021, efter 
en svag utveckling förra året, och blev 153 miljoner 
kronor bättre än budget. De generella och riktade 
statsbidragen samt utjämningsposter översteg bud-
get med 55 miljoner kronor. Utfallet för årets löne-
revision blev 11 miljoner kronor lägre än budget 
ändå den extra utbetalningen på 3 000 kronor till 
alla anställda bokfördes på förvaltningen. 108 miljo-
ner kronor av budgeterade anslag till regionstyrel-
sens förfogande användes inte under året. 

Negativa poster har varit när nya livslängdsanta-
gande har tillämpats i pensionsskuldsberäkningarna 
vilket gjorde att kostnaderna för pensioner ökade 
och översteg budget med 174 miljoner kronor. Ned-
skrivningar av fastigheter gjordes under året med 
38 miljoner kronor och kostnader för rivning av 
fastighet bokfördes med 3,7 miljoner kronor, vilket 
inte fanns med i budgeten. Nedskrivning av lager 
har skett med 8,6 miljoner kronor, vilket inte var 
budgeterat.

Regiongemensamt
Förvaltningen regiongemensamt är organiserad i 
de tre basenheterna förtroendemannaorganisation, 
anslag under regionstyrelsen och hälsoval. Förvalt-
ningens sammanlagda resultat blev 4 miljoner kro-
nor bättre än budget. 

Förtroendemannaorganisationens resultat blev 
3 miljoner kronor bättre än budget, vilket huvudsak-
ligen beror på personalkostnader. Resultatet för an-
slag under regionstyrelsen avvek negativt mot bud-
get med 1 miljon kronor. 

Resultatet för hälsoval var knappt 2 miljoner kro-
nor bättre än budget. Överskottet berodde framför 
allt på lägre kostnader för tolkar, kostnader för 
taxeläkare och fysioterapeuter.

PATIENTNÄMNDEN
Patientnämndens resultat för 2021 var 0,7 miljoner 
kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvi-
kelsen berodde till stor del på minskade kostnader 
på grund av pandemin med mötes- och reserestrik-
tioner, samt vakanser under delar av året.

SAMVERKANSNÄMNDEN I BLEKINGE
Samverkansnämndens resultat, före återbetalning 
till huvudmännen, uppgick till 2,6 miljoner kronor. 
Hela överskottet har återbetalats. Överskottet be-
rodde bland annat på att efterfrågan av verksam-
hetens produkter och tjänster fortsatte att öka, vil-
ket ledde till ökade intäkter. Överskottet berodde 
även på lägre personalkostnader jämfört med bud-
get, på grund av långtidssjukskrivningar och färre 
utbildningar och resor. 

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN
Nämndens verksamhet består av kultur och bild-
ning samt Blekinge folkhögskola. Det samlade utfal-
let för nämnden 2021 visade ett budgetöverskott på 
0,3 miljoner kronor. 

Resultatet för 2021 visade på budgetföljsamhet 
för kultur- och bildning. Periodens intäkter översteg 
budget med 7 miljoner kronor, vilket främst berodde 
på statliga intäkter från den tillfälliga förstärkning-
en av kultursamverkansmodellen som inte fanns i 
budgeten samt högre projektintäkter. Intäkterna 
möts av motsvarande kostnader och ger ingen 
netto effekt.

Resultatet för Blekinge Folkhögskola för 2021 
 visade en positiv budgetavvikelse på 0,3 miljoner 
kronor. Intäkter avvek positivt mot budget, vilket 
främst kan förklaras av statsbidrag och ersättningar 
kopplade till covid-19. Även personalkostnaderna 
var lägre än budgeterat.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
Resultatet för 2021 var 2 miljoner kronor bättre än 
budget. Största förklaringsposten var lägre perso-
nalkostnader som följd av vakanser under året, 
samt i stort sett uteblivet resande samt uteblivna 
konferenser som följd av pandemin. 

TRAFIKNÄMNDEN
Resultatet för 2021 blev 20 miljoner kronor bättre 
än budget. Det positiva resultatet berodde till vä-
sentlig del på riktade statsbidrag, 21 miljoner kronor 
för förlorade biljettintäkter, och 2 miljoner kronor 
för nedsatta banavgifter.

Utöver det har inställda avgångar i tågtrafiken på 
grund av covid-19 (Öresundståg och Krösatåg), lägre 

personalkostnader samt lägre trafiknära och 
övriga kostnader bidragit till överskottet.
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Varje år gör Region Blekinge en investeringsbudget 
för kommande verksamhetsår. Årets investerings-
budget var på 603 miljoner kronor. Den största in-
vesteringsbudgetposten var fastighetsinvesteringar, 
som uppgick till 448 miljoner kronor. Investerings-
budgeten i sin helhet nåddes till 43 procent vilket un-
dersteg målnivån på att 90 procent av budgeterat 
belopp ska investeras. 2020 var motsvarande siffra 
42 procent och 2019 var motsvarande siffra 90 pro-
cent av investeringsbudgeten.

Fastighetsinvesteringarna för 2021 har det pro-
centuellt lägsta utfallet jämfört med investerings-
budgeten under den senaste tioårsperioden. Endast 
34 procent av fastighetsbudgeten upparbetades. På 
grund av pandemin har det under året varit svårt 
att få till de möten som krävs med hälso- och sjuk-
vårdens arbetsgrupper för att genomföra projekten. 
Lokalplanerare har fått lägga mycket tid på de lokal-
anpassningar som har varit nödvändiga på grund av 
pandemin och vaccineringen.

En stor avvikelse mot budget var nybyggnaden av 
parkeringshuset i Karlskrona. Parkeringshuset skul-
le placeras på tomten för den gamla ambulanssta-
tionen, som skulle rivas när ambulansverksamheten 
flyttade till nya lokaler. Men byggnaden har i stället 
används för covid-ändamål. Detta, i kombination 
med resursbrist på grund av förseningar i entrepre-
naden i byggnad 46, samt ett antal inställda projek-
teringsmöten på grund av pandemin, har gjort att 
projektstarten för parkeringshuset fått senare-
läggas.

Vårdverksamheten för närakuten i Karlshamn har 
tagits i bruk utan att den planerade totalrenovering-
en har genomförts. Endast mindre lokalanpassning-
ar och uppfräschning av ytskikt har gjorts. För 
 närvarande finns inget uppdrag att genomföra om-
byggnationen som tidigare planerats.

Ombyggnation av kemiskt laboratorium och flytt av 
materialdepån är två andra negativa budgetavvikel-
ser med större belopp. Entreprenadarbetena av 
 kemiskt laboratorium påbörjades i augusti och vad 
gäller materialdepån pågår tidigare upprättad be-
hovsbeskrivning med dimensionerande förutsätt-
ningar på att uppdateras.

Under året har regionservice tillsammans med 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram ett be-
slutsunderlag för principbeslut gällande lokalisering 
av Trossö vårdcentral. Beslut fattades av regionsty-
relsen om att vårdcentralen skulle lokaliseras i en av 
regionen ägd byggnad på Trossö med möjlighet att 
samlokalisera sig med andra interna och externa 
aktörer inom den nära vården. Parallellt med detta 
arbete har regionservice haft dialog med Karlskrona 
kommun kring arbetet med en ny detaljplan för 
Kungsplan. I början av november vann detaljplanen 
laga kraft. Dialog är påbörjad med Karlskrona kom-
mun gällande eventuellt fastighetsköp/försäljning 
parterna emellan.

Budgeten för övriga investeringar nåddes till 96 
procent. Den största posten avser upprustning av 
de fyra ägda tåget på cirka 18 miljoner kronor. Det 
har även gjorts utrustningsinvesteringar i samband 
med ny- om- och tillbyggnationer. 

Budgeten för it-investeringar nåddes till 40 pro-
cent. Merparten av de investeringar som har gjorts 
inom it rörde nästa generations infrastruktur och 
regionövergripande verksamhetsinvesteringar i 
it-system och digitaliseringar. Den låga investerings-
takten beror bland annat på att avtal för it-infra-
struktur saknats under första halvåret inom flera 
områden.

Budgeten för medicintekniska investeringar nåd-
des till 83 procent. Det största problemet med att 
nå målet är framför allt tidsbrist och brist på resur-
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ser i verksamheterna för den medicinska och prak-
tiska utvärderingen. Även den globala komponent-
bristen tillsammans med globala störningar i 
transportleden orsakar problem med leveranser till 
Region Blekinge.

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter 
hur stor andel av investeringarna som kan finansie-
ras med årets resultat, exklusive orealiserade poster 
plus avskrivningar. 100 procent eller högre innebär 

att Region Blekinge kan finansiera samtliga investe-
ringar som är genomförda under året, vilket i sin tur 
innebär att regionen inte behöver låna till investe-
ringarna och att regionens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme stärks. Självfinansieringsgraden 
för 2021 var 164 procent. Ökningen mot tidigare år 
beror på ett bättre resultat och en lägre investe-
ringstakt.

2021 2020 2019
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Procent 2021 2020 2019

Självfinansieringsgrad 164 83 60

Investeringar i fastigheter, inventarier, it och medicinsk teknik

Mnkr
Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Fastigheter 153 448 228 285

Inventarier 37 39 12 11

It 24 61 28 49

Medicinsk 
teknik

45 55 45 58

Summa 260 603 312 402
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Fastighetsinvesteringar

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar

Mnkr
Ack.  

Utfall
Total  

budget Avvikelse
Utfall 
2021

Budget 
2021 Avvikelse

Färdigställda projekt

HMC rekonditioneringshall 21 19 -2 12 6 -7

Nytt ställverk 15 15 0 7 5 -3

Mjölkkök neonatal ombyggnad 5 5 0 0 0 0

Ambulansstation Karlskrona 89 83 -6 0 8 7

Byte kallelsesignal 2 1 -1 0 2 2

Tillbyggnad godsmottagning 1 1 0 0 0 0

Utbyte kylmaskin 4 4 0 0 0 0

BLS Karlskrona rörpost 4 4 0 0 0 0

Kompressor teknisk luft 2 2 0 0 0 0

Omklädningsrum 2 2 -1 0 0 0

Säkerhetshöjande åtgärder 0 0 0 0 0 0

Övrigt 0 0

Summa färdigställda projekt 145 136 -9 21 20 -1
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Fastighetsinvesteringar, fortsättning

Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar

Mnkr
Ack. 

Utfall
Total 

budget Avvikelse
Utfall 
2021

Budget 
2021 Avvikelse

Pågående projekt

Förstudie "Nya blocket" 1 850 849 0 5 5

Ny byggnad för patologi/cytologi 490 523 33 19 8 -11

Nybyggnad P-hus 5 155 150 2 100 98

Ombyggnad kök och restaurang 0 80 80 0 0 0

Närakut Karlshamn 0 80 80 0 50 50

Elevboende folkhögskolan 56 69 13 37 40 3

Kungsplan Trossö Vårdcentral 1 65 64 0 20 20

Fastighetstekniska investeringsåtgärder 60 69 9 6 13 6

Ombyggnad kemlab 25 60 35 13 50 37

Nybyggnad psykiatri Ronneby 0 55 55 0 1 1

Flytt Materialdepå 3 50 47 0 15 15

Rehab avd 20 0 45 45 0 0 0

Nybyggnation psykiatri öppenvård 1 40 39 1 0 -1

Renovering P-hus 7 30 23 1 5 4

Endoskopicentrum 0 30 30 0 5 5

Nya lokaler sjukhustandvård 0 30 30 0 5 5

Ombyggnad för gynmottagning 21 29 8 0 0 0

Fasadrenovering 1 13 12 0 12 11

Klin-Fys Etapp 2 1 12 10 1 12 11

Evakueringslokaler 1 12 11 1 12 11

Energiprojekt 11 12 1 3 6 2

Åtgärda miljöproblem 8 10 2 0 0 0

Byte äldre styrsystem 7 10 3 2 2 0

Byte gamla ventilationsaggregat 2 10 8 1 1 0

Ombyggnad akutmottagning 1 10 9 0 10 10

Ombyggnad IVA 0 10 10 0 0 0

Byte kylmedelkylare 1 10 9 1 5 4

Investeringsreserv ospec projekt 1 10 9 1 10 9

Byte ventilationsaggregat 2 9 7 1 9 8

Nya lokaler KTC 10 9 -1 10 5 -5

Projekt mot investeringsreserv 72 91 19 11 10 -1

Övrigt 52 103 51 20 19 -1

Summa pågående projekt 842 2 590 1 748 133 428 295

Summa fastighetsinvesteringar 987 2 726 1 739 153 448 294
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Medicintekniska investeringar

Utgifter sedan start Varav årets investeringar

Mnkr
Ack. 

Utfall
Total 

budget Avvikelse
Utfall 
2021

Budget 
2021 Avvikelse

Färdigställda investeringar

Ultraljud Röntgenkliniken 4 5 1 1 1 0

Vattenrening och anslutningspunkter vid 
behandlingsplatser, Dialysen Karlskrona

3 4 0 3 0 -3

Hematologiutrustning, 
Karlskrona och Karlshamn

3 4 0 3 0 -3

Ultraljud Kärl Klinisk fysiologi 1 1 0 1 1 0

Övrigt 3 3 0 2 3 1

Summa färdigställda investeringar 14 15 1 10 5 -5

Pågående investeringar

Ambulanser, leveransplan 2021-2024 
nytt avtal klart 2021

5 27 22 5 5 0

Analysutrustning/automation till klinisk 
kemi, Karlskrona och Karlshamn. 

20 22 3 3 3 0

Tandvården Behandlingsenheter 22 19 -3 3 3 0

Genomlysning Röntgen lab 12 i K-na 
och lab 1 i K-hmn

3 14 11 3 7 4

Intensivvårdsventilatorer 7 7 0 6 6 0

EKG apparater 0 4 4 0 0 0

Tandvården, Diskdesinfektorer 2 2 0 1 1 0

Hjärtstartare, ramavtal för 4 år. 0 2 2 0 0 0

Övrigt 15 15 1 15 25 10

Summa pågående investeringar 73 113 40 35 50 14

Summa medicintekniska investeringar 87 128 40 45 55 9
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Immateriella och it-investeringar

Årets investeringar

Mnkr
Utfall 
2021

Budget 
2021 Avvikelse

Regionövergripande 
verksamhetsinvesteringar

4 26 22

Nästa generations infrastruktur 17 20 4

Nya biljett- och betalsystem 
för Blekingetrafiken

0 3 3

Operatörsupphandlingen 4 3 -1

Ersätta PASS 0 2 2

CRM 0 2 2

Innovationer 0 2 2

Ersätta RESPONS 0 2 2

Övrigt 0 2 2

Summa immateriella och it-investeringar 24 61 37
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning

Mnkr Not Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Utfall 2020

1

Verksamhetens intäkter 2 1 430 1 092 338 1 253

Verksamhetens kostnader 3,4 -6 971 -6 545 -426 -6 647

Avskrivningar/Nedskrivningar 5 -276 -257 -19 -270

Verksamhetens nettokostnader -5 817 -5 710 -107 -5 664

Skatteintäkter 6 4 220 4 067 153 4 020

Generella statsbidrag och utjämning 7 1 738 1 692 46 1 708

Verksamhetens resultat 141 49 92 64

Finansiella intäkter 8 304 40 264 123

Finansiella kostnader 9 -58 -38 -20 -73

Resultat efter finansiella poster 387 51 336 114

Årets resultat 387 51 336 114
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Balansräkning

Mnkr Not 2021 2020 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 17 16 45 0

Mark och byggnader 11 1 734 1 758 1 701 1 534

Maskiner och inventarier 12 408 403 396 325

Finansiella anläggningstillgångar 13 69 56 33 24

Summa anläggningstillgångar 2 229 2 233 2 174 1 882

Omsättningstillgångar

Förråd 130 117 94 88

Kortfristiga fordringar 14 462 357 341 342

Kortfristiga placeringar 15 2 090 1 690 1 566 1 359

Kassa och bank 16 588 432 286 291

Summa omsättningstillgångar 3 270 2 596 2 286 2 080

Summa tillgångar 5 499 4 829 4 460 3 962

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Eget kapital 17 1 809 1 422 1 308 1 246

   varav Övrigt eget kapital 1 422 1 308 1 246 1 324

   varav Årets resultat 387 114 62 -78

Avsättning för pensioner 18 2 453 2 129 1 972 1 772

Långfristiga skulder 1 0 0 1

Kortfristiga skulder 19 1 236 1 278 1 180 943

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder

5 499 4 829 4 460 3 962

Panter och ansvarsförbindelse 20

Borgensförbindelser 21 105 76 82 87

Pensionsförpliktelser
(som inte tagits upp bland skulder 
eller avsättningar)

22 2 422 2 474 2 574 2 650
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Kassaflödesanalys

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat 387 114 62 -78

(+) Avskrivningar 238 231 223 212

(+) Nedskrivningar 38 39 0 -5

(-) Reaförlust / (+) Reavinst / Utrangering 0 6 6 0

(-) Minskning / (+) Ökning avsättningar 324 157 200 173

Direktbokning mot eget kapital 0 0 0 131

(-) Ökning / (+) Minskning förråd -13 -23 -5 -5

(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga fordringar -104 -16 1 -34

(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga placeringar -400 -125 -207 86

(-) Minskning / (+) Ökning kortfristiga skulder -42 98 237 35

Kassaflöde från den löpande verksamheten 427 480 517 514

Investeringsverksamhet

(-) Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 -5 -25 0

(-) Investeringar i mark och byggnader -153 -228 -285 -388

(-) Investeringar i maskiner och inventarier -105 -79 -93 -101

(-) Inventarier tillförda vid regionbildning 0 0 -109 0

(-) Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -13 -23 -9 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -273 -335 -520 -489

Finansieringsverksamhet

Amortering av skulder för finansiell leasing 0 0 0

Amortering av långfristiga skulder 1 0 -1 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0 -1 0

Årets kassaflöde 156 145 -4 25

Likvida medel vid årets början 432 286 291 266

Likvida medel vid årets slut 588 432 286 291
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen upprättas i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597), rekommendationer från Rådet för kom-
munal redovisning (RKR) och god redovisningssed. 
Att lagen om kommunal redovisning och rekom-
mendationer från RKR följs innebär bland annat att:
• intäkter redovisas i den omfattning det är 

 sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras Region Blekinge och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

• fordringar upptas till de belopp de beräknas  
inflyta 

• tillgångar och skulder upptas till anskaffnings-
värde

• värdering av kortfristiga placeringar görs till 
 verkligt värde 

I de fall Region Blekinge gör avsteg från ovanståen-
de redovisas det i texten som följer.

Byte av redovisningsprincip
Byte av redovisningsprincip kan i princip bara ske 
med stöd av ny lagstiftning eller ny normgivning. 
Om så inte är fallet kan ett byte ändå äga rum om 
den nya principen på goda grunder kan anses leda 
till en klart mer rättvisande redovisning av resultat 
och ställning och om den inte står i strid med 
 rekommendation utgiven av RKR. 

Byte av redovisningsprincip bör i normalfallet ske 
från ingången av nytt räkenskapsår så att samma 
principer tillämpas i delårsrapporter och i årsbok-
slut. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultatet av händel-
ser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men som är viktiga att uppmärksamma vid jämfö-
relser med andra perioder. Posterna konteras enligt 
Region-bas i redovisningen men i resultatuppfölj-
ningen särredovisas posten på egen rad eller i not 
för att tydliggöra att så skett och för att en korrekt 
jämförelse ska kunna ske. 

Periodisering
Periodisering sker för att ge en rättvisande bild av 
Region Blekinges resultat och finansiella ställning 
för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter 
kostnadsförs det år då förbrukning sker och inkom-
ster intäktsförs det år som intäkten genereras.

Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och 
försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar 
huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. 
Eventuella avvikelser kommenteras under respek-
tive rubrik. 

Konkurrensneutralitet för folktandvården
Folktandvården följer Statskontorets krav på trans-
parens- och särredovisning. Kravet innebär att 
 korsfinansierad tandvård inte får förekomma. Mer 
detaljerad information finns i folktandvårdens 
transparensbokslut.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
prognos från december i enlighet med rekommen-
dation RKR R2.

Statsbidrag
Specialdestinerade och riktade statsbidrag redo-
visas i resultaträkningen tillsammans med övriga 
verksamhetsanknutna intäkter. De periodiseras i 
normalfallet till den period där kostnaderna som 
statsbidraget avser är bokförda. 

Generella statsbidrag redovisas i resultaträkning-
en tillsammans med bidrag och avgifter i utjäm-
ningssystemen i posten generella statsbidrag. De 
redovisas normalt enligt kontantmetoden, vilket 
innebär att de redovisas vid utbetalning. Bidrag för 
läkemedelsförmånen redovisas också i posten 
 generella statsbidrag.

Övriga intäkter
Vid behov kommenteras om avvikelse från rekom-
mendation RKR R2 eller andra särskilda händelser.

Kostnader
Lönekostnader
Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, 
jour och beredskap och tillägg för obekväm arbets-
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tid avseende december månad bokförs huvudsak-
ligen i januari nästkommande år. Då variationerna 
mellan åren inte bedöms vara stor bör detta inte 
 påverka resultatet nämnvärt.

Hyres- och leasingavtal
Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt 
 leasingavtal om det innebär att de ekonomiska för-
delar och ekonomiska risker som förknippas med 
ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Klassificering av av-
talen sker vid avtalens början.

Leasingavtal som uppfyller kriterierna för kort-
tidsinventarier eller mindre värde ska redovisas som 
operationella leasingavtal.

Det som inte är finansiell leasing är operationell 
leasing.

Region Blekinge har under året klassat nya avtal 
som finansiella leasingavtal.

Avskrivningstider 
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgång-
arnas anskaffningsvärde. För varje anläggning 
 bestäms relevant avskrivningstid med den ekono-
miska livslängden som grund. Byggnader och bygg-
nadsinventarier som anskaffats 2014 eller tidigare 
och som varit föremål för komponentavskrivning 
skrivs av på restvärdet. Byggnaderna har från och 
med 2014 delats upp i komponenter med olika nytt-
jandeperiod. 

Den normala avskrivningstiden för olika typer av 
anläggningstillgångar är:
• byggnader: 20–50 år
• markanläggningar: 10–50 år
• byggnads- och markinventarier: 10–20 år
• it-system, programvaror, licenser: 5 år
• it-utrustning: 5–10 år
• medicinteknisk utrustning: 4–10 år
• fordon: 5–13 år
• övriga inventarier: 5–20 år.

Aktier, andelar, konst och pågående arbeten upptas 
i balansräkningen till ursprungligt anskaffnings-
värde och blir inte föremål för avskrivning. 

I samband med att kommunalförbundet Region 
Blekinge och Landstinget Blekinge gick samman 
2019 och bildade Region Blekinge övertog Region 
Blekinge anläggningstillgångar från kommunalför-

bundet Region Blekinge till ett värde av 109,5 miljo-
ner kronor. Avskrivningstiderna ovan är baserade 
på den ekonomiska livslängden beräknad från 
 Region Blekinges samgående och inte från anlägg-
ningstillgångens ursprungliga förvärvsdatum. 

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill 
säga lika stora nominella belopp varje år. Avskriv-
ning påbörjas månaden efter tillgången tas i bruk. 
Avskrivning görs månadsvis.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och 
materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna värde-
ras i balansräkningen till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Immateriella tillgångar
En immateriell anläggningstillgång består av it- 
system, -program, -licenser och utveckling som 
upphandlats. I den mån it-system utvecklas internt, 
betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar 
utan kostnadsförs. Vid redovisning av immateriella 
tillgångar följs RKR R3. 

En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna 
för investering ska bokföras som investering endast 
under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett 
halvt basbelopp och att nyttjandeperioden är minst 
fem år.

Materiella tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar består av inventa-
rier och utrustning, mark och byggnader som är 
 avsedda för stadigvarande bruk. Vid redovisning av 
materiella tillgångar följs RKR R4.

En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna 
för investering ska bokföras som investering endast 
under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett 
halvt basbelopp och att nyttjandeperioden är minst 
tre år. 

Utrustningen värderas var för sig sedan 2006. 
Utrustning införskaffad dessförinnan värderas en-
ligt inköpets totala värde.

Finansiella anläggningstillgångar
Enligt RKR R7 ska finansiella tillgångar klassificeras 
som anläggningstillgångar då syftet med innehavet 
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är att tillgången ska innehas eller brukas stadigva-
rande. Medel som kontinuerligt är föremål för köp 
och försäljning och som är tillgängliga för att möta 
löpande utbetalningar ska klassificeras som omsätt-
ningstillgångar.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet. Med det verkliga värdet avses försäljnings-
värde efter avdrag för beräknad försäljningskost-
nad.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar  

Fordringar värderas till de belopp varmed de be-
räknas inflyta. 

Värdering av kortfristiga placeringar görs till 
verkligt värde med stöd av Region Blekinges place-
ringspolicy. Aktie- respektive obligationsportfölj 
värderas var för sig.

Lager och förråd
Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Skulder och avsättningar
Eget kapital
Folktandvårdens, den offentliga primärvårdens och 
de politiska partiernas över- och underskott förs 
över till kommande år som en del av eget kapital. 
Social investeringsfond är en del av eget kapital.

Personalskulder
Region Blekinges skuld till personalen för semester, 
övertid, jour och beredskap (årets löneläge) inklusi-
ve upplupna arbetsgivaravgifter (nästa års arbets-
givaravgift vid årsskifte) redovisas som kortfristiga 
skulder.

Pensioner
Pensionsskulden är den framtida skuld som Region 
Blekinge har till arbetstagare och pensionstagare. 
Den modell som används är den så kallade bland-
modellen, som skiljer på pensionsrätter intjänade 
före och efter 31 december 1997. Pensioner intjäna-
de från och med 1998 redovisas som avsättning i 
balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. 

Avsättning och ansvarsförbindelse beräknas av 
Skandia på individnivå för all personal. I beräkning-
arna ingår personer som omfattas av KAP-KL, 
AKAP-KL och tidigare avtal. Pensionsåtagandet för 
aktiva politiker integreras i resultatet av skuld och 
kostnad. Beräkningarna påverkas bland annat av 
 reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. 
Värdering av pensionsförpliktelser görs med till-
lämpning av RIPS 21, SKR:s modell för pensions-
skuldsberäkning. 

För den kommunala sektorn gäller från 1998 att 
en pensionsavgift, som är en andel av den anställ-
des lön, ska avsättas varje år. Fullmäktige har beslu-
tat att hela pensionsavgiften ska avsättas som indi-
viduell del eller avgiftsbestämd ålderspension. 
Denna redovisas som upplupen kostnad under kort-
fristiga skulder.

Övriga avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen i enlighet 
med RKR R9 som innebär att det ska finnas en legal 
förpliktelse till följd av inträffade händelser, att det 
är troligt att en reglering ska ske och att en tillförlit-
lig beräkning kan göras.

Sammanställd redovisning
Enligt 12 kapitlet 2 § första stycket LKBR (Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning) ska sammanställda räkenskaper upprättas för 
den kommunala koncernen.

Sammanställda räkenskaper behöver dock inte 
upprättas för den kommunala koncernen om samtli-
ga kommunala koncernföretag, såväl var för sig 
som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för 
kommunen eller regionen. Enligt RKR R16 föreligger 
särskild ekonomisk betydelse, om den kommunala 
koncernens andel av företagets omsättning eller 
omslutning överstiger 5 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon 
sammanställd redovisning har därför inte upprät-
tats.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 2 Verksamhetens intäkter 

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Intäkter från patienter, resenärer med flera 238 216

Försäljning av hälso- och sjukvård 204 185

  varav tandvård 28 22

Försäljning av medicinska tjänster 33 29

Försäljning av andra varor och tjänster 256 270

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 560 404

Övriga bidrag och ersättningar 103 109

Övriga intäkter 35 39

Summa 1 430 1 253

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Löner och ersättningar till personal 2 347 2 297

Pensionskostnader 545 392

  varav pensionsutbetalningar 186 184

  varav skuldförändring 232 85

Sociala avgifter 845 812

Övriga personalkostnader 178 187

Köp av verksamhet 732 670

  varav köpt vård 499 474

Trafikentreprenörskostnader 426 428

Läkemedel 666 651

Sjukvårdsartiklar m.m. 227 212

Material och varor 217 229

Lämnade bidrag 106 86

Lokal- och fastighetskostnader 124 115

Övriga kostnader 557 570

Summa 6 971 6 647
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Not 4 Nettokostnad för räkenskapsrevision

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Nettokostnad för räkenskapsrevision 2 2

Summa 2 2

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Not 5 Avskrivningar/Nedskrivningar

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Immateriella tillgångar 1 6

Byggnader och mark 139 126

Maskiner och inventarier 99 99

Nedskrivningar 38 39

Summa 276 270

Not 6 Skatteintäkter 

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Preliminära skatteintäkter 4 098 4 100

Slutavräkning föregående år 17 -19

Preliminär slutavräkning innevarande år 105 -61

Summa 4 220 4 020

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Inkomstutjämningsbidrag 871 863

Kostnadsutjämningsbidrag 150 135

Läkemedelsförmån 526 493

Regleringsbidrag- / avgift 110 -38

Strukturbidrag 80 80

Generella bidrag 0 175

Summa 1 738 1 708
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Not 8 Finansiella intäkter 

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Ränteintäkter 8 8

Vinst vid avyttring av värdepapper 19 15

Utdelning på värdepapper 10 6

Återbäring fondavgifter 9 7

Övriga finansiella intäkter 2 4

Orealiserade vinster värdepapper 256 83

Summa 304 123

Not 9 Finansiella kostnader

Mnkr Utfall 2021 Utfall 2020

Finansiell kostnad för pensioner 37 50

Förlust vid avyttring av värdepapper 1 3

Övriga finansiella kostnader 2 3

Orealiserade förluster värdepapper 18 17

Summa 58 73
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NOTER TILL BALANSRÄKNING

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Mnkr 2021 2020

Ackumulerat anskaffningsvärde

Årets ingående balans 48 158

Nyanskaffningar 2 5

Flytt till maskiner och inventarier 0 -111

Försäljningar / utrangeringar 0 -4

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 51 48

Ackumulerade avskrivningar

Årets ingående balans 33 113

Årets avskrivning 1 6

Flytt till maskiner och inventerier 0 -83

Försäljningar / utrangeringar 0 -4

Utgående ackumulerade avskrivningar 33 33

Utgående bokfört värde 17 16

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 5 5

Not 11 Mark och byggnader

Mnkr 2021 2020

Ackumulerat anskaffningsvärde

Årets ingående balans 4 215 4 036

Nyanskaffningar 153 228

Försäljningar / utrangeringar -3 -10

Nedskrivning -38 -39

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 327 4 215

Ackumulerade avskrivningar

Årets ingående balans 2 457 2 335

Årets avskrivning 139 126

Försäljningar / utrangeringar -2 -4

Utgående ackumulerade avskrivningar 2 593 2 457

Utgående bokfört värde 1 734 1 758

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 27 26



Å R SRED OV ISNIN G 2021 

REGI O N B L EK IN GE 85

Not 12 Maskiner och inventarier

Mnkr 2021 2020

Ackumulerat anskaffningsvärde

Årets ingående balans 1 125 986

Nyanskaffningar 105 79

Flytt från immateriella tillgångar 0 111

Försäljningar / utrangeringar -30 -51

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 200 1 125

Ackumulerade avskrivningar

Årets ingående balans 722 591

Årets avskrivning 99 99

Flytt från immateriella tillgångar 0 83

Försäljningar / utrangeringar -29 -51

Utgående ackumulerade avskrivningar 792 722

Utgående bokfört värde 408 403

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 7 7

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

Mnkr 2021 2020

Aktier i dotterbolag 1 1

Övriga andelar 54 51

Aktier i svenska företag 1 1

Långfristiga fordringar 12 3

Summa 69 56

Not 14 Kortfristiga fordringar

Mnkr 2021 2020

Kundfordringar 88 71

Statsbidragsfordringar 89 115

Övriga fordringar 34 31

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 252 140

Summa 462 357
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Not 15 Kortfristiga placeringar

Mnkr 2021 2020

Aktier och aktiefonder

Anskaffningsvärde 748 717

Värdereglering 370 111

Räntebärande värdepapper

Anskaffningsvärde 926 820

Värdereglering -24 -9

Alternativa placeringar

Anskaffningsvärde 68 50

Värdereglering 3 1

Summa 2 090 1 690

Specifikation av kortfristiga placeringar

Mnkr 2021 2020

Pensionsplacering 1 953 1 549

Övrig placering 137 141

Summa 2 090 1 690

Not 16 Kassa och bank

Mnkr 2021 2020

Kassa och bank 548 429

Pensionsmedel 40 3

Summa 588 432

Enlligt avtal har Region Blekinge rätt att åberopa en checkräkningskredit upp till 200 miljoner kronor. Krediten är för närvarande outnyttjad.
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Not 17 Eget kapital

Mnkr 2021 2020

Ingående eget kapital 1 422 1 308

Årets resultat 387 114

Utgående eget kapital 1 809 1 422

Fördelning eget kapital

Mnkr 2021 2020

Hälsoval -19 -36

Tandvård 3 7

Politik 3 2

Övergripande 1 822 1 448

  varav social investeringsfond 19 19

Summa 1 809 1 422

(Tandvårdens balanserade överskott till och med 2020 har reviderats med 6,3 miljoner kronor med anledning av kostnad för regionöver-
gripande arbete, fackliga förtroendemän samt sjuklönekostnader)

Not 18 Avsättning för pensioner

Mnkr 2021 2020

Ingående pensionsavsättning 1 720 1 587

Pensionsutbetalningar -49 -45

Nyintjänad pension 149 127

Ändring av försäkringstekniska grunder 119 0

Ränte- och basbeloppsuppräkning 28 43

Övrigt 14 8

Övertagen pensionsstiftelse vid regionbildning -10 -9

Utgående pensionsavsättning 1 972 1 711

Löneskatt 481 417

Total pensionsavsättning 2 453 2 129

Utredningsgrad/Aktualiseringsgrad 95% 95%

Skandia har tagit fram ett mer förfinat mått än det tidigare måttet aktualiseringsgrad. Bland annat omfattar det nya måttet även 
anställningar från och med 1998. Måttet har benämningen utredningsgrad.

RIPS-kommittén har sett över livslängdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar över livslängden som ska användas 
i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner se rad Ändring av försäkringstekniska grunder.

Pensionsavsättningen innefattar visstidspension för två förtroendevalda.
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Not 19 Kortfristiga skulder

Mnkr 2021 2020

Leverantörskulder 477 431

Personalens källskatt 54 52

Statsbidragskulder 69 44

Upplupna semesterlöner 183 174

Förutbetalda skatteintäkter 44 116

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 413 447

Övriga kortfristiga skulder -5 14

Summa 1 236 1 278

Not 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse

Operationell leasing (mnkr) 2021 2020

Framtida kostnader för leasing

Inom ett år 12 12

Senare än ett år men inom fem år 29 40

Summa 42 52

Betalningar under året på avtal som fortfarande är löpande

Inventarier och utrustning 3 2

Fordon 11 11

Summa 14 13

Leasingavtalen är inte uppsägningsbara förrän avtalstiden går ut.

Finansiell leasing (mnkr) 2021 2020

Nuvärdet av minimileaseavgifter

Totala minimileaseavgifter 1 0

Framtida finansiella kostnader 0 0

Summa 1 0

Nuvärdet av minimileaseavgifter förfaller enligt följande

Inom ett år 0 0

Senare än ett år men inom fem år 1 0

Summa 1 0

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år.
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Patientföreningen Löf
Region Blekinge ansvarar som delägare i Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) för bolagets förbindelser till ett belopp 
motsvarande 10 gånger den premie Region Blekinge har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. 
År 2021 uppgick premien till 24,9 miljoner kronor.

Kommuninvest Sverige AB
Region Blekinge har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
 förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

 
 

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Blekinges ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 miljoner kronor och totala tillgångar till 
518 680 miljoner kronor. Region Blekinges andel av de totala förpliktelserna uppgick till 253 miljoner kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 247 miljoner kronor.

Not 21 Borgensförbindelse

Mnkr 2021 2020

Borgensförbindelse AB Transitio 105 76

Region Blekinge har påtecknat borgensförbindelser för solidarisk borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering 
av spårfordon uppgående till 1 251 miljoner kronor. Per 2021-12-31 har 105 miljoner kronor utnyttjats. Tillsammans har garantigivarna 
borgensförbindelser på totalt 9 008 miljoner kronor för AB Transitio. Ett avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående regioner. 
Regressavtalet innebär att Region Blekinges åtagande begränsas till borgen för de fordon som beställs till Region Blekinge.

Not 22 Pensionsförpliktelse

Ansvarsförbindelse för pensioner (mnkr) 2021 2020

Ingående värde inkl löneskatt 2 474 2 574

Ränte- och basbeloppsuppräkning 31 56

Ändring av försäkringstekniska grunder 65 -9

Nyintjänad pension -1 -3

Årets utbetalningar -135 -134

Övrig post -4 9

Förändring av löneskatt -9 -18

Summa 2 422 2 474

Ansvarsförbindelsen administreras av Skandia och en mindre del (Ädel) av KPA Pension. Det är Skandias beräkning och estimering av Ädel 
som ligger till grund för ansvarsförbindelsen.   
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Årsstatistik 

Befolkning och verksamhet

2021 2020 2019 2018 2017

BEFOLKNING

Antal invånare per den 31 december 158 937 159 056 159 606 159 684 159 371

varav 0–19 år (%) 22,4 22,4 22,6 22,6 22,4

varav 20–64 år (%) 53,4 53,5 53,6 53,9 54,1

varav 65– år (%) 24,2 24 23,8 23,5 23,4

varav 80– år (%) 6,9 6,8 6,6 6,4 6,2

Andel kariesfria 3-åringar (%) 94,4 93 93 94 91

Andel kariesfria 6-åringar (%) 74 69 68 68 68

12-åringar, medel DFT (medeltal tänder 
med karies eller fyllning) 

0,89 0,99 0,86 0,81 0,9

19-åringar, med DFSa=0 (utan skadade ytor 
som gränsar till andra tänder) (%) 

67 60 63 64 64

VERKSAMHET

Sjukhusvård 

Antal besök 313 164 305 628 349 919 345 709 357 027

  varav läkarbesök 155 569 149 377 166 989 166 462 175 183

Antal vårdtillfällen 21 077 20 471 22 626 22 879 22 810

Antal vårddagar 114 625 107 771 117 939 121 276 127 792

Summa DRG-poäng (öppenvård)* 10 047 9 332 10 691 11 246 12 174

Summa DRG-poäng (slutenvård)* 20 656 19 072 21 826 21 705 21 390

Undvikbara slutenvårdstillfällen, alla åldrar (%)** 8,5 8,2 9,5 9,4 9,3

Återinläggningar inom 30 dagar >=65 år 
alla län (%) 

14,7 15,7 16,1 16,4 16,2
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Befolkning och verksamhet, fortsättning

2021 2020 2019 2018 2017

Vuxenpsykiatri

Antal besök 60 162 64 739 70 587 70 102 71 034

varav läkarbesök 15 729 15 275 15 565 15 244 14 851

Antal besök per 1 000 invånare 473 508 554 550 559

Antal avslutade vårdtillfällen 1 179 1 321 1 447 1 410 1 320

Antal vårddagar 10 084 13 309 14 512 14 037 13 688

varav med tvångsvård (%) 28 24 18,5 22 24

Antal vårdplatser per den 31 december 46 46 45 45 44

Medelvårdtid (antal vårddagar) per avslutat 
vårdtillfälle

8,5 10 9,7 10,4 11,0

Median (antal vårddagar) per avslutat vårdtillfälle 4 5 5 5 5

Barn- och ungdomspsykiatri      

Antal besök 14 036 15 031 15 451 13 831 14 248

varav läkarbesök 5 308 4 843 4 651 4 443 4 241

Antal besök per 1 000 invånare 442 470 475 426 442

Antal avslutade vårdtillfällen 62 71 66 74 67

Antal vårddagar 685 330 548 380 565

varav med tvångsvård (%) 14 6 19 6,5 2,0

Antal vårdplatser per den 31 december 2 2 2 2 2

Medelvårdtid (antal vårddagar) per avslutat 
vårdtillfälle

11,5 4,2 8,1 5 8,8

Median (antal vårddagar) per avslutat vårdtillfälle 5 3 3,5 3 4

Habilitering      

Antal besök 8 557 7 903 9 649 8 346 7 096

varav läkarbesök 1 349 1 045 930 876 1 083

Antal besök per 1 000 invånare 54 49 60 52 45

Primärvård

Antal besök (offentligt drivna vårdenheter) 226 632 248 098 312 483 312 359 324 348

varav läkarbesök 103 126 96 182 122 645 118 378 124 800

Antal besök (privat drivna vårdenheter) 104 442 109 303 135 214 129 446 123 203

 varav läkarbesök 44 064 41 524 52 140 50 770 50 874

Antal läkarbesök jourcentraler 8 057 8 706 11 049 11 378 10 893

Läkarkontinuitet för personer över 65 år med 
minst tre besök under året varav minst två hos 
samma läkare (genomsnitt i %)

78,3 76,7 74,4 76,8 78,2

Antal besök ungdomsmottagningar 9 778 10 800 11 015 10 881 10 884

varav läkarbesök ungdomsmottagningar 586 149 220 242 386



Å R SRED OV ISNIN G 2021 

REGI O N B L EK IN GE 93

2021 2020 2019 2018 2017

     

Befolkning och verksamhet, fortsättning

Tandvård

Antal besök allmäntandvård 115 421 94 227 127 525 132 302 143 560

Antal besök allmäntandvård per 1 000 invånare 723 590 799 829 901

Antal besök specialisttandvård 14 538 15 194 19 452 19 250 20 674

Antal besök specialisttandvård per 1 000 invånare 91 95 122 121 130

Kultur och bildningsnämnd

Antal deltagare 2 152 1 337 2 119 828 1 395

Antal deltagarveckor 6 216 5 192 5 648 5 459 5 507

Patientnämnd      

Antal ärenden  478 411 392 335 350

Problemområde Vård & behandling 216 182 161 177 159

Problemområde Resultat 25 14 16 7 6

Problemområde Kommunikation 101 106 103 74 101

Problemområde Dokumentation & Sekretess 25 18 16 10 15

Problemområde Ekonomi 10 12 9 12 10

Problemområde Tillgänglighet 26 26 26 29 32

Problemområde Vårdansvar & organisation 40 21 25 8 14

Problemområde Administrativ hantering 15 20 25 13 11

Övrigt 20 12 11 5 2

Regionservice

IT-kostnader enligt SLIT (mnkr)*** 190 166 138 124 120

Egna lokaler, bruttoarea (kvm) 284 055 275 352 270 297 269 554 267 945

Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm) 22 820 23 010 19 776 15 575 15 261

Miljöfordon (%) 88,4 96,9 97,7 97,7 98,2

Ekologiska livsmedel i köken (%) 52,5 54,6 52,8 48,3 47,6

Regionstab

Besparing på upphandlat belopp (genomsnitt i %) 10,8 2 8,6 9,9 8

Antal anbud per upphandling 3,2 4,6 3,1 3,4 4,9
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Befolkning och verksamhet, fortsättning

2021 2020 2019 2018 2017

Blekingetrafiken

Resandestatistik totalt antal resande**** 5 525 663 6 044 632 9 277 270 9 378 403 9 256 980

Buss 4 006 350 4 516 169 6 865 974 6 913 789 6 751 928

Tåg 1 340 360 1 367 996 2 030 714 2 076 614 2 174 420

Skärgårdstrafik 177 722 150 896 201 466 207 693 145 316

Serviceresor***** ***** 130 256 179 116 180 307 185 316

Cykel 1 231 1 378

* DRG: Diagnosis Related Groups. Metod som grupperar vårdkontakter efter medicinska kriterier och likartad resursåtgång.
** Vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården.
*** SLIT: Landstingens IT-strateger och IT-chefer.
**** I och med att ca 27 % av biljetterna har sålts i det nya biljettsystemet (appen) dras slutsatsen att resandet inom busstrafiken 
troligtvis är högre än vad som presenteras ovan. Detta beror på de tekniska problem med utrustningen ombord på bussarna 
som har varit under inkörningsperioden 2019. Kunder har köpt och åkt utan att kunna validera sina biljetter.  
***** Under året har Blekingetrafiken slutat sammanställa resor i servicetrafiken dels för att denna inte längre följs av trafik-
nämnden dels pga problem med att plocka ut statistiken.

 

Ekonomi

2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnadsutveckling(%) 2,7 3,3 8,9 2,2 5,4

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) 36 599 35 610 34 343 31 525 30 898

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 
och statsbidrag (%)

97,6 98,9 100,6 101,0 101,6

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 5 817 5 664 5 484 5 034 4 924

Kostnadsutveckling (%) 4,8 5,2 12,3 3,2 4,4

Kostnadsutveckling (mnkr) 330 340 722 182 238

Skattesats (kr) 12,04 12,04 12,04 11,19 11,19

Medelskattesats i riket (kr) 11,56 11,56 11,49 11,39 11,36

Kassalikviditet inklusive pensionsplaceringar (%) 254 194 186 211 222

Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (%) 93 73 60 83 96

Soliditet (%) 32,9 29,4 29,3 31,4 32,2

Personalkostnadsutveckling (%) 6,2 3,5 6,1 4,0 3,4

Personalkostnader per invånare (kr) 24 633 23 187 22 304 21 014 20 247

Kostnader för köpt vård per invånare (kr) 3 141 2 980 2 886 2 796 2 711

Läkemedelskostnader per invånare (kr) 4 193 3 854 3 605 3 651 3 594

Skatteintäkter per invånare (kr) 26 551 25 274 25 353 22 685 22 115
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Personal 1) 
Uppgifterna gäller per den 31 december respektive år

2021 2020 2019 2018 2017

ANSTÄLLDA PER PERSONALGRUPP AID2)

Ledningsarbete 227 213 210 189 174

Handläggare och administratörer 493 502 501 423 411

Medicinska sekreterare 295 293 298 295 292

Läkare specialistkompetenta 322 321 313 304 306

Läkare icke specialistkompetenta 224 219 223 222 212

Psykolog och psykoterapeuter 53 59 53 46 46

Sjuksköterskor 1 413 1 483 1 508 1 504 1 504

Undersköterskor 776 778 774 738 746

Sjukhustekniker, laboratoriepersonal 128 130 135 137 139

Tandläkare 71 82 79 86 82

Övrig tandvård 180 183 176 182 198

Rehabilitering och förebyggande arbete 204 211 210 208 206

Kurativt och socialt arbete 62 64 73 71 69

Skol-, kultur- och turismarbete 73 72 70 50 51

Teknikarbete 185 186 187 175 179

Hantverkararbete med mera 79 79 78 80 83

Köks-, måltids-, städ, tvätt- och renhållningsarbete 251 242 238 235 240

Totalt 5 036 5 117 5 126 4 945 4 938

TIDSANVÄNDNING, UTFÖRD ARBETSTID I ÅRSARBETARE PERSONALGRUPP AID2)

(inklusive arbetad tid under jour och beredskap, övertid, mertid och timavlönade) Årsarbetare = summa timmar/1 760

Ledningsarbete 220 211 196 177 168

Handläggare och administratörer 445 450 431 361 348

Medicinska sekreterare 250 247 249 243 240

Läkare specialistkompetenta 287 283 273 274 266

Läkare icke specialistkompetenta 188 190 190 177 169

Psykolog och psykoterapeuter 45 46 42 36 39

Sjuksköterskor 1 129 1 143 1 140 1 155 1 154

Undersköterskor 658 661 642 634 625

Sjukhustekniker, laboratoriepersonal 106 111 111 114 116

Tandläkare 50 58 59 57 65

Övrig tandvård 135 137 138 148 158

Rehabilitering och förebyggande arbete 153 163 167 168 166

Kurativt och socialt arbete 48 50 56 60 54

Skol-, kultur- och turismarbete 57 55 58 42 41

Teknikarbete 177 176 169 163 160

Hantverkararbete med mera 78 84 80 77 83

Köks-, måltids-, städ, tvätt- och renhållningsarbete 223 223 217 210 224

Totalt 4 251 4 287 4 219 4 095 4 075
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Personal, fortsättning

2021 2020 2019 2018 2017

OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRÅN-
VARO, FÖR MÅNADS- OCH TIMAVLÖNADE

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,4 6,5 5,4 5,4 5,6

varav kvinnor 7,0 7,0 6,0 6,1 6,4

varav män 4,3 4,6 3,3 3,2 3,0

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 
i % av den totala sjukfrånvaron

 43,7 39,0 46,1 46,9 49,6

varav kvinnor 45,2 39,2 48,2 48,4 51,7

varav män 35,4 37,5 33,4 36,6 33,6

29 år eller yngre 5,4 6,6 5,2 4,9 4,3

varav kvinnor 6,0 7,6 5,9 5,7 4,9

varav män 3,6 3,3 2,9 2,6 2,7

30–49 år 6,4 6,1 4,9 4,9 5,4

varav kvinnor 7,3 6,7 5,5 5,7 6,3

varav män 3,5 4,2 2,8 2,3 2,4

50 år eller äldre 6,6 6,8 6,0 6,1 6,2

varav kvinnor 7,0 7,1 6,6 6,5 6,9

varav män 5,4 5,6 4,0 4,3 3,8
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2021 2020 2019 2018 2017

 

Personal, fortsättning

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING

Antal chefer 233 225 224 213 216

varav kvinnor 171 160 158 149 147

varav män 62 65 66 64 69

Andel heltidsanställda (tillsvidareanställda) (%) 94,9 94,5 93,8 92,9 92,4

varav kvinnor 94,3 93,6 92,9 92,0 91,4

varav män 97,0 97,7 97,3 96,3 96,3

Andel deltidsanställda (tillsvidareanställda) (%) 5,1 5,5 6,2 7,1 7,6

varav kvinnor 5,7 6,4 7,1 8,0 8,6

varav män 3,0 2,3 2,7 3,7 3,7

Genomsnittlig medelsysselsättningsgrad 
(tillsvidareanställda) (%) 

98,5 98,4 98,1 97,8 97,7

varav kvinnor 98,3 98,1 97,8 97,6 97,5

varav män 99,2 99,4 99,1 98,8 98,7

Faktiskt årsarbetare 4 378 4 482 4 483 4 307 4 290

varav kvinnor 3 329 3 436 3 429 3 319 3 315

varav män 1 049 1 046 1 054 987 975

Extern personalrörlighet i procent (exklusive 
pensionsavgångar) 

7,7 5,7 5,4 6,0 5,4

varav kvinnor 7,8 5,6 5,0 5,9 5,6

varav män 7,1 5,9 6,8 6,2 4,6

1) Kommunalförbundet Region Blekinge är inkluderad i personalstatistiken år 2021, 2020 och år 2019, men inte i åren 2018 och 2017.
2) AID: Arbetsidentifikation kommuner och regioner, ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att analysera 
lönebildningen på central och lokal nivå och ge underlag för viss planering.



98 Å R SRED OV ISNIN G 2021 

REGI O N B L EK IN GE

Revisionsberättelse

Till regionfullmäktige
Region Blekinge

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har 
granskat verksamheterna i regionstyrelsen, hälso 
och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden, trafik-
nämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- 
och bildningsnämnden, patientnämnden, samver-
kansnämnden i Blekinge samt genom utsedda 
lekmannarevisorer verksamheterna i ALMI Före-
tagspartner Blekinge AB och AB Regionteatern 
Blekinge Kronoberg, under år 2021.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksam-
heten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, 
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som gäller för verk-
samheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet och 
regionens revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprovning som redovisas i bilagan ”Revisorer-
nas redogörelse 2021” och i under året avlämnade 
revisionsrapporter.

Vi bedömer sammantaget att Region Blekinge 
inte fullt ut har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt.

Granskningen har visat att endast ett av inrikt-
ningsmålen har redovisats som uppfyllt medan övri-
ga mål bedöms inte helt tillfredsställande uppfyllda. 
Mot bakgrund av den bristande måluppfyllelsen är 
vår bedömning att verksamheten inte fullt ut har 
bedrivits på ett tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden inte 
har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt till-
fredsställande sätt. Ett grundläggande krav för den-
na bedömning är att nämnden ska ha bedrivit verk-
samheten inom de av fullmäktige givna 
budgetramarna. Revisorerna har tidigare varit kritis-
ka till nämndens budgetprocess, prognosarbete 
samt ekonomistyrning. Vi har i vår granskning note-
rat att nämnden under 2021 har genomfört föränd-
ringar av budgetprocessen och tagit olika beslut 
som rör åtgärder för att nämndens verksamhet ska 
kunna bedrivas med en ekonomi i balans. Vi noterar 
att fullmäktige, i anslutning till behandlingen av re-
gionens tertialrapport, beslutat att hälso- och sjuk-
vårdsnämnden att vidta åtgärder för att minska det 
budgeterade underskottet till 100 miljoner kronor. 
Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott på 
59 miljoner kronor ryms inom den ekonomiska ram 
som fullmäktige beslutat om i samband med be-
handling av tertialrapporten men vidtagna åtgärder 
har inte lett till att verksamheten har kunnat bedri-
vas inom nämndens ursprungliga budget. Vår be-
dömning är att det fortfarande finns ett underlig-
gande underskott i den verksamhet som nämnden 
ansvarar för. Vår granskning under året visar också 
att hälso- och sjukvårdsnämndens styrning inte 
främjar en hög effektivitet och produktivitet i verk-
samheten.

Vi bedömer också att hälso- och sjukvårdsnämn-
dens brustit i sin styrning och ledning genom dels 
sitt beslut att av fullmäktige begära handlingsplaner 
och direktiv som ingår i nämndens uppdrag, dels 
genom beslutet att inte, i enlighet med regionfull-
mäktiges uppdrag, fastställa en verksamhetsplan 
för 2022 som är anpassad till regionplan 2022–
2024 med budget 2022.

Vi bedömer att det finns ett fortsatt stort behov 
av att genomföra utvecklingsinsatser och andra 
åtgärder för att möjliggöra att hälso- och sjukvårds-
verksamheten framdeles bedrivs i ekonomisk 
balans. Vi vill återigen peka på vikten av att nämn-
dens arbete med åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans intensifieras med ett tydligt fokus på och 
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uppföljning av effekten av beslutade åtgärder. 
I vår ansvarsprövning har vi vägt in effekter av 
sådana faktorer som är svåra för regionen att 
påverka, bland annat den pågående pandemin.

Regionstyrelsens uppgift är att styra och leda re-
gionens verksamhet och har enligt kommunallagen 
en uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. 
Regionstyrelsen har inom ramen för sin uppsikts-
plikt fattat beslut om åtgärder och uppföljning med 
anledning av prognoser för bristande måluppfyllelse 
samt kommunicerat med regionfullmäktige.

Vi bedömer att styrelsens uppsikt ytterligare har 
stärkts i jämförelse med föregående år men vill 
poängtera vikten av att fortsatt utveckla denna 

med fortsatt fokus på effekt av beslutade åtgärder 
avseende hälso- och sjukvårdsnämndens verksam-
het. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas 
internkontroll i allt väsentligt varit tillräcklig. Vi 
tillstyrker att regionens årsredovisning för 2021 
godkänns.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, 
tandvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala ut-
vecklingsnämnden, kulturoch bildningsnämnden, 
patientnämnden, samverkansnämnden i Blekinge 
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi hänvisar till bifogad redogörelse.

Karlskrona den 21 mars 2022

Jan Björkman 
Ordförande 

Tyrone Svärdh 
Vice ordförande

Peter Wald Lesley Appelgren Jeppe Johnsson 
  

Inga Lill Siggelsten Blum Robert Söderberg

Revisionsberättelsen har signerats digitalt av samtliga revisorer

Till revisionsberättelsen hör bilagorna
• Revisorernas redogörelse 2021
• Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31
• Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

för ALMI Företagspartner Blekinge AB och AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
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Ordlista

Förklaringar av fackuttryck, interna begrepp och förkortningar som förekommer i årsredovisningen:

A AFA försäkring: hanterar kollektivavtalade 
försäkringar.

agenda 2030: globala mål för hållbar utveckling.

anestesigas: gas som används för att söva 
människor. 

anläggningstillgång: sådan tillgång som anskaf-
fats för att bruka eller inneha en längre tid. 

AT-tjänstgöring: allmäntjänstgöring (AT) ger 
behörighet att arbeta som läkare och att börja 
specialiseringstjänstgöring (ST). AT kompletterar 
läkarnas grundutbildning med praktiska erfaren-
heter som krävs av alla läkare oavsett yrkes- 
inriktning. Godkänd AT-tjänstgöring leder fram 
till legitimation.

avkastning: intäkter minus kostnader, uttryckt 
i kronor eller i procent av exempelvis det ur-
sprungliga värdet. 

avrop: att avropa innebär att man köper varor 
eller tjänster, det vill säga tilldelar kontrakt, med 
hänvisning till ett tidigare träffat ramavtal.

B Balansdag: sista dagen på företagets räkenskaps-
år. Kallas även bokslutsdag.

balanskrav: kravet att alla regioner och kommu-
ner ska upprätta en budget där budgeterade 
intäkter är större än budgeterade kostnader. 

balansräkning: planmässig sammanställning av 
tillgångar, skulder och eget kapital. 

basbelopp: belopp som ligger till grund för 
beräkning av flera av socialförsäkringarna och 
andra sociala förmåner. 

bedömningsbil: bil som bemannas av en sjuk- 
sköterska som SOS Alarm har möjlighet att larma 
ut för att kunna göra en bättre bedömning av en 
patient på plats än vad som kan göras över 
telefon. Då minskar trycket på ambulanserna 

som i stället kan fokusera på att nå fram till de 
akut och svårast sjuka patienterna.

bruttoinvestering: investering som ska användas 
i produktionen under längre tid. 

bruttonationalprodukt, BNP: hela värdet av ett 
lands produktion av varor, tjänster och investe-
ringar under viss tid, vanligen ett år. 

C CEMR-deklaration: europeisk deklaration för 
jämställdhet, CEMR står för Council of European 
Municipalities and Regions.

checkräkningskredit: en kredit som kan utnyttjas 
av ett företag, exempelvis utfärdat av en bank, 
upp till ett visst belopp utöver beloppet som finns 
på checkkontot. 

D demografi: studier av befolkningens storlek, 
sammansättning och geografiska fördelning. 

driftredovisning: den del av bokföringen 
som avser verksamhetens interna och externa 
kostnader. 

E e-hälsa: användning av digitala verktyg och 
digitalt utbyte av information för att uppnå hälsa. 

endodontist: specialisttandläkare som arbetar 
med komplicerade och avancerade rotfyllningar 
och andra rotbehandlingar.

endoskop: instrument för undersökning av organ 
och kroppshålor från insidan.

extern personalrörlighet: strömmen av personal 
in och ut ur Region Blekinge (exklusive pensions-
avgångar).

evidensbaserad: evidens kommer från latinets 
evidentia som betyder tydlighet, men som i detta 
sammanhang kan översättas med bevis om (eller 
vetenskapligt stöd för) insatsers effekter.
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F finansnetto: skillnaden mellan de finansiella 
intäkterna och kostnaderna i resultaträkningen. 

förvaltningsberättelse: del av årsredovisning som 
fungerar som en översikt över utveckling och 
förhållanden som inte framgår av balans- eller 
resultaträkning men som är viktiga för bedöm-
ningen av Region Blekinge. 

H HBTQ: är ett samlingsnamn och en förkortning 
för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
queera uttryck och andra identiteter.

heldygnsvård: möjlighet till vård dygnet runt för 
psykiatripatienter som blir inlagda på avdelning.

hospice: en plats där människor som är i livets 
slutskede får vård.

hälsoval: Region Blekinges benämning på vårdval 
inom primärvården. 

I index: inom statistiken ett mått (tal) för 
jämförelser i tid eller rum. 

indikator: ett mätinstrument som används för att 
påvisa förekomsten av en förändring eller en 
händelse. 

intäkt: inkomst som påförts en viss period, 
periodiserats, i den ekonomiska redovisningen. 

ISO: det internationella standardiseringsorganet 
för alla områden utom det elektrotekniska. 

J journalgranskning: granskning av journaldoku-
mentation för att identifiera och mäta skador 
i vården. 

jämförelsestörande post: post i resultaträkningen 
där man redovisar resultatet från sådana 
händelser i verksamheten som stör jämförelser 
med andra perioders resultat. 

K kapacitetsplanering: matchning av kapacitet och 
efterfrågan. 

kassaflödesanalys: del av årsredovisning som 
visar finansiella flöden, särskilt investeringar och 
finansieringen av dem. 

kassalikviditet: likvida medel och kortfristiga 
fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. 

koldioxidekvivalent, CO2e: mängden av en viss 
växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid 
som ger samma växthuseffekt.

koloskop: instrument för undersökning av 
tjocktarmen och slutet av tunntarmen.

komponentavskrivning: en avskrivningsmetod 
för materiella anläggningstillgångar som grundar 
sig på att de olika komponenterna i en fastighet, 

byggnad eller maskin särskiljs och skrivs av var 
för sig. Varje separat del anses ha olika lång 
livslängd och den tid de kan användas skiljer sig 
därför åt. 

kostnadseffektiv: ger resultat som väl motsvarar 
tillförda ekonomiska resurser. 

L leasing, finansiell och operationell: två olika 
ägandeskapsformer. Vid operationell leasing står 
uthyraren som ägare av utrustningen, tar risken 
i utrustningens restvärde och tar den i retur efter 
leasingperiodens utgång. Vid finansiell leasing 
står låntagaren som ägare av utrustningen och 
får ta in investeringen i balansräkningen.

ledningssystem: system för att fastställa 
grundprinciper för ledning av verksamheten, 
ställa upp mål och för att uppnå dessa mål. 

ledtid: den tid som går från det att ett behov 
uppstår till dess att en aktivitet är utförd. 

likvida medel: tillgångar som kan disponeras för 
betalningar. 

likviditet: betalningsförmåga på kort sikt. 

läkarbil: bil som bemannas av en specialistutbil-
dad läkare och gör hembesök till äldre och sjuka 
som har svårt att ta sig till vårdcentralen.

N nedskrivning: redovisningsterm som innebär att 
en anläggningstillgång som visar sig ha ett lägre 
värde än det värde som utgår från anskaffnings-
värdet ska skrivas ner till det lägre värdet. 

nettokostnad: verksamhetens kostnader och 
avskrivningar minus verksamhetens intäkter.

nominellt belopp: en akties andel i aktiekapitalet.

O offentlig primärvård: den del av primärvården 
som ägs och drivs av Region Blekinge. 

omsättningstillgång: tillgång som är avsedd att 
användas i verksamheten. 

onkologi: läran om tumörsjukdomar och en 
medicinsk specialitet som fokuserar på tu-
mörsjukdomar och dess behandling. 

orealiserad förlust: en förväntad förlust är 
orealiserad så länge tillgången inte har sålts.

ortodonti: tandreglering.

P patientsäkerhetskultur: förhållningssätt och 
attityder, hos individer och grupper inom en 
vårdenhet, som har betydelse för patientsäker-
heten. 
pensionsportfölj: färdigpaketerad samling av ett 
antal utvalda fonder där pensionsmedel placeras. 
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personcentrerad vård: utgår ifrån patientens 
upplevelse av situationen samt individens 
förutsättningar, resurser och hinder. Patienten 
blir därmed en partner i vården. (personcentrerat 
förhållningssätt)

pilot: förled med betydelsen försöks-, test-, 
till exempel pilotprojekt. 

poliklinisk: ingrepp som görs inom den öppna 
sjukvården, till exempel på läkarmottagning 
eller vårdcentral.

produktionsstyrning: samlingsterm för aktiviteter 
och metoder som används för att dimensionera, 
planera och initiera tillverkning.

R reaförlust: förlust som uppkommer vid avyttring 
av egendom som sjunkit i värde efter förvärvet.

reavinst: vinst som uppkommer vid avyttring av 
egendom som stigit i värde efter förvärvet.

reallön: lönens eller inkomstens köpkraft i varor 
och tjänster.

reinvestering: investering som syftar till att ersät-
ta förbrukat realkapital.

resultaträkning: stegvis redogörelse för samtliga 
intäkter och kostnader. 

räkenskap: inkomster och utgifter. 

S slutenvård: hälso- och sjukvård när den ges till 
patient inskriven vid vårdenhet. 

social investeringsfond: en fond för finansiering 
av olika sociala projekt som ger en tydlig 
samhällsnytta och sänkta kostnader för regionen. 

socioekonomi: en beskrivande klassifikation 
avsedd att belysa den hierarkiska strukturen 
i ett samhälle, baserat på individens position på 
arbetsmarknaden, vilken antas ha en avgörande 
betydelse för välfärdsfördelning och livschanser.

soliditet: ett företags finansiella stabilitet. 

somatisk: kroppslig, som har med kroppen 
att göra. 

standardiserat vårdförlopp: alla som utreds ska 
bemötas så lika det går. Vården strävar efter att 
undersökningarna ska göras i samma ordning och 
gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var 
du bor. Det ska finnas tider avsatta till de under-
sökningar som kan behövas. Varje cancersjukdom 
har ett eget standardiserat vårdförlopp.

ST-tjänstgöring: specialiseringstjänstgöring (ST) 
är ett steg på vägen mot att bli en svensk 
specialistläkare. 

sutur: kirurgisk söm som görs vid operation eller 
vid behandling av olycksfallsskada för att bringa 
sårkanter och vävnader i kontakt med varandra.

slutavräkning: fastställande av det belopp som 
ska betalas för att utjämna ett konto, till exempel 
i en uppgörelse av ett affärsmellanhavande.

T totalkostnadsredovisning: en kostnadsredovis-
ning där varje patientrelaterad enhet inom 
exempelvis ett sjukhus bär alla kostnaderna för 
sina sjukvårdskontakter, inklusive kostnaderna 
för de tjänster som enheten erhåller eller köper 
från andra enheter.

triage: medicinsk snabb förstahandsbedömning 
av skadade och sjuka på en katastrofplats eller 
ett akutintag.  

U uppförandekod: riktlinjer för hur ett företag eller 
en organisation ska bedriva sin verksamhet på 
ett etiskt, socialt eller miljömässigt riktigt sätt. 
Koden kan vara framtagen av företaget eller 
organisationen själv, eller av en branschorganisa-
tion och är ett frivilligt åtagande. 

utdebitera: ta ut som avgift från allmänheten.

utfall: slutligt resultat efter beräkning. 

utjämningssystem: statligt bidrag till kommuner 
och regioner i syfte att utjämna skillnader 
i deras ekonomiska förutsättningar att lämna 
invånarna lagstadgad service.   

utrangera: skilja bort som mindre funktionsduglig 
särskilt avseende fordon.

V verksamhetsintegrerat lärande: ett samlings- 
begrepp för de pedagogiska modeller som bygger 
på samverkan och integrering mellan högre 
utbildning och arbetsliv. 

vårdgaranti: överenskommelse mellan staten och 
regionerna om att regionernas sjukvård ska 
erbjuda undersökning och behandling inom en 
viss tid i icke-akuta fall. 

Ö öppenvård: hälso- och sjukvård som inte är 
slutenvård eller hemsjukvård.
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