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Målgrupper
Region Skånes årsredovisning avlämnas av
regionstyrelsen till regionfullmäktige. Rapporten
är avsedd för medborgare, kunder, patienter,
medarbetare, revisorer, kreditgivare, leverantörer,
samarbetspartners och övriga intressenter.
Årsredovisningen produceras av Koncernkontoret
i Region Skåne.
Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen redovisas året som gått,
i enlighet med kapitel 4 i lagen om kommunal
redovisning. I den inledande delen sammanfattas
året. Region Skånes övergripande mål följs upp

i strategikartan, först i en översiktsbild, därefter
i en mer detaljerad redovisning av måluppfyllelsen.
I förvaltningsberättelsen finns uppföljning av de
uppdrag som gavs i budget och verksamhetsplan
2016 kopplat till mål och prioriterade områden.
Den ekonomiska redogörelsen kommer sist.

Digital version
Årsredovisningen finns främst i digital version
och endast ett fåtal tryckta versioner görs.
Den är anpassad till surfplattor och andra digitala
plattformar, och det finns möjlighet att följa länkar
för dem som vill fördjupa sig.

Verksamhetsberättelser
Region Skånes verksamheter beskrivs mer utförligt.
Regionstyrelse och nämnder beskriver sitt generella
uppdrag, kommenterar viktiga händelser under
perioden, redovisar måluppfyllelse samt ekonomi.
Även de bolag som ägs av Region Skåne
kommenterar perioden.
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Mycket kvar att göra – men på rätt väg
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Under det gångna året har den skånska
sjukvården utvecklats, kollektivtrafiken
byggts ut och flera viktiga förändringar
genomförts på det regionala utvecklings
området som kommer att påverka Skå
nes tillväxt under decennier.
Skånsk sjukvård stiger i de nationella
jämförelserna. Från mycket låga place
ringar för några år sedan till att Skåne
nu ligger på åttonde plats av landets 21
landsting och regioner. Inom flera om
råden ligger vi mycket långt fram, så
som i hjärtsjukvården och strokevården.
Vi har hög måluppfyllelse i den pallia
tiva vården och i nationella jämförelser

utmärker sig skånsk sjukvård bland an
nat inom områdena psykiatri och rörelse
organens sjukdomar.
Under 2016 satsades särskilt på att
öka tillgängligheten. Ett av de priorite
rade områdena var cancersjukvården,
inom vilken fler standardiserade vård
förlopp infördes. Väntetiderna reduce
rades för flera diagnoser. Men många av
målen nås fortfarande inte.
Särskilda satsningar gjordes på vår
den av sepsis och artros och resultaten
förbättrades. Arbetet med att minska
förekomsten av trycksår fortsatte.
Resandet med kollektivtrafiken öka
de. Trafiken byggdes ut med bland an
nat Pågatåg till Marieholm, och beslut
fattades om genomförandeavtal för
spårväg i Lund.
Flera viktiga framsteg inom det regio
nala utvecklingsområdet nåddes under
året. I början av sommaren kunde jag
tillsammans med regeringen meddela

att Malmö högskola ska bli universitet.
Max IV i Lund invigdes i juni. Inom
det nystartade Greater Copenhagensamarbetet nådde vi under hösten enig
het om att en ny Öresundsförbindelse
mellan Helsingör och Helsingborg ska
byggas så fort som möjligt.
Samtidigt återstår många utmaning
ar. En sådan är tillgängligheten i sjuk
vården som fortfarande är för låg. Det
är ett av skälen till att vi i år gör en stor
satsning på e-hälsa. Ambitionen är att
underlätta för medarbetarna, göra det
enklare för patienterna att exempelvis
boka tider och öka tillgängligheten i
sjukvården.
Mycket återstår att göra, men Skåne
är på rätt väg.

Henrik Fritzon (S)
Regionstyrelsens ordförande
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lighet att utvecklas. Vi arbetar hela tiden
för att skapa långsiktiga och stabila
region
övergripande arbetsvillkor som
gynnar enskilda arbetsplatser, medarbe
tare och patienter. En framgång i det
arbetet är det avtal som träffats med
Vårdförbundet.
Den skånska hälso- och sjukvården
blir allt bättre, konstaterar Sveriges Kom
muner och Landsting i en stor nationell
jämförelse. Vi klättrar flera placeringar,
bland annat inom ortopedi, cancervård
och behandling av stroke. Samtidigt
återstår mycket att göra, tillgängligheten
till vården är inte tillräckligt bra och även
om antalet operationer ökar så räcker
det inte för att möta patienternas behov.
Viktiga milstolpar för den regionala
utvecklingen är att Malmö högskola ska
bli universitet och invigningen av Max
IV, en av världens största forskningsan
läggningar som befäster Skånes roll på
den nationella och internationella forsk
ningskartan.
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Med medarbetarnas engagemang och
kompetens har vi tagit viktiga steg framåt. Ett av årets mest glädjande besked
fick vi i medarbetarenkäten, där åtta av
tio rekommenderar Region Skåne som
arbetsgivare.
När jag besöker olika arbetsplatser
pratar vi ofta om vikten av värderingar,
synligt och lyssnande ledarskap och
medarbetarnas initiativ till ständiga
förbättringar. Jag märker också att Re
gion Skånes värderingar, Välkomnande,
Drivande och Omtanke och respekt, har
en positiv effekt på både arbetsmiljön
och möten med patienter och resenärer.
Sjuksköterskebristen är ett problem
och vi jobbar hårt med lösningar. Ett
exempel är de 100 nya platserna för
sjuksköterskor som utbildar sig till spe
cialister med lön. Samtidigt låter vi far
maceuter, receptarier, städ, it-tekniker
och andra funktioner avlasta vårdperso
nalen – varje medarbetare ska jobba på
toppen av sin kompetens och ha en möj
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Medarbetarna är Region Skånes viktigaste resurs
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Vi har ett positivt ekonomiskt resul
tat 2016, men når inte de finansiella
målen. I Malmö och Helsingborg byg
ger vi för framtidens sjukvård. Det kommer tillsammans med en storsatsning
på e-hälsa att kräva stora investeringar
de närmaste åren – investeringar som
kommer att bära frukt i form av hållbar
ekonomi och tillgänglig, effektiv och
högkvalitativ vård.
Alf Jönsson
Regiondirektör
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Detta är Region Skåne
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen
av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.
Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Samarbete med kommunerna och andra landsting samt med andra regioner i och utanför Sverige är
en viktig dimension i arbetet. Region Skånes roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande
kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer
och individer.

En vanlig dag i Skåne
• föds 44 barn.
• besöker 10 041 skåningar en läkare.
• besöker 14 657 skåningar en annan vårdgivare än läkare.
• blir 473 skåningar inskrivna i slutenvården.
foto: © malin lauterbach

• flyttar 126 personer till och 88 från Skåne.
• blir vi 57 fler skåningar.
• är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna.
• reser cirka 250 000 personer med någon av Skånetrafikens
14 000 dagliga turer med bussar och tåg.

Skåningarnas vårdkonsumtion

Läkarbesök totalt
Läkarbesök per invånare

3 664 828
2,8

Övriga besök totalt
Övriga besök per invånare

5 349 863
4,1

Distanskontakter totalt
Distanskontakter per invånare

5 055 309
3,8

Vårdtillfälle totalt
Vårdtillfälle per 1000 invånare

172 704
131

foto: © jenny brandt

Skåningarna gjorde cirka 3,7 miljoner läkarbesök under
2016. Detta innebär att skåningarna i genomsnitt besökte
läkare cirka 2,8 gånger under året.

Skåningarnas kollektivresor

foto: © bengt flemark

163,6 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under 2016.
Drygt hälften av dessa var med stadsbuss, medan resor med
regional busstrafik uppgick till 33,6 miljoner och resor med
regional tågtrafik landade på 46,3 miljoner.
Antalet resande ökade med 3 procent jämfört med 2015.

Regional
busstrafik
20 %
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Regional
tågtrafik
28 %

Stadsbusstrafik
51 %

Serviceresor
1%

Så här finansierades Region Skåne
Skatteintäkter och statsbidrag 81,3 %

Region Skånes ekonomi 2016

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 1,1%

Resultatet 2016 blev ett överskott på
103 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader
uppgår till 43,5 miljarder kronor. Den största
kostnaden är personal som utgör nästan hälften.

Biljettintäkter från kollektivtrafiken 6,5 %
Försäljning av sjukvård 3,3 %
Övriga intäkter 5,0 %

Så här använde Region Skåne pengarna
Somatisk vård 51 %
Primärvård 16 %
Skånetrafiken 7 %
Regional utveckling 2 %
Tandvård 2 %
Läkemedel inom läkemedelsförmånen 7 %
Övrig hälso- och sjukvård 7 %
Psykiatrisk vård 7 %
Övriga kostnader 1 %

Region Skånes kostnader
19
18

Miljarder kronor
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4,3*

4,1
9,5
%
Köpt
trafik

90 :

Övriga
kostnader

*Fr o m 2016 bruttoredovisning av läkemedel

90 kronor per invånare och dag motsvarar kostnaden
för all hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utveckling Region Skåne tillhandahåller sina medborgare.

Anställda inom Region Skåne
Region Skåne (inklusive helägda Folk
tandvården AB) är en av landets största
arbetsgivare med 34 589 anställda.
De allra flesta är anställda inom hälsooch sjukvården.

foto: © christiaan dirksen

Sjuksköterskor,
barnmorskor
30 %
Administrativ
personal
14 %
Tandvårdspersonal
4%

Läkare
13 %

Undersköterskor
skötare 19 %
Medicinska
sekreterare
6%

Största arbetsplats är Skånes universitetssjukvård, med verksamheter i Lund och
Malmö, där mer än var tredje anställd
jobbar. Under 2016 ökade antalet anställda med 1 186.

Övrig
vårdÖvrig
personal
personal
9%
6%

Region Skånes politiska organisation
Regionfullmäktige är Region Skånes högsta be
slutande församling. Fullmäktige har 149 ledamöter
som väljs direkt av Skånes invånare vart fjärde år.
Regionfullmäktige beslutar i de stora övergripande
frågorna för Region Skåne, bland annat budget,
skattesats och patientavgifter. Regionfullmäktige väljer
samtliga ledamöter i styrelse, revision och nämnder.
Sedan 2015 styrs Region Skåne av Socialdemokraterna
och Miljöpartiet. Tillsammans har de 62 av de 149
platserna i regionfullmäktige. Den politiska oppositionen
består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och av Vänsterpartiet och Sverige
demokraterna.
Regionstyrelsen är Region Skånes ”regering”. Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region
Skånes intressen och har uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige

Patientnämnd

Revision
Valberedning

Arvodesberedning

Arbetsutskott

Folkhälsoberedning
Demokratiberedning

Regionstyrelsen

Beredning för
framtidens sjukvård

Handikappberedning

Habiliterings- och
hjälpmedelsnämnd
Regional
utvecklingsnämnd

Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Sjukvårdsnämnd Sus
Sjukvårdsnämnd Sund

Kulturnämnd

Upphandlingsstrategiutskott

Sjukvårdsnämnd Kryh

Beredningen/
utskottet för
psykiatri,
primärvård och
tandvård

Kollektivtrafiknämnd

Servicenämnd

Personalnämnd

förvaltningsberättelse
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Ögonblick från året som gått
Januari

Februari

Juni
De nya patientavgifter som ska gälla från januari 2017
beslutas. Besök på vårdcentral kommer att kosta
200 kronor, medan besök på akutmottagning 400 kronor.
Regeringen beslutar att Malmö högskola ska få status
som universitet, preliminärt från den 1 januari 2018.

Juli
Rekordmånga ungdomar prövar sina vingar som
sommarlovsentreprenörer. Uppemot 350 unga gör sina
egna idéer till sommarjobb och utvecklar samtidigt
entreprenöriella egenskaper i ett projekt som drivs av
Region Skåne och Skånes kommuner.

foto: © mikaela videll

September
Mer än 3 000 personer
från 24 nationer deltar
i Eurorando, Europas
största internationella
vandringsevenemang, som
hölls i Skåne. Under en
vecka vandrar deltagarna
främst längs olika sträckor
av Skåneleden. Region
Skåne, Helsingborgs stad och Svenska turistföreningen står
som värdar för evenemanget.

December
Region Skåne, Lunds universitet och Research Institutes
of Sweden tecknar ett samarbetsavtal som innebär att
institut med inriktning på mobil hälsa placeras i Skåne.

förvaltningsberättelse
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April
Region Skåne och de skånska kommunerna tecknar ett nytt
hälso- och sjukvårdsavtal. Det nya avtalet ger förutsättningar för
en mer sammanhållen hemsjukvård för Skånes mest sjuka.

Maj
Årets upplaga av Skåne Innovations Week
innehåller över 100 aktiviteter och mer än
140 aktörer i hela Skåne. Region Skånes
arrangemang Skåne Innovation Day fyllde den
gamla verkstaden på Kockums, med mängder
av aktiviteter och föredrag.

Augusti
Årets användande av Jojo Sommar avslutas med rekordsiffror.
Skånetrafiken har sålt över 200 000 kort, som för 650 kronor
berättigar till resande med kollektivtrafik i hela Skåne från 15 juni
till 15 augusti. Nytt för året var att varje resenär med kortet kunde
ta med sig två barn eller ungdomar utan extra kostnad.

Oktober
Anders Karlsson (S) väljs till ny ordförande för regionfullmäktige.
I Region Skånes budget för 2017 prioriteras fortsatta satsningar
på tillgänglighet i vården, möjligheterna att använda digitala tjänster
i hälso- och sjukvården och arbetet för att öka resandet med
Skånetrafiken. Skattesatsen blir oförändrad, 10,69 procent.

November
Forskningsanläggningen Max IV i Lund
tilldelas Skånes arkitekturpris 2016.
Lars Håkansson, silversmed och
formgivare från Höör, får Region Skånes
kulturpris 2016 för ett livslångt och
konsekvent experimenterande med
silverplåtens möjligheter.
:
foto
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För att få fler blodgivare flyttar
blodcentraler i Skåne närmare
medborgarna. I Malmö, Kristianstad
och Lund har blodcentralen flyttat till
lokaler i centrum. Tanken är att göra
blodcentralerna mer lättillgängliga och
synliga.

Det nya mikrobiologiska superlaboratoriet i Lund invigs.
Här finns robotar som bland annat hanterar 1300 bakterieprover och 2 000 analyser av virussmitta i blod per dygn
samt möjlighet till extra säker hantering av luftburen smitta.

foto
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Mars

Efter en innovationsupphandling står det
klart att Region Skåne blir först i världen med
att använda miljövänliga och lokalproducerade
engångsförkläden i sjukvården. Dessa består till
största delen av sockerrör, stärkelse och kalk.
Den stora miljösatsningen innebär också nya
arbetstillfällen i Helsingborg.

on

Åtta av tio skåningar kan rekom
mendera sin vårdcentral till andra. Det visar den nationella
patientenkäten som genomförts under hösten 2015. Det
framgår även att en av tio är missnöjd med tillgängligheten
på vårdcentralerna.

När förhandlingarna inleds om höghastighetståg i Sverige
föreslår regeringen att denna järnväg ska få tre stopp i Skåne:
Malmö, Lund och Hässleholm. Trafikverket ska dessutom
förstärka Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad.

ru

Förskrivningen av läkemedel som kan
vara olämpliga för äldre personer har
minskat kraftigt. Region Skåne har på
tre år gått från att vara bland de sämre i
Sverige till att vara bland de allra bästa
på att undvika läkemedel som kan ge
allvarliga biverkningar för äldre personer.

©
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Styrsystem och principer

Strategikartan skapar ramverket

Nöjda medborgare är det primära målet
för Region Skåne. I den så kallade stra
tegikartan beskrivs vision, verksamhets
idé och mål. Den är indelad i fyra olika
perspektiv, vilket skapar helhetssyn och
styrning. Inom varje perspektiv finns
ett antal strategiska mål. Inom ramen
för de olika perspektiven beskrivs vad
som ska göras för att uppnå målen.

Regionstyrelsens
uppsiktsplikt och intern kontroll

Regionstyrelsen ska leda och samordna
förvaltningen av Region Skånes ange
lägenheter och övervaka övriga nämnders
verksamhet. I uppsiktsplikten ingår
också att säkerställa att Region Skåne
har en väl fungerande intern kontroll.
Uppsiktsplikten fullgörs bland annat
genom uppdrag om uppföljningar och
prognoser från olika nämnder. I sam
band med beslut om delårsrapporten för
januari -augusti 2016 föreslog styrelsen
till fullmäktige att uppdra åt samtliga
nämnder att följa upp och värdera effek

terna av de åtgärder som vidtagits under
2016 för en ekonomi i balans. En sam
manfattning av denna uppföljning finns
att läsa i ekonomiavsnittet.
Löpande uppföljning

Nämnder, styrelser, förvaltningar och
bolag har ansvar för att löpande följa
upp verksamhet, resultat och ekonomi
samt att vidta åtgärder för att korrigera
befarade avvikelser.
Månads- och delårsrapporter

Nämndernas och förvaltningarnas upp
följningar sammanfattas i månads- och
delårsrapporter som delges regionstyrel
sen. Prestationer, resultat och effekter
av verksamheten samt prognoser, analy
ser och kommentarer ska framgå. Vid
behov ska åtgärdsplaner för att rätta till
eventuella avvikelser redovisas. Delårs
rapporten för januari-augusti är en för
djupad uppföljning av årsredovisnings
karaktär.

foto : © bengt flemark

• Medborgarperspektivet speglar de för
väntningar och behov som olika in
tressenter har.
• Verksamhetsperspektivet beskriver hur
resurserna ska användas för att nå
målen.
• Medarbetarperspektivet beskriver hur
medarbetarnas kompetens ska tillvara
tas.
• Ekonomiperspektivet beskriver hur
Region Skåne ska hushålla med till
gängliga resurser.

Region Skånes sex övergripande mål
(Nöjda medborgare, En effektiv verksam
het med hög kvalitet, En drivande utveck
lingsaktör, Kompetenta, stolta och motive
rade medarbetare, Verksamhet och resultat
i fokus samt Långsiktigt stark ekonomi)
bryts ned i delmål och mätbara måltal
för verksamheten.

Regionfullmäktige sammanträder i Rådhus Skåne, Kristianstad.

förvaltningsberättelse
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Bokslut och årsredovisning

Efter årets slut upprättas ett bokslut
med resultat- och balansräkning med
bilagor och specifikationer. I årsredovis
ningen görs en sammanfattande upp
följning av årets verksamhet som redo
visas för regionfullmäktige.
Intern kontroll

Intern kontroll ingår som en del i region
styrelsens uppsiktsplikt och ska säker
ställa:
• ändamålsenlig och effektiv verksamhet
• tillförlitlig ekonomisk rapportering
• efterlevnad av gällande lagar och för
ordningar

Intern kontroll påverkar alla delar av or
ganisationen. Den är inte begränsad till
uppföljning av ekonomi, utan ingår som
en del av systemet för styrning och led
ning. Nämnder, styrelser, förvaltningar
och bolag har genomfört kontroller i
enlighet med sina fastställda interna
kontrollplanerna för 2016. Rapporterna
visar att arbetet med intern kontroll un
der 2016 integrerats bättre med den öv
riga styrningen och utgått från respek
tive verksamhets uppdrag. Utfallet av
rapporterna under året har inte föran
lett korrigerande eller andra åtgärder
från regionstyrelsens sida annat än vad
som görs inom det löpande styr- och led
ningssystemet. Se vidare särskild rappor
tering av intern kontroll 2016 i bilaga 2.

Risk- och sårbarhetsarbete

Region Skåne ska enligt lag utse en kris
ledningsnämnd, och för varje mandat
period besluta om en plan för hantering
av extraordinära händelser utifrån en re
gional risk- och sårbarhetsanalys. R
 egion
Skånes risk- och sårbarhetsanalysrapport
2016 följdes enligt gällande föreskrift
upp i oktober till Socialstyrelsen, Myn
digheten för samhällsskydd och bered
skap och Länsstyrelsen Skåne. Krisled
ningsnämnden aktiverades inte under
2016 men genomförde en övning i en
lighet med krishanteringsplanen i de
cember. Läs mer.

God ekonomisk hushållning
Region Skåne har i budget och verksam
hetsplan 2016 med plan för 2017-2018
beslutat om sex övergripande mål, som
utgör grund för arbetet med god ekono
misk hushållning. Målen, som består av
olika delmål, följs upp genom måltal.
En samlad analys görs över måluppfyll
elsen utifrån skalan grön, gul och röd.
Grön färg anger att målet är uppfyllt,
gul färg att det delvis är uppfyllt och
röd färg att det inte är uppfyllt. Bedöm
ningen görs genom att delmålen utgör
grund för bedömning av målen, och
målen sedan utgör grund för bedömning
av de övergripande målen. Det bör note
ras att vissa delmål är ändrade 2016 och
då inte kan jämföras med 2015.
För målen Nöjda medborgare och Ef
fektiv verksamhet med hög kvalitet blir
bedömningen ”delvis uppfyllt/oföränd
rat”. Avseende målet att Region Skåne
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Måluppfyllelse
Mål
Nöjda medborgare
Effektiv verksamhet med hög kvalitet
En drivande utvecklingsaktör
Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare
Verksamhet och resultat i fokus
Långsiktigt stark ekonomi

ska vara En drivande utvecklingsaktör
blir bedömningen ”uppfyllt/oförändrat”.
Målet Kompetenta, stolta och motiverade
medarbetare bedöms som ”delvis upp
fyllt/oförändrat”, och detsamma gäller
för målet Verksamhet och resultat i fokus.
För att Region Skåne ska fullgöra sitt
uppdrag behövs det en Långsiktigt stark
ekonomi. För detta mål blir bedömning
en ”ej uppfyllt/oförändrat”, då inget av

delvis uppfyllt/oförändrat
delvis uppfyllt/oförändrat
uppfyllt/oförändrat
delvis uppfyllt/oförändrat
delvis uppfyllt/oförändrat
ej uppfyllt/oförändrat

delmålen för resultat och finansiering
uppnås. Helhetsbedömningen är att det
behövs ytterligare förbättringar för att
Region Skåne ska anses ha en god eko
nomisk hushållning. Grunden för detta
uttalande är att den samlade bedöm
ningen för de övergripande målen blir
”delvis uppfyllt/oförändrat”.
Läs mer om god ekonomisk hushåll
ning i ekonomiavsnittet.

Strategikarta 2016

Produktiviteten ska öka.

Människor ska bemötas
med respekt.

– från vision till mål

Bedriva en jämlik hälso- och
sjukvård.

Patienternas makt ska öka.

*Kunskapsstyrningen ska öka.
Den upplevda tillgängligheten ska öka.

Tillgängligheten ska öka.

Patientsäkerheten ska
vara hög.

Den jämlika och jämställda
hälsan ska öka.

Medborgarnas makt ska öka.

Nöjda
medborgare

PE

K

E
TIV

VER

T

KS

AM

En drivande
utvecklingsaktör

HE

Samspelet mellan olika
samhällsaktörer, nationellt
och internationellt, ska öka.

TS

Kultur ska synliggöras
för medborgarna inom
Region Skånes samtliga
verksamhetsområden.

Fritt från fossila
bränslen 2020.

IVET

MED

KT

BO

PE

RG

RS

AR

PE

PE

RS

Den kliniska forskningen
ska öka.

Skåne ska vara Europas mest
innovativa region 2020.

Medborgarnas kännedom
om Region Skåne ska öka.

Medborgarnas kunskap
om/deltagande i kulturlivet
i Skåne ska öka.

En effektiv
verksamhet med
hög kvalitet

Förtroendet ska öka.

SKÅNE
– livskvalitet i
världsklass

T

Kompetenta,
stolta och motiverade
medarbetare

ER

SP

EK

PE

IP

RS

M

PE

NO

KT

IVE

EKO

Resultatmål:
Region Skånes resultat ska över
en femårsperiod uppgå till minst
två procent av de samlade
intäkterna från skatt, kommunal-ekonomisk utjämning och generella
statliga bidrag. Resultatet ska
årligen utgöra minst en procent av
de samlade intäkterna.

TIV

ET

Långsiktigt stark
ekonomi

Finansieringsmål:
Investeringar i utrustning ska
självfinansieras till 100 procent.
Investeringar i fastigheter ska
självfinansieras till minst 50 procent.
Investeringar i tåg och bussar ska
självfinansieras till minst 40 procent.

MED

AR

T
BE

AR

Region Skåne ska vara en
attraktiv och konkurrenskraftig
arbetsgivare.

Verksamhet och
resultat i fokus

Ledarskapet ska vara gott
och chefer ska utveckla
verksamheten i dialog med
medarbetarna.

Region Skåne ska vara en
hälsofrämjande arbetsplats.

Samtliga verksamheter ska
arbeta strukturerat med
kompetensförsörjningsplaner.

Vision Skåne – livskvalitet i världsklass.
Långsiktiga mål
Skåne ska vara Europas mest innovativa och attraktiva region 2020.
Skåne ska vara fossilbränslefritt 2020.
Verksamhetsidé
Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt.
Kännetecken
Region Skåne är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare
är medborgarna. Organisationen kännetecknas av kvalitet, professionalism,
lyhördhet, kompetens, kreativitet, öppenhet och empati.

Måluppfyllelse
Målet är uppnått
Målet är delvis uppnått
Målet är ej uppnått

förvaltningsberättelse
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Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål
Medborgarperspektivet

Nöjda medborgare
är Region Skånes främsta mål
Tillgänglighet och
dialog bygger förtroende

Människor måste kunna lita på att den
offentligt finansierade verksamheten
sköts på bästa sätt. Region Skåne vill bi
dra till ett socialt hållbart Skåne genom
att behandla människor likvärdigt, vara
en öppen organisation som är villig att
lära av medborgarna och koppla detta
till den politiska beslutsprocessen. Med
borgardialoger, kontakter med patienter
och resenärer samt olika undersökning
ar genomfördes under året, vilket bi
drog till delaktighet och utveckling.

foto : © skånetrafiken

Att främja lika
rättigheter och möjligheter

Alla medborgare
ska känna delaktighet

Att involvera medborgarna mellan valen
utvecklar demokratin. Medborgarna vill
bidra med sina kunskaper och erfaren
heter och Region Skånes politiker vill
gärna lyssna och samtala. Detta är dock
ett ständigt pågående arbete och det
finns olika utmaningar för att uppnå
målet om en god integrering av med
borgardialogen i den politiska besluts
processen. Region Skånes ambition är
att löpande föra dialog med befolkning
en kring samtliga ansvarsområden. Er
farenheterna från dessa möten och ut
byten är också att det är viktigt för
människor att uppleva att de både kan
10 förvaltningsberättelse

och får vara delaktiga i samhällsutveck
lingen. Dialogen har därför potential att
bidra till både ökad framtidstro och
ökad livskvalitet.
Under året låg fokus på det demokra
tiska styrelseskickets fördelar. Fem korta
filmer som tar upp olika aspekter av de
mokrati producerades och utgör basen
för denna satsning som framför allt rik
tar sig till människor vars röst sällan
hörs. En särskild satsning pågår för att
utveckla den digitala dialogen med
ungdomar. Förtroendevalda i Region
Skåne förde under sommaren uppskat
tade dialoger på Hästveda marknad och
Malmöfestivalen.

Region Skåne arbetar aktivt för att alla
människor, såväl medarbetare som pa
tienter, anhöriga och medborgare, ska
ha lika rättigheter och möjligheter.
Under året medverkade Region Skåne
i Sveriges kommuners och landstings
nationella projekt för att integrera
mänskliga rättigheter i styrning och
ledning. Koncernkontoret har gjort en
kartläggning av insatser inom området
mänskliga rättigheter (MR), med ana
lys av politiska nämnders, beredningars
och förvaltningars internbudgetar och
ekonomiska bidrag till utvecklingspro
jekt, intresseförening
ar med mera.
Kartläggningen visade att Region Skåne
bedriver ett omfattande och aktivt ar
bete som kan definieras som MR-
insatser. Dock finns potential för ökad
samordning och en effektivare resurs
användning i det framtida arbetet.

Medborgarnas
kännedom om Region Skåne
Andel i procent		 2014 2015 2016
Region Skåne ansvarar för:
– Hälso- och sjukvård		 87
– Kollektivtrafik		64

87
69

88
69

Region Skånes
politiska majoritet		48

42

37

Källa: Skåneenkäten

Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål
Medborgarperspektivet

Ett arbete utifrån jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet görs bland annat
vid upphandlingar. Det sker genom
krav på anbudsgivare att inom ramen
för sin verksamhet kunna visa på ett
målinriktat arbete som främjar lika rät
tigheter och möjligheter utifrån be
stämmelserna i diskrimineringslagen.
Från 2017 kommer dessa krav att ställas
vid alla upphandlingar av tjänster, vil
ket väntas få stor genomslagskraft då
Region Skåne är en stor upphandlings
aktör.
Stora likarättspriset i Region Skåne
gick 2016 till projektet Språkspåret på
mottagningen för smärtrehabilitering
vid Skånes universitetssjukvård för att
de genom ett innovativt arbete i ett
brett team bestående av arbetsterapeut,
kurator, läkare, sjukgymnast, psykolog
och etnolog skapat förutsättningar för
att erbjuda likvärdig smärtlindring åt
alla patienter oavsett etnisk och kultu
rell bakgrund.
Regional utvecklingsstrategi
Det öppna Skåne 2030

• Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet.
• Skåne ska bli en stark hållbar till
växtmotor.
• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga
ortsstruktur.
• Skåne ska utveckla morgondagens
välfärdstjänster.
• Skåne ska vara globalt attraktivt.
Under 2016 fortsatte arbetet med att för
verkliga strategin, ett arbete som be
drivs av olika utvecklingsaktörer i Skåne.
Region Skåne samordnar insatser för ge
nomförandet och hur dessa ska mätas
och följas upp. Även den egna verksam
heten arbetar och utvecklas i enlighet
med strategin. Region Skånes roll som
samordnare har främst varit att under
lätta för samhandling mellan olika ak
törer och sektorer, och att ta initiativ till
mötesarenor och samarbeten. Här följer
ett axplock av betydelsefulla aktiviteter
under året.

» Region Skåne fortsatte etablerade sam
arbeten som Klimatsamverkan Skåne,
Kompetenssamverkan Skåne, Struktur
bild Skåne, Skånskt bostadsnätverk,

»

»

»
»

Överenskommelsen med Idéburen sek
tor, Forsknings- och innovationsrådet i
Skåne, innovationsarenor med flera.
För att sprida kunskap om Skånes
nuläge och bredda ägarskapet för
strategin anordnades dialogforum
exempelvis Attraktionskraft Skåne,
Mötesplats Skåne, Soundingboard och
idétävligen Imagine Open Skåne 2030.
Region Skåne bedrev också påver
kansa rbete exempelvis rörande Sve
rigeförhandlingen, bostadsbyggande,
innovation och forskning, livsme
delsfrågor och Skånes närvaro på
den nationella och internationella
arenan.
Under 2016 slöts ett nytt hälso- och
sjukvårdsavtal mellan Region Skåne
och Skånes 33 kommuner.
Arbetet för ett socialt hållbart Skåne
2030 och utifrån den gemensamma
handlingsplanen för kultur och hälsa
fortsatte.

Uppföljningen av arbetet med den regio
nala utvecklingsstrategin går att följa på
den särskilda hemsidan för utvecklings
strategin. Läs mer.
God hälsa och livskvalitet för alla

Region Skåne arbetar på många sätt för
att skapa förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen.
Folkhälsoarbetet liksom det hälsofräm
jande och sjukdomsförebyggande arbetet

foto : © peter brinch

Skånes regionala utvecklingsstrategi ut
går från målbilden om Det öppna Skåne
och siktar mot 2030. År 2014 beslutade
ett enhälligt regionfullmäktige att anta
strategin. Skånes kommuner, statliga
myndigheter, högskolor och universitet,
näringslivs- och branschorganisationer,
idéburna organisationer samt enskilda

medborgare var delaktiga under framta
gandet. Strategin fokuserar på vad som
behöver göras för att stärka Skånes ut
veckling och har fem prioriterade ställ
ningstaganden:

Mötesplats Skåne samlar företrädare från region, kommun, stat, myndighet, idéburen sektor och näringsliv från hela Skåne.
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Medborgarperspektivet

Folkhälsorapporten Barn och unga i Skåne offentliggjordes i november 2016 och resultaten
har haft stor efterfrågan i kommunerna.

är en självklar del i skånsk hälso- och
sjukvård och tandvård. Ett regionalt
kunskapscentrum för prevention och
sjukdomsförebyggande metoder inrät
tades under året. Det personcentrerade
arbetet för att förbättra levnadsvillko
ren för patienter intensifierades, bland
annat genom det nya hälso- och sjuk
vårdsavtalet mellan Region Skåne och
de 33 kommunerna. Det innehåller för
första gången ett gemensamt åtagande
som stegvis ska realiseras under perio
den 2016-2020.
Folkhälsorapporten Barn och Unga i
Skåne 2016 offentliggjordes i november
2016. Resultaten från rapporten har haft
stor efterfrågan i kommunerna. De allra
flesta skolelever i Skåne mår i allmänhet
bra. Pojkar mår bättre än flickor och yngre
elever mår bättre än äldre. Jämfört med
föregående undersökning 2012 har den
självskattade hälsan dock försämrats bland
pojkar och flickor i samtliga årskurser
med störst försämring bland flickor i
årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.
Under 2016 erbjöd det nystartade re
gionala kunskapscentret för levnads
vanor och sjukdomsprevention utbild
ning till personal på vårdcentralerna i
MET-metoden, en behandlingsmetod
anpassad till primärvårdsinsatser och
som rekommenderas i socialstyrelsens
nationella riktlinjer för arbetet med
missbruk och beroende. Vårdprogram
met för levnadsvanor har uppdaterats i
12 förvaltningsberättelse

syfte att tydliggöra vårdnivåernas an
svar i missbruk och beroendevården
samt lyfta betydelsen av att göra uppe
håll med alkohol inför planerade opera
tioner. Region Skåne deltog också i
Länsstyrelsens nätverk Samverkan mot
droger, för att skapa samverkan med
andra samhällsaktörer.
Evenemanget Skåne lyfter – för ett
öppet Skåne 2030 genomfördes under
maj, och i samband med detta genom
fördes medborgardialoger om attityder
till tobak, utifrån att Region Skåne
ställt sig bakom projektet Tobacco End
game – rökfritt Sverige 2025.
De projekt som bedrivs för att mins
ka barnfetma har lett till ökad samver
kan mellan sjukvården och kommun
ernas elevhälsa bland annat för att
identifiera barn med fetma och kunna
erbjuda stöd.
Region Skånes folkhälsoberedning
tog i samverkan med Skåneidrotten och
andra samhällsaktörer fram ett regionalt
idrottspolitiskt program som omfattar
åren 2017-2020. Man beslutade även om
en gemensam satsning på S enior Sport
School, för ett hälsosamt åldrande i Skåne.
Befolkningens syn på tillgång till
vård, rimliga väntetider, förtroende för
vården och vård på lika villkor för be
folkningen följs upp via Hälso- och sjuk
vårdsbarometern (tidigare Vårdbarome
tern). Region Skånes resultat beträffande
tillgången till den vården och vänte

tiden till vårdcentral förbättrades, men
behöver bli ännu bättre. Angående
förtroendet för vården kunde ingen tyd
lig förändring ses, inte heller beträffan
de vård på lika villkor, där Skåne låg på
rikssnittet. Läs mer.
Med hjälp av Nationella Patientenkäten
(NPE) mättes den patientupplevda kva
liteten. Resultaten för somatisk slutenoch öppenvård följde genomsnittet i
Sverige, eller låg i vissa fall något högre.
Mätning inom primärvården visade
däremot att resultatet för Region Skåne
har försämrats jämfört med 2015. Skill
naderna mellan riket och Region Skåne
var dock små. Mätning av patientupp
levd kvalitet på akutmottagningar visa
de på en förbättring i Region Skåne. De
mindre sjukhusens akutmottagningar
hade i allmänhet ett bättre resultat jäm
fört med de större sjukhusen. Läs mer.
Region Skåne skapar
morgondagens välfärdstjänster

Användarna av 1177 Vårdguidens etjänster i Skåne är mycket nöjda visade
den nationella nöjd kundindexmät
ningen (NKI) 2015. Skånes index var
78, att jämföras med 72 nationellt. Över
443 000 invånare, 35 procent, har idag
ett konto för e-tjänsterna. Antalet unika
besökare och antalet besök fortsatte att
öka 2016. Ökningen berodde av allt att
döma på högre kännedom och nöjdhet
hos besökarna på webbplatsen. De van
ligaste besökssidorna var Hitta vård,
e-tjänsterna för att boka och omboka
tider samt sidor om särskilda sjukdomar
eller symtom, exempelvis magsjuka, in
fluensa och RS-virus hos barn. De mest
besökta temaområdena var gravid, barn
och föräldrar samt cancer.
Den mest använda tjänsten var För
nya recept, men användningen motsva
rade fortfarande bara en liten del av det
totala antalet förnyade recept. Genom
att mer aktivt hänvisa till e-tjänsterna
för receptförnyelse kan till exempel tele
fontillgängligheten i vården öka. Antalet
ärenden i e-tjänsterna ökade, men ök
ningstakten hade dämpats något jäm
fört med de två senaste åren. Under 2016
loggade invånarna in nästan två miljo
ner gånger till 1177 Vårdguidens e-tjäns
ter och skickade drygt 280 000 ärenden.
Läs mer.

Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål
Medborgarperspektivet
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Region Skåne fortsätter satsa på att utveckla e-hälsa och de tjänster som ska göra det
enklare för medborgare och patienter att kontakta hälso- och sjukvården, exempelvis för att
kunna boka och omboka tider.

E-tjänsten Tidbok online infördes
inom hälso- och sjukvården vid årsskif
tet 2015-2016, dock har införandet vid
Skånes universitetssjukhus gått långsam
mare. Med tjänsten kan medborgarna
avboka, omboka, läsa den egna journa
len på nätet (inte tillgängligt för ålders
gruppen 13-18 år), förnya recept med
mera. Antalet online-bokningar upp
gick vid årets slut till ungefär 300 per
vecka. Läs mer. Fördelat på de aktive
rade vårdcentralerna och barnavårds
centralerna innebär det att varje mot
tagning endast hade några få bokningar
online varje vecka. En förklaring är att
antalet bokningsbara tider var lågt, men
även där antalet erbjudna tider var högt
bokades endast några få tider varje
vecka. Totalt har 146 000 personer log
gat in och öppnat sin journal på nätet
minst en gång sedan möjligheten inför
des 2014. Under vardagar loggade i ge
nomsnitt 2 000 patienter in för att läsa
sin journal, och under helgdagar cirka 1
000 personer. Totalt gjordes 852 000
inloggningar till journaler under 2016.
Samtliga webbplatser för Region Skå
nes primär- och specialistvård har om
arbetats, vilket resulterat i en mer en
hetlig grafisk design, tydligare struktur
och tillgängligare språk och funktioner.
Webbplatserna är mer anpassade och
uppbyggda med fokus på vad patienter
och anhöriga behöver veta och vill ut
föra på webbplatserna.

1177 Vårdguiden på telefon

Mätning av NKI vad gäller telefon
tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon ge
nomförs nationellt varje år genom att
slumpvis utvalda patienter intervjuas.a
Region Skånes index för 2016 var 83,
vilket var i nivå riksgenomsnittet. Vär
den över 74 anses som mycket bra. Vänte
tiden i telefon var den enskilt största fak
torn som drog ner värdet. Bäst
NKI-betyg fick bemötande med 93. 37
procent av de intervjuade angav också
att de annars hade besökt en akutmot
tagning direkt, om de inte ringt 1177
Vårdguiden på telefon.
Antalet inkommande samtal ökade
marginellt 2016 (med 0,3 procent) men
antalet besvarade samtal minskade från
413 642 under 2015 till 367 774 under
2016. Dessutom ringdes 32 810 samtal
till patienter för uppföljning av rådgiv
ning. I snitt besvarades cirka 1 100 sam
tal per dag, enligt beräkningar av totalt
antal samtal under året. Högst väntetid
var det i januari-mars, beroende på ett
ökat tryck under infektionssäsongen.
Under sommaren minskade antalet be
svarade samtal, främst på grund av se
mesterperioder och lägre bemanning.
Det finns flera förklaringar till att anta
let besvarade samtal minskat. Under
2016 anställdes 17 nya sjuksköterskor,
vilket påverkade telefontillgängligheten

Sjuksköterskorna som svarar i telefon på 1177
bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder
till lämplig vårdmottagning när så behövs.

under såväl rekryteringsperioden som
introduktionsperioden. Bristen på sjuk
sköterskor märktes också vid rekryte
ring. Samtalen har med åren också bli
vit mer komplexa då allt fler inringande
är multi
sjuka och redan ”etablerade”
patienter i vården. Många som ringer
behöver också guidning i hur vården
fungerar och vart man vänder sig. Un
der året har det dessutom varit flera
långvariga driftstopp på grund av tek
nikproblem.
Under våren genomfördes försök
med nationell samverkan kring telefon
tjänsterna. Samverkan mellan landsting
och regioner förbättrar påtagligt till
gängligheten bland annat genom möj
ligheten att omdirigera så kallade över
belastningssamtal. Nationell samverkan
planeras införas under 2017.
Trepartssamtal med tolk på arabiska
och somaliska infördes 2013 i Region
Skåne. Under 2016 genomfördes 3 312
tolksamtal jämfört med 2 570 under
2015, en ökning med 29 procent. Ök
ningen berodde framförallt på en ökad
kännedom om tjänsten och nöjdhet
bland användarna.

a. Nöjdhetsmätningar invånare 2016 Skåne. Undersökningen levereras via företaget Markör.
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tar främst till att öka kvalitet och till
gänglighet men ska även minska onödiga
kostnader. Strategin har sex fokusom
råden:
•
•
•
•
•
•
•

Skånsk hälsooch sjukvård fortsätter utvecklas

Skånsk hälso- och sjukvård är på många
områden mycket bra och på områden
som hjärtsjukvård och strokevård i topp
klass, både nationellt och internationellt
sett. Hälso- och sjukvårdens kvalitet i
Skåne följs regelbundet upp med hjälp
av specifika kvalitetsindikatorer som
sammanställs i index. Bäst måluppfyl
lelse noterade Region Skåne för indika
torer inom hjärtsjukvård, strokevård,
palliativ vård, diabetes typ 1 samt äldre
vård. En stor del av den statistik och de
kvalitetsresultat som hänvisas till i föl
jande verksamhetsavsnitt utgår från data
i indikatorbiblioteket. Läs mer.
Jämfört med uppföljningen i delårs
rapport januari-augusti 2016, förbättra
des de kvalitativa resultaten i hälso- och
sjukvården på flera områden. Tillgäng
ligheten är dock fortfarande ett område
där förbättringar behövs, även om vissa
resultat var bättre vid helårsuppfölj
ningen.
För jämförelse med andra landsting
finns en sammanställning av kvalitets
14 förvaltningsberättelse

indikatorer i den av Sveriges kommuner
och landsting (SKL) framtagna natio
nella dataportalen Vården i Siffror. Vid
sammanvägning av cirka 130 kvalitets
indikatorer placerade sig Region Skåne
på delad 8:e plats av totalt 21 landsting
och regioner, vilket var en förbättring
jämfört med tidigare år.b Inom flera om
råden utmärkte sig Region Skåne posi
tivt, till exempel inom psykiatri, stroke
och rörelseorganens sjukdomar. Även för
området patienterfarenheter var resulta
tet positivt. Däremot var resultatet för
befolkningens syn på hälso- och sjukvård
betydligt sämre. Läs mer (i rapport Resultat
översikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden.

Läs också mer i årsredovisningens
del 2 och sammanfattade verksamhets
berättelser från hälso- och sjukvården.
Strategi för kvalitetsutveckling
i hälso- och sjukvården

Strategi för förbättringsarbetet i Region
Skåne 2016-2020 är ett nytt strategiskt
styrdokument för utvecklingen av den
skånska hälso- och sjukvården. Det syf
b. Läs mer i rapporten på sid 31.

Medborgaren/patienten först
Patientsäker vård – nollvision
Säker läkemedelsbehandling
Bättre tillgänglighet
Bättre arbetsmiljö
Att omsätta det vi vet
Säkrare övergångar

Under 2016 låg fokus på att omsätta
förbättringsarbetet i praktiken genom
att visa upp och lära av goda exempel.
Ambitionen var att skapa en förbättrings
kultur präglad av Region Skånes gemen
samma värderingar. Strategins för
bätt
ringsområden fanns med i uppdragen
till hälso- och sjukvården 2016. Upp
följning efter första året visade på för
bättringar bland annat inom patient
säkerhetområdet och säker läkemedelsbehandling.
Medborgaren/patienten först

Arbetet enligt Strategi för jämlik vård
2016-2018 syftar bland annat till att
minska skillnader i hälsa och erbjuda
alla medborgare en vård på lika villkor
anpassat efter individuella behov och
förutsättningar. Arbetet med en mer
jämlik vård pågår varje dag i olika delar
av hälso- och sjukvården, till exempel
genom arbetet med medicinska kvali
tetsregister, satsningar för ökad tillgäng
lighet och implementering av nya vård
program. Utifrån strategin har också
uppföljningen ur ett jämlikhetsperspek
tiv prioriterats och ett pilotprojekt om
kvalitetsuppföljning inom suicidpreven
tion pågår för att ta fram en sådan me
todik. Den beräknas vara etablerad un
der 2017.
Arbetet fortsätter i samarbete med
Kommunförbundet i Skåne att arbeta
mot målet om minst en familjecentral i
varje kommun. Under 2016 startade en

En effektiv verksamhet med hög kvalitet
verksamhetsperspektivet

familjecentral i Vellinge, vilket innebär
att det nu finns minst en familjecentral
i 17 av 33 skånska kommuner. Arbete
med att analysera behov och flöden
skedde bland annat inom ramen av den
statliga satsningen inom psykisk ohälsa
som riktar sig till ungdomsmottagning
ar. I samband med detta togs hand
lingsplaner fram, exempelvis infördes
lördagsmottagningar och förlängda
öppet
tider på kvällstid. Kompetensen
kring psykisk ohälsa på ungdomsmot
tagningarna stärktes inom ramen för
den statliga satsningen inom området.
Det skedde bland annat genom kompe
tensutveckling samt att fler kuratorer
anställdes. Exempelvis skedde utbild
ningsinsatser avseende suicidpreven
tion, sexualitet och psykisk hälsa och
motiverande samtal.
Under 2016 utökades Region Skånes
sakkunnigorganisation med ett kun

skaps
centrum för levnadsvanor och
sjukdomsprevention samt ett kunskaps
centrum för migration och hälsa. Detta
är två viktiga områden med behov av
nya angreppssätt och ökade resurser.
Under året bildades också två nya ex
pertgrupper, en för stort trauma och en
för allmänmedicin. Sakkunniggrupper
bidrar med utbildningsinsatser samt
nya riktlinjer och vårdprogram. Under
2016 togs flera nya vårdprogram fram,
till exempel inom kvinnosjukvård och
ögonsjukvård. Särskilda satsningar gjor
des för att implementera ett evidens
baserat och enhetligt sätt att handlägga
patienter med sepsis (blodförgiftning)
och artros (ledförslitning). Detta arbete
var mycket framgångsrikt och resulte
rade i minskad sjuklighet och ökad
överlevnad. Region Skånes priorite
ringsråd yttrade sig under 2016 om in
förande av HPV-vaccinering av pojkar
samt införande av organiserad så kallad
PSA-testning för att tidigt upptäcka
prostatacancer.

och kommit fram till att de på de se
naste åren har minskat. Kartläggningen
är gjord på nära 60 000 journaler från
omkring 60 sjukhus från januari 2013
till juni 2016. Kostnaden för den extra
vårdtid som orsakas av vårdskador be
räknas på totalen för den svenska sjuk
vården till ungefär 7 miljarder kronor
årligen.
Nollvision för undvikbara vårdskador
är grunden för Region Skånes patient
säkerhetsarbete. Även i Skåne visar upp
följning av de senaste årens patient
säkerhetsarbete att vårdskadorna minskar. Källor till resultaten finns bland
annat att läsa i indikatorbiblioteket.
Trycksår är en vanlig komplikation
till följd av sjukdom, vård och behand
ling som orsakar stort lidande för pa
tienten. För att identifiera förekomsten
av trycksår genomförde Region Skåne
2016 två mätningar enligt nationell
standard, så kallad punktprevalensmät
ningar. Läs mer. När dessa mätningar
påbörjades våren 2012 hade 19 procent
av patienterna på sjukhusen ett eller
flera tryck
sår. Vid höstens mätning
2016 var motsvarande siffra 11 procent,
vilket visar att förbättringsarbetet också
ger effekter. 2016 upp
nådde också

samtliga sjukvårdsförvaltningar det re
gionala målet att andelen patienter med
allvarliga trycksår (kategori 2-4) ska
vara mindre än 5 procent.
Vårdrelaterade infektioner är definie
rat som ett av de största hoten mot pa
tientsäkerheten och är numera ett glo
balt problem. Infektionerna blir både
fler till antalet och allt oftare resistenta
mot antibiotika, det vill säga svårare att
behandla och bota. Andelen vårdrelate
rade infektioner i Region Skåne har
minskat något från drygt 11 procent
sedan mätningarna startade 2008, till
att under de sista åren ligga kring 9-10
procent, vilket följer riksgenomsnittet.
Arbete pågår bland annat för att ut
veckla den verksamhetsnära uppfölj
ningen, Infektionsverktyget, som ska ge
bättre förutsättningar och underlag för
att minska antalet infektioner ytterliga
re. Följsamhet till basala hygienrutiner
och regler för arbetsklädsel i patientnära
arbete är grunden i att förebygga vård
relaterade infektioner och begränsa ris
ken för smittspridning. Resultatet av
den nationella mätningen av detta 2016
visade att 83 procent av medarbetarna i
Region Skåne följer reglerna vilket är
över riksgenomsnittet, som är 76 procent.
foto: © Region Skåne

Patientsäker vård
– nollvision för vårdskador

Varje år beräknas 100 000 patienter på
svenska sjukhus få vårdskador av varie
rande allvarlighetsgrad. Vårdtiden för
patienter med vårdskador är mer än
dubbelt så lång som för patienter utan
skador. SKL har kartlagt vårdskadorna

Säker vård skapas i goda patientmöten som utgår från evidensbaserad kunskap och
användande av säkra verktyg.
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Målet i Region Skåne är att minst 95 procent
av födande kvinnor ska få välja vilken
förlossningsavdelning de vill föda på.

Inom förlossningsvården är det både
en trygghet och säkerhet för kvinnor
som ska föda barn att kunna tas om
hand på den förlossningsavdelning som
man själv valt, oftast den som ligger
närmast hemmet. Hänvisning till annat
sjukhus bör egentligen bara ske då kvin
nans medicinska tillstånd kräver det.
Målet i Region Skåne är att minst 95
procent av födande kvinnor ska slippa
hänvisas till annan förlossningsavdel
ning. Under 2016 uppnådde två av fem
sjukhus detta mål. Den vanligaste orsa
ken till att kvinnor hänvisats till annan
förlossningsavdelning var att antalet
förlossningsrum inte räcker till. Arbetet
för att förbättra förlossningsvården kommer att vara fortsatt högt prioriterat och
är även ett nationellt prioriterat förbätt
ringsområde.
Antalet personer som begår själv
mord trots att de är eller nyss har varit i
kontakt med den psykiatriska vården
minskade något under 2016. Att före
bygga och förhindra självmord är en
viktig fråga, och i Skåne finns exempel
vis tillgång till webbaserad utbildning
för att förebygga självmord. Denna ut
bildning vänder sig till både sjukvården
och kommuner. Under 2016 har fyra
heldagars kunskapsseminarier genom
förts med målgrupper utanför den psy
kiatriska vården, bland annat medarbe
tare i kommuner, idéburen sektor, polis
och primärvård. En bra tillgänglighet
till vård inom vuxenpsykiatrin är vik
tigt för att hjälpa personer med psykisk
16 förvaltningsberättelse

ohälsa. Uppföljningen 2016 visade dock
att tillgängligheten inte förbättrats och
att endast 43 procent av patienterna
(målet är 60) fick besök inom 30 dagar
under 2016. Tillgängligheten till första
besök inom barn- och ungdomspsykia
trin förbättrades däremot, och 91 pro
cent fick ett besök inom 30 dagar.
En annan viktig målsättning för den
skånska hälso- och sjukvården är att
minst 80 procent av patienter med de
menssjukdom ska ha rätt fastställd diag
nos och symtomdefinition, såväl vid
primär demenssjukdom som vid andra
sjukdomar med demenssymptom som
komplikation. Andelen patienter som
genomgått demensutredning uppgick
endast till 49 procent under 2016 vilket
var en försämring jämfört med 2015 (52
procent). Som del i en flerårig satsning
fastställdes 2016 en handlingsplan för
jämlik demensvård i Region Skåne, och
särskilda medel har skjutits till.
Säker läkemedelsbehandling

Region Skånes ambition är att erbjuda
en medicinskt ändamålsenlig, säker och
kostnadseffektiv läkemedelsbehandling av
hög kvalitet till Skånes patienter, till
nytta för patient och samhälle. Den en
skilde patienten ska få rätt läkemedel i
rätt dos, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt
vårdnivå. I detta krävs arbete inom flera
målområden och med utgångspunkt i
den nationella läkemedelsstrategin.
Den skånska läkemedelstrategin ska,
precis som den nationella, genomsyras
av tre perspektiv: patient, innovation
och e-hälsa. Den uppsökande verksam
heten, där sakkunniga från koncern
kontoret besöker olika verksamheter, är
ett viktigt verktyg för att få dialog och
genomslag för gemensamma rekom
mendationer och riktlinjer. Under 2016
genomfördes cirka 600 verksamhets
besök. Utöver detta utbildades AT- och
ST-läkare, läkarstudenter samt sjukskö
terskor om läkemedelsanvändning.
Andelen patienter i slutenvården som
under januari till december 2016 fick en
så kallad läkemedelsgenomgång var 26
procent (målet är 50 procent), vilket var
en försämring jämfört med 2015 (34
procent). Åtgärder som vidtogs kring
detta var bland annat dialogmöten med
verksamheterna och utveckling av den

så kallade Skånemodellen som ska stär
ka arbetet med säkrare läkemedelsbe
handling.
Risken för felaktigheter i läkemedels
användningen är särskilt stor i vårdens
övergångar, när patienter lämnar sjuk
huset och kommunen tar över vård och
omsorg. Genom att patienten och mot
tagande vårdinstans får en särskild ut
skrivningsinformation halveras den ris
ken, enligt mätningar. Målet för 2016
var att andelen patienter med fem eller
fler läkemedel som fick utskrivnings
information från slutenvård skulle upp
gå till minst 70 procent. Andel patienter
som under året har fått utskrivningsin
formation var 72 procent, totalt 63 190
patienter.
Bättre tillgänglighet till vården

Under de senaste åren har Region Skåne
misslyckats med att nå flera av målen
inom tillgänglighet, vilket bidrar till ett
lågt förtroende till den skånska hälsooch sjukvården. Inför 2016 fattade där
för regionfullmäktige beslut om ett så
kallat tillgänglighetspaket och avsatte
cirka 470 miljoner kronor för ett paket
med olika åtgärder: riktade kösatsning
ar, arbetsuppgiftsomflyttningar, cancer
satsning, utökat antal tillgängliga vård
platser samt ett ekonomiskt incitamentspaket. Tillgänglighetsproblemen
är störst vid Skånes universitetssjukvård.
Det var framförallt väntetider till opera
tion eller åtgärd inom ortopedi, kirurgi,
urologi, öron-näsa-hals och gynekologi
som utmärkte sig negativt i statistiken.
Satsningen omfattade fem prioriterade
områden: allmänkirurgi, ortopedi, gyne
kologi, öron/näsa/hals, urologi och kolo
skopier. Preliminär uppföljning av till
gänglighetspaketet visar att planerade
åtgärder är igångsatta och i vissa delar
redan visar på försiktigt positiva resul
tat. Det ska dock understrykas att detta
utvecklingsarbete är långsiktigt och att
full effekt av insatser kommer på sikt.
En färdig uppföljningsrapport av denna
satsning kommer att finnas klar under
april 2017.
Under 2016 nåddes 84 procent av de
så kallade prio 1-uppdragen i Skåne av
ambulans inom 20 minuter. Målet är
90 procent. En översyn av resursutnytt
jandet påbörjades, bland annat utveck
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Ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra
ambulansdistrikt och ambulansstationer finns
på 28 orter.

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även
barnet ska vara delaktigt i sin vård. Det betyder att vårdpersonalen ska se till barnets bästa
och ta reda på vad barnet vill.

las dynamisk dirigering och ett föränd
rat arbetssätt. En översyn av all prehospital vård i Region Skåne genomför
des och beslut fattades om att överta
Distrikt 1 Sydväst i egen regi. Distrikt 3
Nordväst är sedan tidigare i Region
Skånes regi. Övriga två distrikt fortsät
ter på entreprenad. Projektet har paral
lellt ett uppdrag att se över all prehospi
tal sjukvård i Region Skåne och lämna
ett förslag om ny organisation.
Cancervården var ett särskilt priorite
rat utvecklingsområde under 2016,
både regionalt (i Tillgänglighetspaketet)
och nationellt. På den regionala nivån
sker exempelvis ett arbete kallat Delar i
en helhet med målsättningen att minska
antalet insjuknande i cancer och öka
överlevnaden och förbättra livskvalite
ten hos patienter med cancer. Varje dag
räknas, 2015-2018 är en nationell sats
ning med målet att korta ner utred
ningstiderna vid misstanke om cancer
och skapa en mer jämlik och kvalitativ
cancervård genom införandet av stan
dardiserade vårdförlopp (SVF). Under
2016 infördes 11 nya SVF, och Region
Skåne nådde alla nationellt uppsatta
mål för arbetet inom satsningen. Totalt
under året startade 10 622 patienter sin
cancerutredning inom ett SVF, vilket
motsvarar 46 procent av alla som diag
nosticerats med cancer. Ett flertal hand-

lingsplaner genomfördes för att förbätt
ra väntetiderna inom cancervården, men
här finns fortfarande mycket mer att
göra. De nationella målen för väntetider
uppnåddes bara inom 2 av 18 SVF, hud
cancer och leukemi. Utredningstiderna
minskade dock för många av de startade
SVF, och de största minskningarna
skedde inom prostatacancervården. Dia
gnostiska centrum för utredning av
misstänkt allvarlig sjukdom fanns se
dan tidigare i Malmö och Kristianstad,
och under 2016 invigdes också ett i
Helsingborg. En mätning av patientrap
porterad upplevelse gjordes bland pa
tienter inom SVF, och 93 procent av de
svarande uppgav att de blev bemötta
med respekt och värdighet under can
cerutredningen.
De skånska hälso- och sjukvårds
verksamheternas resultat sammanställ
des också utifrån regionala kvalitetsin
dikatorer och jämfördes sedan via ett
sammanvägt index. Denna uppföljning
visade på skillnader mellan sjukhusen.
Skillnaderna mellan sjukhusvård med
hemsjukvård (ASIH) var också stora, då
ASIH i det närmaste nådde Region
Skånes uppsatta kvalitetsmål. För det
fortsatta utvecklingsarbetet för bättre
tillgänglighet och högre kvalitet ska ar
betet med den regionala palliativa
handlingsplanen fortsätta.

För att öka tillgängligheten för pa
tienterna till sjukhusens och andra vårdinrättningars receptioner och mottag
ningar togs möjlighet till självincheckning
fram och testades i ett pilotprojekt på
Centralsjukhuset i Kristianstad.
Region Skåne inventerade via en till
gänglighetsdatabas den fysiska tillgäng
ligheten i lokaler där Region Skåne be
driver hälso- och sjukvård inom Trelleborgs kommun. Information om de
olika verksamheternas fysiska tillgäng
lighet lades ut på webben, tillgängligt
för medborgare och patienter. Två av
fyrtio inkomna rapporter har hittills
skickats till fastighetsförvaltare i Region
Skåne för att synliggöra hinder och mo
tivera åtgärder.
Bättre arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktig, inte bara
för medarbetarna utan också för att
kunna upprätthålla en hög patientsä
kerhet. Under våren 2016 genomfördes
bland annat en översyn av akutsjukvår
den i Skåne med fokus på både vårdkva
litet och arbetsmiljö. Rapporten redovi
sades för regionstyrelsen i april, och
berörda förvaltningar kunde redan före
sommaren presentera konkreta hand
lingsplaner. Ett kontinuerligt arbete för
att förbättra arbetsmiljön och stärka
kompetensen pågår nu på samtliga akut
förvaltningsberättelse 17
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Säkrare övergångar

Under 2016 slöts ett nytt hälso-och sjuk
vårdsavtal med Skånes kommuner, och
inom ramen för detta ska en teambase
rad vårdform byggas upp. Ett nytt lä
karstöd från primärvården, där läkare
möter upp sjuksköterska från hemsjuk
vården för att göra ett hembesök, är en
del i detta. I samtliga förvaltningar har
uppbyggnad av mobila team med delta
gande från både distriktsläkare och
sjukhusläkare kommit igång. Hembe
söken, liksom telefonrådgivningen, från
den upphandlade hembesöksverksam
heten ökade också under 2016, detta
trots utbyggnad av lokala lösningar runt
om i Skåne samt ökat antal hembesök
från vårdcentralerna.
En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen med hjälp av
magnetfält och radiovågor.

mottagningar. Läs mer om detta i hälsooch sjukvårdsnämndens verksamhetsbe
rättelse.
En ny nationell patientenkät 2016
som följt upp upplevelsen av besök och
vård på en akutmottagning visade posi
tiva resultat för Region Skåne, och tre
skånska akutmottagningar fanns på tio
i topp-listan. På delad femte plats fanns
Lasarettet i Landskrona, Hälsostaden i
Ängelholm och Praktikertjänst i Sim
rishamn. Här hade 91 procent av de till
frågade patienterna ett positivt helhets
intryck efter sitt besök på akuten. Det
kan jämföras med 82 procent i Skåne i
stort och 83 procent i riksgenomsnitt.
En viktig åtgärd för att förbättra ar
betsmiljön på akutmottagningarna och
öka genomströmningen av patienter är
att öka antalet tillgängliga och rätt be
mannade vårdplatser på sjukhusen.
Sjukvårdsförvaltningarna genomförde
inom ramen för satsningen Tillgänglig
hetspaketet ett flertal åtgärder för att
öppna upp och kunna bemanna fler
vårdplatser. Detta arbete pågår fortfa
rande, men på grund av brist på i första
hand sjuksköterskor ökade inte det totala
antalet vårdplatser nämnvärt under 2016.
Att omsätta det vi vet

Under första årets arbete utifrån Strategi
för förbättringsarbetet i Region Skåne
2016-2020 var fokus att öka förmågan
18 förvaltningsberättelse

att omsätta förbättringsarbete i prakti
ken samt visa upp och lära av goda ex
empel. Ambitionen är att etablera en
förbättringskultur som hänger samman
med Region Skånes gemensamma vär
deringar och ett ständigt och systema
tiskt förbättringsarbete. Att förändra
organisationskulturen tar dock tid och
centrala element är utbildningsinsatser
och ett förändringsbenäget ledarskap.
Strategins förbättringsområden finns
med i uppdragen till hälso- och sjuk
vårdsförvaltningarna. Förbättringar inom
patientsäkerhetområdet och läkemedel
framträdde som särskilt positivt. I arbe
tet med att omsätta det vi vet var fram
gångar inom områdena sepsis och artros
särskilt framträdande. Inom dessa vård
program gav ett systematiskt arbetssätt
dokumenterat goda resultat för patien
terna.
Numera publiceras inte de årliga och
nationella Öppna jämförelser av hälsooch sjukvård i form av en rapport, utan
resultaten finns istället digitalt på webb
platsen Vården i siffror. Där kan konsta
teras att skånsk sjukvård är bra eller
bättre än landet på många områden,
men att det också finns områden att för
bättra. Socialstyrelsens årliga uppfölj
ning av hälso- och sjukvården visade
också att Region Skånes förbättringsar
bete inom patientsäkerhetsområdet har
gett positiva resultat.

Rikssjukvård

Region Skåne har som målsättning att
behålla rikssjukvården på befintliga områden samt att få nya nationella upp
drag inom ramen för den nationella
nivå
struktureringen av cancervården.
Region Skåne har tillstånd att bedriva
hjärtkirurgi på barn och ungdomar,
hjärtkirurgi på vuxna med medfödda
hjärtfel samt genomföra hjärttransplan
tation och lungtransplantation. Verk
samheten för hjärt- respektive lung
transplantation inledde 2016 en ny
femårsperiod som rikssjukvård. Region
Skåne ansökte 2016 till Rikssjukvårds
nämnden om tillstånd att få bedriva
avancerad kirurgi på barn med med
födda missbildningar. Ansökan avser
behandling av medfödda diafragma
bråck, medfödda missbildningar av matstrupen, i ändtarm och reproduktiva
organ samt Hirschsprungs sjukdomc.
Efter nationell nivåstrukturering inom
cancervården antogs Skånes universitets
sjukhus som behandlande enhet inom
cancervård för radiokemoterapi i botan
de syfte vid analcancer, CRS/HIPECmetodend vid spridd cancer i bukhålan,
kirurgi vid matstrupscancer, definiera
de ovanliga tillstånd för kirurgisk och
onkologisk behandling i botande syfte
vid vulvacancer, kirurgi i botande syfte
vid analcancer samt kirurgi i botande
syfte vid peniscancer.
c.		Hirschsprungs sjukdom är ett medfött tillstånd
med avsaknad av nervceller i tarmen.
d.		CRS-HIPEC-metoden, en kombination av kirurgiskt
ingrepp och cellgift i buken.
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Hälso- och sjukvårdens förvaltningar
sammanställde under året handlings
planer för forskning som bygger på
Region Skånes strategiska plan för forsk
ning. Förvaltningarna arbetar på ett
strukturerat sätt med att bygga upp en
infrastruktur för forskning. Under 2016
skapade sjukvårdsförvaltningarna en
likartad hantering av ekonomi och rap
portering av forskning och utveckling
(FoU) i personaladministrativa system
och uppföljning. Detta bidrar till att
skapa förutsättningar för att hela hälsooch sjukvården i Skåne ska bli en kvali
tativ plattform för forskning, utveck
ling och utbildning.
Under året pågick ett arbete med att
utse så kallade universitetssjukvårds
enheter. Dessa enheter kommer att lis
tas nationellt och genomgå utvärdering
vart fjärde år, samt få en kvalitetsstäm
pel som utgår från den kodifierade och
landsomspännande definitionen av uni
versitetssjukvård. Totalt finns nu 48
stycken universitetssjukvårdsenheter.
Inom ramen för Skånes life sciencestrategi inledde Region Skåne i samver
kan med medicinska fakulteten på
Lunds universitet, Medicon Village och
näringslivet ett projekt för att tillskapa
ett cell- och genterapeutiskt centrum
för Advanced Therapy Medical Products
(ATMP). Syftet är att bygga upp kom
petens för att underlätta överföringen av
forskningens resultat till produktion
och behandling av patienter. Forskare,
kliniker och företag inom områden som
neurokirurgi (centrala nervsystemet),
hematologi (blod och benmärg), ofta
mologi (ögat) och onkologi (cancer)
finns med i projektet som är viktigt för
att vi ska behålla vår position att ligga i
framkant inom forskning, innovation,
produktion och behandling.
Forskningsanläggningen Max IV in
vigdes under 2016 och är nu i drift.
A rbete pågår för att skapa finansiering
till ett medicinskt strålrör för att öka
potentialen för den medicinska forsk
ningen. Samtidigt fortsätter de forsk
nings- och kunskapsförberedande pro
jekten inför byggandet av forskningsanläggningen ESS. Materialforskning
en kommer att ge helt nya möjligheter
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Forskning – en förutsättning
för Skånes utveckling

Maryem Salim, biomedicinare, påbörjar en sekvenseringsanalys vid ett av NGS-instrumenten vid
nybildade Centrum för molekylär diagnostik i Lund. Analysen utförs på fyra olika tumörtyper och
syftar till att identifiera specifika DNA-mutationer, för vilka det finns skräddarsydda behandlingar.

för en rad olika områden till exempel
inom fysik, kemi, teknologi, medicin
och livsmedel.
Region Skåne
bygger Framtidens sjukvård

Region Skåne planerar och genomför
omfattande ombyggnad och utveckling
av sjukhusområdena i Malmö, Lund,
Helsingborg och Ängelholm. Målet är
bättre vård- och arbetsmiljö, med sjuk
husmiljöer som är rustade att möta
framtiden. Projekten befinner sig i olika
skeden vilket beskrivs nedan.
Då Skånes universitetssjukhus spän
ner över både Malmö och Lund hänger
planeringen av dessa områden ihop.
Under året har därför mycket av fokus
legat på fördelningen av verksamhet
mellan Malmö och Lund. I Malmö
finns behov av utökad yta i de planerade
nybyggnationerna. Detta påverkar den
totala investeringsvolymen i Malmö
och arbete pågår för att säkerställa kal
kylerna. Därför har start för nybyggna
tionerna skjutits framåt, vilket i sin tur
inneburit lägre investeringsutgifter un
der året än beräknat. Samtidigt genom
fördes under året större insatser på
sjukhusom
rådet i Malmö. Två större
fullvärdiga vårdbyggnader som ska möj
liggöra kom
mande rivningar av äldre
byggnader togs i bruk under hösten. En
större ombyggnation medförde att vård

centralen Södervärn kunde flytta in på
sjukhusområdet. Arbetet med att riva
äldre byggnader påbörjades och den
gamla röntgenbyggnaden är nu borta.
Arbetet med nya kulvertar pågår.
I Helsingborgsprojektet genomför
des en större konsekvensanalys avseende
storleken på den nybyggnation som ska
innehålla framförallt psykiatri och so
matisk mottagningsverksamhet. Resul
tatet av analysen innebar en utökning
av projektets omfattning. Detta ledde
till en försening av starten av nybyggna
tionen. Under året genomfördes om
byggnation av den första flygeln av fyra
i höghusdelen i huvudbyggnaden. Denna
kommer vara färdigställd till sommaren
2017 och innehåller neonatalverksamhet
och somatiska vårdavdelningar.
I Ängelholm pågår byggandet av en
ny vårdbyggnad som står färdig 2018.
Samtidigt byggs mottagningsdelarna om
i befintlig huvudbyggnad. De två första
delarna i detta arbete slutfördes under
2016 och hela arbetet kommer att vara
färdigt 2017. Det finns fortfarande
verksamheter på det södra sjukhusom
rådet som inte har framtida placering,
framförallt psykiatrisk mottagnings
verksamhet samt habilitering och hjälpmedels verksamheter. Regionstyrelsen
beslutade i juni 2016 att förhandlingar
ska inledas med fastighetsägaren om yt
terligare förhyrning på sjukhusområdet.
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het utan låg kvar på motsvarande nivå
som 2015. Regionbussarnas mål för
punktlighet uppfylldes till 83 procent
och stadsbussarna till 84 procent. Tå
gen hade en högre måluppfyllelse för
punktlighet. Pågatågen uppfyllde må
len till 92 procent, medan Öresunds
tågens gjorde det med 87 procent. Må
len för serviceresornas punktlighet
uppnåddes till 84 procent vilket var en
förbättring jämfört med 2015. Läs mer i
årsredovisningens del 2 och samman
fattad verksamhetsberättelse från kol
lektivtrafiknämnden.
Tillgänglighet till kultur

Region Skåne planerar och genomför omfattande ombyggnad och utveckling av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm.

I Lund inriktades arbete framförallt
på ombyggnationer för att möjliggöra
koncentration av laboratoriemedicins
verksamheter, i avvaktan på ett nytt labmedicinskt centrum.
Även utanför de fyra sjukhusområ
dena genomfördes investeringar i hälsooch sjukvården. I Trelleborg invigdes
det nya rättspsykiatriska centrumet un
der 2016.
Tillgänglighet och
kundnöjdhet i kollektivtrafiken

Fortsatta satsningar i trafiken skapar
förutsättningar att ta emot fler kunder
och attrahera nya kundgrupper. Under
2016 gjordes ca 164 miljoner resor med
Skånetrafikens bussar och tåg vilket
motsvarar 250 000 resenärer och kun
der per dag. Viktiga steg togs under
2016 utifrån Sverigeförhandlingen och
genom tecknande av genomförande
avtal i Helsingborg, Lund och Malmö.
Utmaningarna i tågtrafiken är stora och
de kompliceras ytterligare av ID-kon
troller i Danmark och utökade gräns
kontroller i Sverige. Tåginfrastrukturens
brister ställer också verksamheten inför
stora påfrestningar. Detta bidrar sam
mantaget till det minskade förtroendet
bland tågkunder.
Året som helhet motsvarade inte den
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önskade bilden vad gäller kundernas
nöjdhet. Nöjd kund-index (NKI; mäts
genom den nationella undersökningen
Kollektivtrafikbarometern, Kolbar) för
återkommande kunder nådde samman
taget 59 procent jämfört med målet på
65 procent. Resultatet var lägre än 2015,
då motsvarande siffra var 61 procent.
Mest nöjda var kunderna med region
bussar, medan tågkunderna ger lägst
betyg. Serviceresors kunder tillfrågades
om sin senaste resa, och då uppgav 83
procent att de var nöjda. Det var i nivå
med föregående års resultat, men lägre
än årets mål på 90 procents kundnöjd
het. Kvalitetsmätning (Skånetrafikens
egen mätning ombord av kundens upp
levelse av resan) visade en positiv ut
veckling, bland annat hos kunderna i
regionbusstrafiken med betyg 8,3 på en
10-gradig skala. Det var högre än både
resultatet 2015 och årets mål, som båda
var 8,2. Kunderna hos Pågatågen gav
högst betyg, och även här var utveck
lingen bättre än tidigare år. Stadstrafi
ken fick sammantaget betyget 8,1, och
här låg Lund och Helsingborg högre
medan Malmö låg lägre. Lägst kund
nöjdhet hade resande med Öresundståg.
Framkomligheten i trafiken förbätt
rades inte nämnvärt, vilket gör att buss
trafiken inte nådde målen för punktlig

Region Skånes kulturpolitiska ansvar är
att skapa kulturupplevelser av hög kva
litet tillgängliga för så många som möj
ligt i hela Skåne. Inte minst den digitala
tillgängligheten har ökat som en följd
av satsningar på digitalisering under
flera år.
I anslutning till scenkonstbiennalen
Bibu för barn och unga medverkade
Region Skåne med seminarier och

workshoppar på temat tillgänglighet.
Region Skånes kulturverksamhet arran
gerar årligen från 2016 kunskapssemi
narier om integration och interkulturell
utveckling. Våren 2016 arrangerades ett
tematiskt möte för de skånska kommu
nerna kring integrationsfrågor.
Region Skåne inledde även ett arbete
för att underlätta nyanlända professio
nella kulturaktörers möte med kultur
arbetsmarknaden.
Institutioner inom såväl kulturarvssom biblioteksområdet är engagerade i
Länsstyrelsen Skånes projekt Välkom
men till Skåne som löper över tre år. Pro
jektet ska stödja nyanländas etablering
och delaktighet i samhället och bidra
till ökad hälsa för de som fått uppehålls
tillstånd. Under våren arrangerades se
minariet Kultur som stöd för människor
på flykt. Under seminariet presenterades
bland annat projektet Välkommen till
Skåne och insatser som biblioteken i
Skåne genomfört med stöd av Region
Skåne och Kommunförbundet Skåne.
Läs mer i årsredovisningens del 2 och
sammanfattad verksamhetsberättelse från
kulturnämnden.
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Med avstamp i nationella kulturarvet stengodsfontänen ”Scanisaurus” utvecklar Bromölla/ Ifö
Center med bidrag från Region Skåne en mötesplats för konstnärer, hantverkare och besökare.

Skåne erbjuder
kultur med bredd och spets

En slutrapport från Handlingsplan för
digital kultur 2013-2015 gjordes under
året. Skånes Dansteater anlitade genom
medel från Region Skåne det Amster
dambaserade produktionsbolaget 3 mi
nutes west för att producera en fullskalig
digitalisering av dansproduktionen The
feeling of going.
Ett internt samverkansforum bilda
des inom Region Skåne och bland de
satsningar som gjordes under året kan
nämnas Game City Sweden, vars syfte är
att ta vara på och utveckla de faktorer
som gör södra Sverige till ett starkt och
spännande spelkluster.
En ny akademisk uppdragsutbildning
påbörjades tillsammans med Lunds
universitet och Campus Helsingborg.
Dessutom genomfördes i november det
internationella idékonventet Creative
Powers for Europe tillsammans med Sta
tens kulturråd och Tillväxtverket. En
överenskommelse tecknades mellan
Lunds universitet och Region Skåne,
avseende hur folkbiblioteken arbetar
med de prioriterade verksamhetsområ

För många, inte minst barn och unga, sker den
första och mest frekventa kontakten med kultur
via folkbiblioteken.

Kraftsamling för fler jobb i Skåne

starkt fokuserat på att få fler i arbete. En
bättre fungerande arbetsmarknad krä
ver ett effektivare tillvaratagande av för
mågor hos arbetskraften och en bättre
matchning av kompetenser på arbets
marknaden. Den kräver även större och
fler möjligheter till utbildning, både för
att underlätta inträdet på arbetsmark
naden och för omställning till nya yrken.
Inom ramen för Kompetenssamverkan
Skåne (Koss)e arbetades gemensam stra
tegi för Skånes kompetensförsörjning
fram. En regional handlingsplan ska
färdigställas under 2017. Region Skåne
publicerade Skåne 2025 - utbildningsoch arbetsmarknadsprognos, ett kunskapsoch diskussionsunderlag åt utbildnings
planerare och beslutsfattare.
Under 2016 togs en överenskommel
se mellan Region Skåne och folkbild
ningen i Skåne fram. Överenskommel
sen syftar till att synliggöra och stärka
folkbildningens roll i det regionala ut
vecklingsarbetet.

En av Skånes största utmaningar är den
höga arbetslösheten. Det innebär att ut
vecklingsarbetet i Region Skåne är

e. Koss består av en styrgrupp respektive arbetsgrupp
med representanter från Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt
Region Skåne (ordförande).

dena i den regionala kulturplanen. Två
avtal avseende läsfrämjande verksamhet
tecknades med Malmö högskola.
Region Skåne beviljade också medel
till institutionen för servicemanagement
och tjänstevetenskap vid Lunds univer
sitet för uppdragsforskningsprojektet
Våra museer – strategisk kompetensför
sörjning och tjänsteutveckling för en kul
turarvssektor i utveckling med samhället.
Ett arbete med en överenskommelse
mellan Region Skåne och folkbildning
en i Skåne påbörjades under 2016. Ar
betet med att stärka samverkan mellan
kulturarv och folkbildning fortsatte och
under våren genomfördes konferensen,
Skånes moderna kulturarv, där genom
förda projekt mellan parterna presente
rades. Svalövs kommun beviljades bi
drag för att tillsammans med Fridhems
folkhögskola genomföra ett konstnär
ligt integrationsprojekt, Sound of Svalöv.
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För att korta etableringstiden starta
des ett projekt riktat till nyanlända aka
demiker, och en system- och process
kartläggning av myndighetssamverkan
påbörjades. Utbildningar startar under
2017 – studiehandledare på modersmål
vid Malmö högskola och validering och
kompletteringsutbildning av civilingen
jörer vid Lunds universitet. Yrkes-SFI
har gått från att vara pilotprojekt till att
skalas upp med 32 deltagande kommu
ner och ett tjugotal utbildningar som
drar igång under 2017. Under Al
medalsveckan höll Region Skåne till
sammans med Lund, Helsingborg och
Malmö stad ett seminarium om vin
sterna med att förkorta etableringstiden
för nyanlända. Seminariet sändes även
på Sveriges television.
Konceptet, Arbetsmarknadskunskap i
skolan, erbjuder arbetsmarknadskunskap
till elever, skolpersonal och föräldrar.
Idén är att glappet mellan ungdomar
och jobb kan minska och att det pratas
mer arbetsmarknad i skolan. Sommar
lovsentreprenörer vill stimulera ungdo
mar att utveckla sina entreprenöriella
egenskaper genom att låta dem driva ett
eget företag som sommarjobb. Under
2016 var 25 kommuner med totalt 350
ungdomar delaktiga, vilket är en stadig
ökning sedan starten 2014. Region Skå
ne fungerar som delfinansiär och kon
takt mot nationell nivå samt erbjuder
träffar för erfarenhetsutbyte de skånska
kommunerna emellan.
Läs mer. Läs
också mer i årsredovisningens del 2 och
sammanfattad verksamhetsberättelse
från regionala utvecklingsnämnden.

tionspapper (dokument som anger in
riktning för fortsatt arbete) kopplat till
vart och ett av de strategiska innova
tionsområdena Smarta material, Person
lig hälsa och Smarta hållbara städer.
Dessa positionspapper antogs av Forsk
nings- och innovationsrådet i Skåne i
juni. Ett brett omvärldsbevaknings
arbete genomfördes för att stärka ut
vecklingen inom de tre innovationsom
rådena. Bland annat har en studieresa
till systeranläggningar till ESS och Max
IV i Grenoble och Oxford genomförts.
Inom Personlig hälsa ligger fokus på att
utveckla arbetet med e-hälsa. Arbetet
med att digitalisera vården har drivits
under flera år. Ett internt arbete har
satts igång där hälso- och sjukvården i
samverkan med bolaget Innovation
Skåne och avdelningen för regional ut
veckling deltar. Genom detta finns möj
lighet att stärka näringslivet samt Skånes
attraktionskraft som nod för e-hälsa.
Under året tog regeringen beslutet
att Malmö högskola ska ges universi
tetsstatus från och med den 1 januari
2018. Region Skåne har varit drivande
i frågan att Skåne ska utvecklas vidare
mot högre tillväxt och fler jobb. Univer
sitetet i Malmö blir ännu en pusselbit i
en kunskapsintensiv region och förverk
ligandet av målet som Europas mest
innovativa region.
Region Skånes upphandlingar
ska påverka samhällsutvecklingen
positivt

Region Skåne ligger redan i framkant
inom innovationsupphandling och handlingsplan för fortsatt utveckling är fram
Skåne som Europas
tagen. Under 2016 avslutade Region
mest innovativa region 2020
Skåne en framgångsrik innovationsupp
Arbetet fortsatte för att maximera sam handling av engångsskyddsförkläden i
hällsnyttan av etablerandet av forsknings- ett förnybart och biobaserat material.
anläggningarna ESS och Max IV i Gaia Biomaterials i Helsingborg vann
Lund. Anläggningarna är en viktig ut upphandlingen med förkläden som till
gångspunkt i det regionala utvecklings verkas av 91 procent förnybart material
arbetet för bland annat näringslivsut gjort av 60 procent sockerrör och 40
veckling, samhällsplanering och bostads- procent kalk. Koldioxidutsläppet mins
byggande. De nya forskningsanlägg kar med 250 ton om året vilket mot
ningarna kommer förhoppningsvis att svarar cirka 33 varv runt jorden med en
innebära en ökad attraktionskraft samt medelstor bil (enligt beräkningar uti
bättre förutsättningar att locka forsk från SWECO:s klimatpåverkansmodell).
ningsresurser och investeringar till Skåne.
Se filmen.
Region Skåne drev under året på ar
Arbetet med social och miljömässig
betet för att få fram tre så kallade posi hänsyn i upphandlingar har utvecklats.
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Under 2016 avslutade Region Skåne en
framgångsrik innovationsupphandling av
engångsskyddsförkläden i ett förnybart
och biobaserat material.

Allmänna miljökrav ställs i samtliga
upphandlingar och specifika miljökrav
ställs i de upphandlingar som har störst
effekt på miljön. Även krav avseende
jämställdhet ställs i enskilda upphand
lingar.
Region Skåne genomförde revision
avseende sociala och miljömässiga krav i
en textilfabrik i Bosnien. Revisionen gav
ökad kunskap kring efterlevnad av upp
förandekoden.
Upphandlingen av profilprodukter
hade fokus på hållbara och miljömässigt
producerade produkter. Produkterna
efter
lever EU:s kemikalielagstiftning
Reach. Produkter för barn uppfyller Upphandlingsmyndigheten spjutspetsnivå
(den högsta kriterienivån) för leksaker,
och samtliga produkter är PVC- och
ftalatfria. Region Skåne kan stolt över
lämna en gåva som står för hållbarhet
och miljö i alla led.
Användningen av kemikalier är nöd
vändig i modern sjukvård. Vid upphand
ling av till exempel produkter för hud
vård och desinfektion ställs krav avseende miljö- och hälsofarliga ämnen.
Det ställs även krav på att etanol som
används i produkter ska vara produce
rad av biomassa, vilket ökar regionens
användning av förnybara råvaror.
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Region Skånes
offensiva miljöarbete
Miljöstrategiskt
arbete på regional nivå

Under 2016 fortsatte arbetet med en
cirkulärt biobaserad ekonomi och sam
arbetet inom Klimatsamverkan Skåne.
Målen är att Skåne ska bli mer energi
effektivt och öka andelen förnyelsebar
energi och förnybara råvaror, samt att
hitta nya områden för innovation och
affärsutveckling som leder till ett håll
bart samhälle med anpassning till ett
förändrat klimat. Region Skåne stödjer
också kommunerna i den fysiska plane
ringen, som är ett viktigt verktyg i kli
matanpassningsarbetet. För att minska
skadlig påverkan av läkemedel och an
dra skadliga produkter, såväl i vår orga
nisation som i vår yttre miljö, finns
samverkan med akademin och företag
för att hitta nya reningslösningar. En
halvtidsuppföljning av den regionala
handlingsplanen för läkemedel och miljö
gjordes hösten 2016. Arbetet för att
minska miljö- och hälsofarliga kemika
lier i vår miljö startade under året exem
pelvis för industriell utvecklingen inom
marinteknik.
Skåneledens utveckling mot en håll
bar, exportmogen led av internationell
standard år 2020 stärktes av delmålen

Eurorando 2016 och Vandringens år.
Genom Region Skånes miljövårdsfond
stöttas utvecklingsprojekt som ligger i
linje med Region Skånes prioriteringar.
Mot en klimatsmart framtid

De vindkraftverk som Region Skåne
tog över i egen drift i januari 2016 har
producerat nästan 62 miljoner kilowat
timmar under 2016, vilket var ett bättre
resultat än den förväntade produktio
nen på cirka 55 miljoner kilowattim
mar. Vindkraftverken var en av de tre
miljösatsningar som låg till grund för de
gröna obligationer Region Skåne gav ut
under 2016 för att finansiera just miljöoch klimatvänliga investeringar.
Den totala energianvändningen i
Region Skånes fastigheter uppgick un
der 2016 till 230 kilowattimmar per
kvadratmeter. Av använd fjärrvärme,
fjärrkyla och el bestod 94 procent av
fossilbränslefri energi.
Miljövänliga resor och transporter

Som en del i Region Skånes egna bidrag
för en hållbar miljö finns mål om att
den egna personalen ska göra mer miljö
vänliga resor och transporter. Andelen
miljöfordon i Region Skånes fordons
flotta uppgick under 2016 till 89,6 pro
cent vilket är en ökning med två pro
centenheter jämfört med föregående år.
Den mängd drivmedel som användes
för interna transporter (inklusive egen
ägda ambulanser) var till 74 procent fria
från fossila bränslen.
Andelen flygresor till Stockholm
ökade mellan 2015 och 2016 från 49 till
58 procent. Däremot minskade det to
tala antalet flygresor till Stockholm med
20 procent för samma period, vilket
innebar en mer eller mindre oförändrad
kostnad jämfört med föregående år.
Läs mer.

foto: © christiaan dirksen

Mindre kemikalier
för en hälsosam miljö

En halvtidsuppföljning av den regionala
handlingsplanen för läkemedel och miljö
gjordes hösten 2016.

En grupp med representanter från res
pektive verksamhetsförvaltning påbör
jade arbetet med att implementera Re
gion Skånes riktlinjer för utfasning av
miljö- och hälsofarliga ämnen. Grup
pen arbetade under året aktivt arbetat
med att fasa ut miljö- och hälsofarliga
kemikalier ur verksamheterna.

Skåneledens utveckling mot en hållbar, exportmogen
led av internationell standard år 2020 stärktes av
delmålen Eurorando 2016 och Vandringens år.

Andelen ekologiska livsmedel upp
gick totalt till 44 procent av Region
Skånes totala kostnader för livsmedel
under 2016, vilket är en ökning med
fyra procentenheter jämfört med 2015.
En stark miljöprofil

Under 2016 startade arbetet med att ta
fram ett gemensamt miljöledningssys
tem för hela Region Skåne som enligt
plan ska vara implementerat och certi
fierat enligt ISO 14001:2015 senast i
september 2018.
En fördjupad uppföljning av Miljö
program för Region Skåne 2010-2020
samt Miljöstrategiskt program för Region
Skåne kommer att redovisas i separat
miljöredovisning för 2016.
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verksamhetsperspektivet

Sverigeförhandlingens första avtal undertecknas - med Lunds kommun, Helsingborgs
stad och Region Skåne, om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder.

God infrastruktur är viktigt
för ett sammanhållet Skåne

Region Skåne har under 2016 tillsam
mans med de skånska kommunerna
drivit arbetet med aktuella satsningar
utifrån Sverigeförhandlingen.f Utgångspunkt för arbetet har varit överenskom
melsen med kommunerna i Skånebilden
som gjordes sommaren 2015. Lunds
kommun har gjort så kallade handslag
(överenskommelser) med Sverigeförhand
lingen om åtgärder för spårväg och cykel
samt om höghastighetsbanan. Hässle
holms kommun har gjort handslag med
Sverigeförhandlingen om höghastighets
banan och Helsingborgs stad har gjort
handslag om åtgärder i form av Helsing
borgsexpressen och cykel.
Förslag till Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050 var ute på
remiss under 2016. Syftet med strategin
är att ange inriktning inför kommande
nationell och regional infrastruktur
plan. Strategin tar sin utgångspunkt i
den regionala utvecklingsstrategin, Det
öppna Skåne 2030 och dess formulerade
strategier för det flerkärniga Skåne. En
mobilitetsplan för Skåne med sikte på
2030 togs också fram och varpå remiss.
f. Sverigeförhandlingen är en delegation tillsatt av
regeringen som driver förhandlingar med kommuner,
regioner, städer och näringsliv om medfinansiering av
större infrastrukturprojekt för kollektivtrafik och kopplat
till detta även öka bostadsbyggandet i de tre storstäderna; Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Under 2016 togs Cykelstrategi för Skåne fram.
En strategi för att göra Skåne till en plats där cykeln
är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

Planen handlar om framtida arbete med
attityd- och beteendepåverkande åtgär
der för ett mer hållbart resande i Skåne.
Under 2016 togs också en strategi för
cykeltrafikens utveckling i Skåne fram.
Denna var ute på remiss under hösten.
I Cykelstrategi för Skåne synliggörs vilka
strategiska satsningar som krävs för att
stärka Skåne som cykelregion, för att
främja cykelkulturen och göra Skåne
till en plats där cykeln är det naturliga
färdmedlet för kortare resor och kopp
lingen till kollektivtrafiken. Under 2016
var även Strategi för en hållbar gods- och
logistikregion i Skåne på remiss.
Under 2016 startade Region Skåne
arbetet med inriktnings- och åtgärds
planeringen inför framtagandet av ny
RTI-plan.g Arbetet syftar till att förbe
reda och få till stånd infrastrukturin
vesteringar och andra insatser i trans
portsystemet som på ett resurseffektivt
och samhällsnyttigt sätt bidrar till de
nationella transportpolitiska målen och
främjar Skåne utveckling enligt Skånes
regionala utvecklingsstrategi, Det öppna
Skåne 2030 .
Från 2016 finns också ett gemensamt
trafikavtal mellan tre regioner och 79
kommuner på båda sidor om Öresund.
Detta som en del i det svensk-danska
samarbetet Greater Copenhagen and Skåne
Committee. Öresundsregionen är en re
g. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne.

gion med stabil tillväxt men konkurren
sen från andra regioner är hård och utan
gemensamma handlingsplaner mellan
länderna tappar regionen i attraktions
kraft mot Stockholm och Hamburg.
Som ett led till fortsatt expansion och
framgång behövs därför en bättre infra
struktur och en ökad tillgänglighet in
ternationellt.
Några av målen i den gemensamma
trafikplanen för Öresundsregionen:

» En fast förbindelse mellan Helsing
borg och Helsingör.
under Öresund från
Malmö som ansluts till Köpenhamns
metro.
Höghastighetståg mellan Malmö
och Stockholm. Dubbelspår på Väst
kustbanan för kortad restid till Göte
borg och Oslo. Upprustning av järn
vägen från Köpenhamn till Fyn och
Jylland.
Utbyggda motorvägar kring Malmö,
Lund och Helsingborg samt i Köpen
hamnsområdet.
Ett gemensamt biljettsystem för kol
lektivtrafiken i hela Öresundsregio
nen.
Ett övergripande mål för kollektiv
trafiken är att det ska ta max en tim
me att åka kollektivt från alla delar
av regionen till antingen Malmö eller
Köpenhamn.

» Tunnelbana
»

»
»
»

Att vara en drivande utvecklingsaktör
verksamhetsperspektivet

foto: © skanetrafiken

Med kollektivtrafik
skapas utveckling i Skåne

Den regionala utvecklingsstrategin i
sina mer generella inriktningar erbjuder
skåningarna resmöjligheter i ett brett
utbud av trafik. Genom Skånetrafiken
går Region Skåne från ord till handling.
Resmöjligheter som för den enskilde ska
underlätta vardagen och göra det enkelt
och effektivt att förflytta sig. Goda res
möjligheter underlättar rekrytering av
medarbetare för företagen.
Resandet med kollektivtrafik ökade
sammantaget med 3 procent under 2016.
Resandesiffrorna kommer från Skåne
trafikens biljettsystem, som komplette
ras avseende Malmöexpressen (linje 5)
med resandesiffror från APC. Det inne
bär att trenden med årliga resande
ökningar, som pågått sedan Region
Skåne bildades, fortsätter. Därmed uppfylldes regionfullmäktiges mål om årlig
ökning på 3-6 procent, men Skånetra
fikens eget mål på 5 procent uppnåddes
inte. En annan viktig målsättning för
kollektivtrafiken är att ta marknadsan
delar av de motorburna resorna. De se
naste åren har trenden varit positiv.
2016 gick den dock ner några procent
enheter till 26 procent, trots en upp
gång i det kollektiva resandet.
Utvecklingsarbetet för ett nytt mo
dernt betalsystem hos Skånetrafiken
fortsatte. Dialogen kring en för kunden
enklare och mer lättförståelig prismo
dell inleddes med målsättningen att
kunna börja lanseras i mars 2017. Om
ställningen till fossilbränslefri kollek
tivtrafik fortsatte, och projektet El-buss
Ängelholm, som startade under året, gav
värdefulla erfarenheter. Nya regler för
färdtjänst och sjukresor togs fram. I syfte
att stärka och utveckla kvaliteten i Öre
sundstågssystemet pågår en översyn av
samverkan med grannlänen i Sydsverige.
Skåne ska vara globalt attraktivt

Skånes utveckling är starkt kopplat till
övriga världen och medborgarna blir
allt mer rörliga, över kommun- och
läns
gränser såväl som nationsgränser.
För att möta det behövs bland annat de
gränsöverskridande samarbetena som
Region Skåne är en del av. Inte minst
behövs ett starkt och nära samarbete i
Öresundsregionen för att kunna ta till

Resandet med kollektivtrafik ökade sammantaget med 3 procent under 2016. Det innebär
att trenden med årliga resandeökningar, som pågått sedan Region Skåne bildades, fortsätter.

vara och utveckla den tillväxtpotential
som finns. Detta arbete bedrivs nu in
tensifierat inom det nyligen startade
Greater Copenhagen and Skåne Commit
tee. Kommittén arbetar för att öka till
växten genom satsningar inom fem om
råden:
•
•
•
•
•

Arbetsmarknad (inklusive gränshinder)
Infrastruktur
Internationell marknadsföring
Locka talanger, företag och turister
Näringslivsinsatser

svenska höghastighetstågbanor är vik
tiga delar.
Ett område som är starkt kopplat till
internationellt samarbete är arbetet med
de strategiska innovationsområdena,
där det pågår ett antal viktiga samarbe
ten och processer med andra regioner.
Ett viktigt led i detta arbete har varit att
nyttja den kunskap och tjänster Region
Skånes Brysselkontor, Skåne European
Office, har att erbjuda.

Kommittén tar fram en årlig handlings
plan som beslutas av regionstyrelsen i
början av året. Under 2016 bedrevs ett
intensivt förberedelsearbete inför Region
Skånes ordförandeskap 2017.
Region Skåne har under 2016 som
ordförande i String-samarbetet h fokuse
rat arbetet på infrastrukturfrågor. I sam
band med String Political Forum i
Stockholm i april arrangerades en kon
ferens tillsammans med EU-kommissi
onen för att väcka nationell debatt om
vikten av en sammanhållen infrastruk
tur i Skandinavien och norra Europa,
där tunneln under Fehmarn-bält och
h. Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography.
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Medarbetarna är
Region Skånes viktigaste resurs
foto: © A ndreas Hillergren

sultaten är bättre i årets undersökning
krävs fortsatt arbete inom dessa områden.
Regiongemensam avgångsenkät

En regiongemensam avgångsenkät har
införts för att bättre ta tillvara medarbe
tarnas erfarenheter och synpunkter på
hur de upplevt sin arbetssituation. En
käten kommer att bidra med kunskap
om vilka faktorer som påverkar medar
betarens beslut att byta anställning inom
Region Skåne eller lämna vår organisa
tion, och kommer även att ge underlag i
arbetet med att förbättra arbetsmiljön
och att bli en attraktivare arbetsgivare.
Attraktiv och
konkurrenskraftig arbetsgivare
Inom Region Skåne finns över 100 olika yrkesgrupper representerade. De flesta jobbar inom
sjukvården men här finns också bland annat statsvetare, kulturvetare, trafikplanerare och
världsledande forskare.

Kompetenta, stolta
och motiverade medarbetare

Medarbetarna är Region Skånes vikti
gaste resurs. De ska erbjudas hälsofräm
jande arbetsplatser, bra möjligheter till
utveckling och ledare som kan och vill
ta ansvar för utvecklingen. Region Skå
ne ska vara en arbetsgivare som upprätt
håller ett lyssnande, närvarande ledar
skap och aktivt arbetar för att skapa
jämställda arbetsplatser.
Regional medarbetarundersökning

Under hösten genomfördes en region
gemensam medarbetarundersökning.
Resultaten från undersökningen är ett
viktigt underlag när varje chef ser över
behoven i sin organisation, för dialog
med medarbetarna och genomför för
ändringar. I undersökningen svarade 85
procent av medarbetarna på frågor om
hur de upplever sin arbetsplats och ar
betssituation.
Det dynamiska fokustalet, som är
det sammanlagda värdet av alla förbätt
26 förvaltningsberättelse

ringsområdena i undersökningen, har
sedan 2014 förbättrats från 66,4 till 68,2.
Samtliga förbättringsområden utom ett
har utvecklats i positiv riktning. Undan
taget är medarbetarnas bedömning av
vilken energi som finns tillgänglig för
att driva verksamheten. Medarbetarna
upplever att de utvecklas yrkesmässigt
och att chefen ger dem möjligheter till
utveckling och bra återkoppling på ut
fört arbete. Även det sociala klimatet på
arbetsplatsen upplevs som gott, och
82,6 procent kan tänka sig att rekom
mendera andra att börja arbeta på deras
arbetsplats. Den positiva utvecklingen
indikerar att arbetsplatsernas insatser
gett effekt, till exempel de med fokus på
att avlasta vårdpersonal, introducera ny
anställda och arbeta aktivt med ledar
skapsutveckling.
De områden som visade svagast resul
tat i den förra undersökningen – arbets
relaterad utmattning, möjlighet att på
verka beslut på den egna arbetsplatsen
och tydlighet i arbetsplatsens mål – har
utvecklats i rätt riktning. Även om re

Genom att vara en attraktiv arbetsgiva
re kan Region Skåne locka till sig och
behålla den kompetens som är nödvän
dig, idag och i framtiden. Under året
har ett flertal insatser gjorts för att
marknadsföra och beskriva Region Skå
nes verksamheter. Arbetet har fortsatt
med att vidareutveckla en behovs- och
målgruppsanpassad rekrytering för
Region Skånes yrkesgrupper. Att rikta
och målgruppsanpassa annonserna på
sociala medier har haft fortsatt priori
tet; arbetet har även fortsatt med att
identifiera och ta fram nya berättelser
till Medarbetare berättar, där medarbe
tare beskriver sitt arbete och sin arbets
plats. Berättelserna har fokus på medar
betarnas arbete med att göra skillnad
varje dag och det unika med den aktu
ella arbetsplatsen. Region Skånes värde
ringar har tydliggjorts i rekryterings
processen, och samtliga rekryteringsannonser och hemsidan Jobba hos oss har
kompletterats med värderingarna. Un
der året har även uppdatering av Region
Skånes digitala introduktionsprogram
inletts.
Under året har särskilt fokus lagts på
att utveckla modeller för resursteam i
syfte att attrahera erfarna medarbetare
med hög kompetens till ett mer flexibelt

Medarbetarna är Region Skånes viktigaste resurs
medarbetar perspektivet

arbetssätt, att stärka Region Skåne i rol
len som attraktiv arbetsgivare samt att
minska beroendet av bemanningsföre
tag. Resursteamen ska även bidra till att
ge fler medarbetare möjlighet till tills
vidareanställning.
I de verksamheter som har helg
tjänstgöring ska denna minska från var
annan helg till två helger av fem. För
ändrad helgtjänstgöring förutsätter fler
anställda, vilket gör att införandetakten
har påverkats av svårigheter att rekryte
ra rätt kompetens. Hos sjukvårdsför
valtningarna har förändringen genom
förts i merparten av verksamheterna,
och det finns en plan för införande på
de vårdavdelningar som återstår.
Jämställda löner, löneöversyn
och avtal med Vårdförbundet

För att Region Skåne ska vara en attrak
tiv arbetsgivare är det viktigt att det inte
förekommer några osakliga löneskillna
der mellan kvinnor och män. Sådana
skillnader ska undvikas genom att sam
ma lönesättningsprinciper tillämpas för
alla medarbetare. Vid varje löneöver
synstillfälle kontrolleras lönebilden och
det vidtas åtgärder utifrån antagen hand
lingsplan för jämställda löner. Tidigare
regiongemensamma lönekriterier har
under hösten uppdaterats så att dessa
speglar Region Skånes värdegrund, chefsoch ledarkriterier samt personalidé.

Årlig löneöversyn genomfördes en
ligt plan med ett utfall på 2,35 procent,
vilket väl svarade mot planeringsförut
sättningarna på 2,2 procent. I bedöm
ningen är hänsyn tagen till Kommunals
nya avtal för åren 2016-2018. Kommu
nals avtal innebar nivåhöjningar över
märket till följd av en flerårig särskild
undersköterskesatsning som gjorts i
överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kom
munal.
Ett centralt avtal mellan SKL och
Vårdförbundet träffades vid utgången
av november månad. Mycket kort där
efter träffades en gemensam avsiktsför
klaring mellan Region Skåne och Vård
förbundet med det centrala avtalet som
grund. Avsiktsförklaringen har flera
perspektiv. Det är, liksom det centrala
avtalet, inriktat dels på arbetstidsfrågor,
främst avseende nattarbete, dels på kom
petensförsörjning. Det senare sker ge
nom ett gemensamt arbete kring utbild
ningsanställningar för sjuksköterskor
som går specialistutbildningar på halv
fart kombinerat med kliniskt arbete.
Överenskommelsen innebär dessutom
att Vårdförbundet åter deltar i samver
kan på den regionala nivån, vilket öpp
nar dörrar för bättre dialog och samar
bete kring verksamheten, vårdens framtida utveckling och medarbetarnas ar
betsmiljö.

Medianlöner1 och medelålder (avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)
AID personalgrupper

Kvinnor		 Män		Samtliga

med minst 500 medarbetare

Medianlön Medelålder

Sjuksköterska
Undersköterskor, skötare m fl
Specialistkompetenta läkare
Medicinsk sekreterare
Icke specialistkomp. läkare
Handläggararbete
Ledningsarbete
Administratörsarbete
Biomedicinsk analytiker
Fysioterapeut
Socialt och kurativt arbete
Städ-, tvätt- och renhållningsarb.
Barnmorska
Psykolog
Samtliga	

31 850
24 850
70 900
25 050
41 000
36 700
44 200
25 000
29 000
30 500
31 850
22 700
35 500
37 000
29 400

43,2
45,8
49,1
48,4
34,1
47,0
50,5
45,8
45,8
43,3
46,3
47,0
47,8
43,3
45,1

Medianlön Medelålder Medianlön Medelålder

31 800
23 600
72 025
23 175
40 600
39 300
57 600
22 510
27 000
28 900
30 885
21 288

42,3
40,9
50,9
41,5
33,8
47,7
50,0
34,6
41,3
39,5
46,2
39,5

2)

2)

36 900
34 150

43,2
44,7

31 849
24 700
71 400
25 010
40 800
37 500
45 050
24 550
28 900
30 150
31 674
22 500
35 500
37 000
30 000

43,1
45,1
50,1
48,3
34,0
47,2
50,3
44,2
45,3
42,7
46,2
44,9
47,8
43,3
45,8

1. Lön avser uppgift om lön beräknad på heltid inklusive fasta tilägg, exklusive rörliga tillägg såsom OB-tillägg osv.
2. Antalet anställda understiger 10 varför dessa inte redovisas.

Hälsofrämjande arbete

Region Skånes arbetsmiljöarbete syftar
till att skapa och utveckla en god och
effektiv verksamhet, som är både säker
och långsiktigt hållbar. En regional
handlingsplan för hälsofrämjande ar
betsplatser och sänkt sjukfrånvaro har
tagits fram under 2016. Handlingspla
nen har en tydlig målsättning – sjukta
len ska minskas och frisktalen ska ökas.
Arbetet ligger i fas och ett antal aktivi
teter har redan genomförts eller påbör
jats, bland annat regional vägledning
för hälsofrämjande schemaläggning vid
tjänstgöring blandad dag och natt, pla
nering för införande av ett förbättrat
och mer användarvänligt rehabiliterings
verktyg samt reviderade och nya verktyg
för rehabiliteringsarbete samt för risk
bedömning.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

En årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) görs, i enlig
het med Arbetsmiljölagen, i syfte att
sätta fokus på förutsättningarna för ett
hälsofrämjande arbete. Uppföljningen
visar att det systematiska arbetsmiljö
arbetet fungerar och har en fortsatt po
sitiv trend. Förvaltningar med utveck
lingsbehov har en handlingsplan för
systemförbättrande åtgärder. Uppfölj
ningen visar bland annat att:
• 99 procent av alla arbetsplatser kän
ner till rutinerna vid arbetsskada och
tillbud.
• vid 99 procent av alla arbetsplatser
får arbetstagare och skyddsombud
möjlighet att medverka vid de olika
aktiviteterna i det systematiska arbets
miljöarbetet.
Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Frisknärvaron ligger fortfarande på en
hög nivå, men sjönk under 2016 med
cirka en procentenhet, jämfört med
2015. Andelen medarbetare utan någon
registrerad sjukfrånvarodag ligger på
drygt 30 procent och de med färre än
fem registrerade sjukdagar utgör knappt
60 procent av medarbetarna.
Den totala sjukfrånvaron ökade 2016
med 0,18 procentenheter av samman
lagd ordinarie arbetstid jämfört med
2015, vilket låg i linje med den natio
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Andel av månadsanställda med frisknärvaro hela året
(avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)

		

2016

2015

2014

34%
30%
45%

35%
32%
48%

39%
36%
52%

59%
55%
71%

60%
57%
72%

63%
60%
73%

Andel med frisknärvaro hela året
Totalt - % av antal anställda
Kvinnor - % av antal anställda kvinnor
Män - % av antal anställda män
Andel med frisknärvaro <= 5 sjukfrånvarodagar
Totalt - % av antal anställda
Kvinnor - % av antal anställda kvinnor
Män - % av antal anställda män

nella utvecklingen. Även om sjukfrån
varon fortfarande ökade hade öknings
takten minskat, och för långtidssjukfrånvaro över 60 dagar sågs en faktisk
minskning. Kvinnors sjukfrånvaro öka
de mer än mäns.
Sett på lite längre sikt kan sjukfrån
varons utveckling, både uppåt och ner
åt, åskådliggöras med en trendlinje över
sjukfrånvaron i procent för Region Skåne
i jämförelse med Stockholms läns lands
ting, Västra Götalandsregionen och alla
landsting. Trenden såg likadan ut på
nationell nivå, oavsett bransch, och för
klaras utifrån olika externa faktorer så
som demografisk utveckling, konjunk
tur och arbetsmarknadsläge, regeländringar i sjukförsäkringen etcetera.
Kompetensförsörjning, krav och kon
troll i arbetet, socialt stöd, ledarskap
och medarbetarskap samt kommunika

tion är interna faktorer som vi vet påver
kar hälsa och sjukfrånvaro och som
Region Skåne aktivt arbetar med.
Försäkringskassans prognoser ger för
handen att sjukfrånvaron planar ut först
från 2019. Ett troligt antagande är att
detta gäller även för Region Skåne. De
insatser som görs inom Region Skåne
för att påverka sjukfrånvaron i rätt rikt
ning kan komma att tidigarelägga en
vändande trend.
Den ökade sjukfrånvaron avspeglas
även i sjukfrånvaro mätt i kalenderda
gar per medarbetare och helår. Sjuk
frånvaron mätt i antal kalenderdagar
per medarbetare har ökat med 0,9 ka
lenderdag, från 20,4 dagar till 21,3.
Lika rättigheter och möjligheter

Utifrån ett arbetsgivarperspektiv bedrivs
ett målinriktat arbete för att främja lika

Sjukfrånvaro som procent av ordinarie arbetstid
(avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)

		

2016

2015

2014

Sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid
Kvinnor
Män
Åldersgruppen 29 år eller yngre
Åldersgruppen 30-49 år
Åldersgruppen 50 år eller äldre
Andel av sjukfrånvaro som avser sjukfrånvaro under en
sammanhängande tid om 60 dagar eller mer

5,8%
6,4%
3,6%
4,9%
5,4%
6,5%

5,6%
6,2%
3,4%
4,4%
5,2%
6,3%

5,2%
5,7%
3,1%
4,2%
4,7%
5,8%

rättigheter och möjligheter. Aktiviteter
genomförs på region- och förvaltnings
nivå inom ramen för Handlingsplan för
att främja lika rättigheter och möjligheter
internt i Region Skåne 2014-2016. Med
anledning av förändringar i diskrimine
ringslagen från och med den 1 januari
2017 har även ett utvecklingsarbete ini
tierats för att i samverkan med fackliga
organisationer och förvaltningar säker
ställa att Region Skånes arbete med ak
tiva åtgärder överensstämmer med de
nya bestämmelserna.
Till följd av en normkritisk gransk
ning av Skane.se genomfördes under året
tillsammans med Malmö stad en ut
bildning i bild och foto utifrån ett
normkritiskt perspektiv för samtliga
kommunikatörer. En checklista för normkritisk kommunikation har tagits fram.
Webbsidor och styrande dokument som
verksamhetsplan och budget, har för
bättrats så att bilderna bättre speglar
mångfalden i Skåne, att tilltalet blir mer
inkluderande och att information inom
HBTQ i-området ökat.
Arbetet med att öka rekryteringen av
personer med funktionsnedsättning har
varit framgångsrikt och under året an
ställdes 26 personer i denna grupp,
6 fler än föregående år. Bland de anställ
da fanns yrken som biomedicinsk ana
lytiker, medicinsk sekreterare, köksbi
träde, arbetsterapeut och kommunikatör. Omfattningen på respektive an
ställning varierar och utgår från indivi
dens önskemål och arbetsförmåga.
i. HBTQ är en på svenska vedertagen förkortning för
homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner,
tidigare bara HBT.

Sjukfrånvaro i procent – jämförelse
mellan storstadsregioner och riket*

50,4%

57,3%

57,6%

6%
5%

				
2016
2015
2014
Förändr 2016-2014

4%

Kvinnor
Män
Totalt

3%
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Västra Götalandsregionen

7%

(avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)

22,5
12,3
20,4

Stockholms läns landsting

Alla landsting
8%

Sjukfrånvaro – kalenderdagar per medarbetare

23,4
13,0
21,3

Region Skåne

21,0
11,1
19,0

0,95
0,73
0,88

Källa: KOLADA

2008

2010

2012

2014

2016

* I Region Skånes siffor ingår även Folktandvården AB.
För alla landsting gäller ett ovägt medel.

Verksamhet och resultat i fokus
medarbetar perspektivet

Verksamhet och resultat i fokus

foto: © christiaan dirksen

foto: © anders norsell

Gott ledarskap är en
förutsättning för framgång

Chefer med tydliga uppdrag och realis
tiska villkor i sitt chefsuppdrag är en
förutsättning för välfungerande verk
samheter och nöjda medarbetare. Region
Skåne har drygt 1 400 chefer. I chefs
uppdraget ingår att arbeta med ständiga
förbättringar och genomföra nödvändi
ga förändringar av verksamheten, till
exempel genom nya arbetssätt och änd
rad kompetensmix. För att uppnå detta
krävs kontinuerliga utvecklingsinsatser
och stöd till chefer. Det finns ett omfat
tande utbildningsprogram, och alla che
fer erbjuds kompetensutveckling i chefs
rollen. Som exempel kan nämnas den
obligatoriska basutbildningen för nya
chefer, utvecklingsprogrammet Verksam
hetsnära ledarskap – för chefer som leder
medarbetare – samt utvecklingspro
grammet Indirekt ledarskap – särskilt
riktat till chefer som leder chefer. För
ändringsarbetet i Region Skåne ska leda
till förbättringar av framförallt kvalitet,
tillgänglighet, patientsäkerhet och ar
betsmiljö. Kunskapen om förändrings
processer, och om hur förändringsarbe
te bedrivs för att uppnå önskad effekt,
behöver öka i organisationen. För att,

framförallt hos chefer, öka kunskapen
om förändringars komplexitet och ut
maningar har en utbildning i föränd
ringsledning tagits fram. Utbildningen
ger verktyg och insikter om ledarska
pets betydelse i en förändringsprocess.
Från och med hösten 2016 ingår två
dagarsutbildningen i Region Skånes or
dinarie utbud av chef- och ledarutveck
ling.
Region Skånes chefsdag genomför
des i oktober och cirka 1 100 chefer del
tog. Programmet innehöll föreläsningar
om att leda i pressade situationer och
hur man på ett bra sätt kan strukturera
sitt budskap. Chefsdagen hade också fo
kus på förbättringsarbete och lyckade
förbättringsprojekt som genomförts i
Region Skåne.
En kunskapsöversyn har genomförts
för att få en bild av dagens forskning
inom ledarskapsområdet. Nya chefs- och
ledarkriterier utarbetades, och utgör nu
en grund för identifiering, rekrytering,
kompetensutveckling av chefer, liksom
för chefsutvärdering. Under året ge
nomfördes en revidering av chefsvillko
ren som omfattar flera områden, som
ledningssystemet, chefsnivåer, kontroll
spann samt att leda på distans.

Kompetensförsörjning

I Region Skånes kompetensförsörj
ningsplan anges de mål och aktiviteter
som bedrivs inom området. Kompe
tensförsörjningsplaner har samtidigt ta
gits fram främst på förvaltningsnivå,
men också i vissa fall på verksamhets
nivå. I planerna beskrivs nuläge avseen
de kompetens och framtida behov samt
åtgärder för att klara kompetensförsörj
ningen framöver. Särskilt fokus är på
obalanser och bristyrken. För att få ett
gemensamt synsätt och arbetssätt ge
nomfördes en utbildningsdag för dem
som i förvaltningarna är ansvariga för
kompetensförsörjningsprocessen. Flera
förvaltningar har därefter byggt på med
utbildningsdagar lokalt.
Under året fortsatte arbetet med
upphandling och metodutveckling för
ett IT-verktyg som stöd för kompetens
planering. Förvaltningarna deltog i detta
arbete genom pilotansvariga, som arbe
tade med ett antal utsedda enheter för
att ta fram arbetsmetod och rollbeskriv
ningar.
I syfte att förbättra utbudet av digi
tala metoder och stöd för lärande upp
handlades ett nytt konsultavtal för
produktion av digitalt lärandestöd. Ett
förvaltningsberättelse 29
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verktyg som ger verksamheter stöd vid
planering av utbildnings- och imple
menteringsinsatser togs fram.
Kompetensmixplanering

Kompetensmixplanering, även kallat
Rätt använd kompetens (RAK), innebär
uppgiftsväxling mellan olika yrkeskate
gorier och möjligheten att föra in nya
kompetenser i verksamheterna. Kompe
tensmixplanering är en viktig insats för
att klara den framtida kompetensför
sörjningen. Implementering av den re
gionala strategin för kompetensmixpla
nering pågick under hela året. En analys
genomfördes för att studera tänkbara
effekter och potential i arbetet med så
dan planering. j Analysen visar bland
annat att likartad verksamhet idag be
drivs med olika kompetensmix och att
det finns en potential i att förändra be
fintlig kompetensmix.
Arbetet med kompetensmixplane
ring har i sjukvårdsförvaltningarna be
drivits genom att lokala samordnare
och projektledare arbetat med att stödja
framförallt enhetschefer. Hittills har
dock den önskvärda spridningen av
kompetensmixplanering inte åstadkom
mits. Under hösten utarbetades därför
en regional handlingsplan för att enga
gera samtliga ledningsnivåer och sätta
mer fokus på olika insatser.
Kompetensstegar

Kompetensstegar är ett sätt att tydlig
göra vilka utvecklingsmöjligheter som
finns för olika yrken och vilken kompe
tens som krävs samt att koppla detta till
arbetsuppgift och uppdrag. Genom kompetensstegar synliggörs även medarbe
tarnas kompetens. Kompetensstegar är
klara och beslutade för sjuksköterskor,
undersköterskor, dietister och biomedi
cinska analytiker, och implementering
pågår i förvaltningarna. Kompetensste
gar för fysioterapeuter och arbetstera
peuter ligger klara för beslut, och arbete
pågår med att utveckla kompetensste
gar för chefer, psykologer, medicinska
sekreterare och kuratorer. Ett doku
ment som visar sambandet mellan kom
petensstegar och lönesättning har tagits
fram regionalt av HR-staben som stöd
j. Utredning om bemannings- och kostnadsanalyser
avseende på kompetensmixplanering, presenterad för
personalnämnden i augusti 2016.
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vid lönesättning för förvaltningarna.
Kompetensstegar är ett verktyg för att
strukturera kompetensutveckling, inte
ett verktyg för lönesättning. Kompe
tensutveckling ger dock möjlighet till
löneutveckling.
Tillvarata äldre medarbetares kompetens

Att sätta fokus på äldre medarbetare i
arbetslivet är en fråga om bland annat
mångfald, men framförallt har äldre
medarbetare stor betydelse för kompe
tensförsörjningen. Den kompetens som
de äldre medarbetarna har uppnått un
der ett långt arbetsliv är viktig att be
hålla i organisationen. Det befintliga
regelverket för att främja att medarbe
tare kvarstår som yrkesverksam används
ännu i alltför begränsad omfattning. På
sikt bedöms regelverket få stor betydel
se, särskilt för nyckelpersonal som ex
empelvis läkare inom primärvården.
Under året beslutades att fortsatt ut
veckla handledarrollen och att genom
föra insatser för äldre medarbetares
möjligheter till handledaruppdrag.
Utbildningsuppdraget ska säkerställa
tillgången till rätt kompetens

Hälso- och sjukvården har genomgått
och genomgår stora förändringar. Dessa
förändringar kräver ett nytänkande när
det gäller modeller och system för un
dervisning och handledning. Möjlig
heter behöver skapas för effektiv klinisk
undervisning med hög kvalitet och god
lärandemiljö till ett utökat antal stu
denter. Mot bakgrund av detta gjordes
under våren en genomlysning av Region
Skånes VFU-uppdrag (verksamhetsför
lagd utbildning) inom hälso- och sjuk
vård. Genomlysningen gav förslag på
olika utvecklings- och förbättringsom
råden. En handlingsplan har tagits fram
där olika åtgärder specificerats och an
svariga utsetts. Fokus i handlingsplanen
är att tydliggöra utbildningsuppdraget
för chefer på alla nivåer, utveckla nya
modeller för handledning och lärande
på arbetsplatserna, kvalitetssäkra VFUplatserna, tydliggöra handledarrollen
samt öka samordning och samverkan
mellan olika lärosäten, olika utbild
ningsprogram samt mellan Region Skå
ne och lärosätena. Implementering av
handlingsplanen kommer att ske 2017.

Förutom själva VFU-uppdraget sker
kontinuerlig dialog med de skånska
lärosätena för att säkra Region Skånes
tillgång till kompetens.
Utbildning av handledare

Tillgången till handledare är av avgö
rande betydelse för framtida kompe
tensförsörjning. De praktikavtal som
Region Skåne har med utbildningsan
ordnare ställer särskilda krav på hand
ledning som en viktig del i den verk
samhetsförlagda utbildningen. Under
året genomfördes fem regional kurser
med 125 deltagare från olika yrkesgrup
per och över förvaltningsgränserna.
Några förvaltningar har dessutom ge
nomfört egna utbildningar. 330 verk
samma handledare har genomgått fort
bildning vid någon av de genomförda
fyra temadagarna.
Klinisk utbildningsmottagning

Kliniska utbildningsavdelningar (KUA)
utvecklades i samarbete med hälso- och
sjukvården, Lunds universitet och Mal
mö högskola. Det finns i dagsläget KUA
inom både den somatiska och psykia
triska vården. Ett projekt startade våren
2016 i syfte att utveckla klinisk utbild
ningsmottagning inom primärvården i
Region Skåne. Syftet är att utveckla två
vårdcentraler till utbildningsmottag
ningar där läkar-, sjuksköterske-, fysio
terapeut- och arbetsterapeutstudenter ska
ha gemensamma utbildningsmoment.
Samarbete med Försvarsmakten

Beslut togs om att teckna en avsiktsför
klaring med Försvarsmakten i syfte att
stärka en framtida gemensam kompe
tensförsörjning. Samarbetet ska stärka
parternas långsiktiga kompetensförsörj
ning med fokus på ungdomars insteg på
arbetsmarknaden, mångfald på arbets
platserna och möjlighet till karriärväx
ling genom hela yrkeslivet. Avsiktsför
klaringen kommer formellt att undertecknas under våren 2017, men samar
betet är inlett med kontinuerlig kontakt
och dialog kring möjliga samarbetsformer.
Inhyrning av personal från
bemanningsföretag

Beroendet av bemanningsföretag inom
Region Skånes hälso- och sjukvård har
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Kostnader inhyrd personal från
från bemanningsföretag
(avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)

			
2016 2015
Läkare
Sjuksköterska
Övriga
Totalt

277
117
15
409

242
110
12
364

Förändring
Mkr
%
35
7
3
45

14%
6%
24%
12%

Kostnadsutveckling - rullande 12 mån (Mkr)
300

Läkare

250
200
150
100

Sjuksköterskor
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0
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2015

Övrig personal
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jan
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juli
2016

dec
2016

ökat, trots målsättningen i beslutad
strategi att minska beroendet av beman
ningsföretag. Under 2016 var den totala
kostnaden för inhyrning 409 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 45 mil
joner eller 12 procent, jämfört med 2015.
Det kan dock konstateras ett trendbrott
vad gäller inhyrningskostnadernas utveckling, då kostnadsökningstakten minskar
och den genomsnittliga månadskostna
den för såväl läkar- som sjuksköterske
inhyrning minskat från hösten 2016.
Fortsatt står inhyrning av läkare
inom primärvården för den största de
len av kostnaderna för läkarinhyrning.
För sjuksköterskor sker den största in
hyrningen inom specialiserad somatisk
vård. Förvaltningarna har beslutat om
åtgärder, i enlighet med beslutad regio
nal strategi, för att minska beroendet av
bemanningsföretag. Införandet och ut
veckling av resursteam är ytterligare åt
gärder för att stödja ett minskat bero
ende av inhyrd personal.

satser krävs för att långsiktigt hantera
bristsituationen.
Dialog har förts med Lunds universi
tet samt högskolorna i Malmö och Kris
tianstad om hur de kan öppna för mer
flexibla utbildningar och kurser som
möjliggör komplettering för redan an
ställda medarbetare, men också skapa
mer flexibilitet i ordinarie specialistut
bildningar. Höstens specialistutbildning
inom Operation startade exempelvis
både på hel- och halvfart, vilket innebär
att utbildningsanställning har kunnat
starta inom detta område. Likaså har
universitetet öppnat för sjuksköterskor
inom barnintensivvård och neonatal att
komplettera med kurser som de saknar
och som verksamheten har behov av, då
det inte finns någon specialistinrikt
ning inom detta område.
Det ges två möjligheter för finansie
ring av specialistutbildning via arbets
givaren: utbildningsanställning och ut
bildningsförmån. Med utbildningsanställning menas en specifik tjänst som
utannonseras och som innebär studier
på halvfart samtidigt med kliniskt ar
bete på halvtid. Utbildningsförmån inne
bär lön under helfartsutbildning. Sam
manlagt 52 utbildningsanställningar har
pågått under året och omfattat speciali
teterna medicin, kirurgi, psykiatri, on
kologi, akutsjukvård, operation, barnin
tensivvård, ögon, vård av äldre, endoskopi
och distriktsjukvård. Under hösten ut

ökades antalet utbildningsförmåner med
100, och under året har totalt 170 sjuk
sköterskor fått utbildningsförmåner un
der sin specialistutbildning.
Inom verksamheterna onkologi och
hematologi ges en klinisk fördjupning
där kompetensutveckling varvas med
arbete. Den kliniska funktionsutbild
ning som startade hösten 2015 avsluta
des under våren och en ny kurs startade
under hösten. Under hösten genomför
de även röntgenverksamheten vid Skå
nes universitetssjukvård en utbildning
för att ge röntgen- och onkologisjukskö
terskor och biomedicinska analytiker
dubbelkompetens för att hantera så kal�
lad PET/CT-utrustning. Utbildningen
genomfördes tillsammans med Malmö
högskola. Syftet med utbildningen var
att få effektivare flöden i verksamheten,
öka patientsäkerheten och på sikt kun
na öka produktionen.
Det regionala introduktionsprogram
met för nyutexaminerade sjuksköter
skor, det kliniska basåret, fortsätter. An
talet deltagare har ökat markant under
året och utvärderingarna från de delta
gande nya sjuksköterskorna visar högt
betyg, både vad gäller innehåll och upp
lägg.
I april månad arrangerades den an
dra regionala konferensen Framtidens
specialistsjuksköterska. Nästan 200 per
soner deltog och dagens fokus var konti
nuitet, patientsäkerhet och attityd till

Kompetensutvecklingsinsatser
för sjuksköterskor

Stor brist råder framförallt på grundut
bildade sjuksköterskor och specialist
sjuksköterskor inom områdena medi
cin, kirurgi, onkologi, akutsjukvård,
operation/IVA, barn/ungdom och psy
kiatri samt barnmorskor. Ett flertal in

foto: © roger lundholm

Under hösten 2016 startade en specialistutbildning för sjuksköterskor inom operation,
där det ges möjlighet att studera på hel- eller halvfart.
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ST-utrymmen inrättades och tillsattes.
Under året har ett flerårigt samarbets
avtal tecknats mellan Region Själland
och Region Skåne som möjliggör en
snabbare volymökning av ST-läkare i
akutsjukvård genom att viss tjänstgö
ring fullgörs i Danmark. På motsvaran
de sätt bereds tjänstgöringsmöjligheter
för danska utbildningsläkare inom vissa
verksamheter i Region Skåne. Avtalet
har förenats med att kollektivavtal teck
nats med Läkarförbundet om tjänstgö
ringsvillkor då de svenska ST-läkarna
tjänstgör i Danmark.
Praktisk tjänstgöring för psykologer

För att få så bra och säker vård som möjligt för medborgarna behövs kunniga och
engagerade medarbetare.

och förmåga att leva i en föränderlig
(yrkes-)värld med fokus på förbättringar.
Kompetensutvecklings och -försörjningsinsatser för undersköterskor

Kompetensmixplaneringsarbetet inne
bär att arbetsuppgifter kommer att för
delas på ett annat sätt än idag mellan
olika yrkeskategorier. En viktig del i
detta är att se till att berörda medarbe
tare har tillräckliga kunskaper för att
möjliggöra en förändring. Arbetet med
kompetensmix innebär bland annat en
tydlig utveckling av undersköterskerol
len. Särskilda satsningar har därför gjorts
och förvaltningarna har under året ge
nomfört ett flertal kompetensutveck
lingsinsatser.
I likhet med 2015 erbjöds under vå
ren ett antal arbetslösa undersköterskor
kompletterande kurser riktade mot sjuk
vård för att vara anställningsbara i Re
gion Skåne. Satsningen gjordes i samar
bete med Arbetsförmedlingen och ledde
till att sex undersköterskor anställdes
till verksamheter vid Ystad lasarett. Pro
cessen för en liknande satsning inför
sommaren 2017 inleddes i slutet av 2016.
I november månad genomfördes i
Malmö konferensen Framtidens under
sköterska. Konferensen är den första re
gionala konferensen i sitt slag specifikt
32 förvaltningsberättelse

för undersköterskor. Totalt nästan 400
personer deltog under dagen, som foku
serade på undersköterskans viktiga och
mångfacetterade roll.
Kompetensförsörjning läkare

Det råder fortsatt brist på specialistlä
kare inom flera specialiteter och främst
inom allmänmedicin, psykiatri, klinisk
patologi och radiologi. Styrning och re
gional prioritering av ST-tjänster (spe
cialisttjänstgöring) till definierade brist
områden har under året fortsatt och
utvecklats med inriktningen att konse
kvent och långsiktigt lösa bristsituatio
nen. Under året utökades antalet ATläkarutrymmen (allmäntjänstgöring)
med 15 tjänster. Utökningen följer en
femårig nationell överenskommelse ge
nom SKL.
En särskild beredningsgrupp för ST
inom allmänmedicin inrättades för att
säkerställa nulägesbilden vad gäller till
gång till allmänmedicinsk kompetens,
bedöma tillgång och behov av allmän
medicinsk kompetens i ett tioårsperspek
tiv samt ge förslag till åtgärder för att
säkra tillgången till allmänmedicinsk
kompetens på såväl kort som på lång
sikt.
Satsningen på ST inom akutsjukvård
fortsatte enligt regional plan och 18 nya

Den praktiska tjänstgöringen för psy
kologer (PTP) pågår under ett år efter
psykologexamen.
Tjänstgöringen är en förutsättning
för legitimation som psykolog. Regional
studierektor för PTP ansvarar för ett
årslångt PTP-program som bland annat
innefattar föreläsningar och studiebesök.
Kontinuerliga handledarträffar och
handledarutbildningar anordnas.
Utbildningsoch arbetsmarknadsinsatser

Region Skåne och Arbetsförmedlingen
har tillsammans identifierat ett antal
målgrupper för vilka anställningsbarhe
ten är låg utifrån ett antal faktorer. Ut
maningar som finns för dessa grupper
kan vara funktionsnedsättning, bris
tande kunskaper i svenska eller avsak
nad av svensk legitimation som försvå
rar inträde på svensk arbetsmarknad.
Många ungdomar saknar adekvat ut
bildning och erfarenhet för vad som
idag efterfrågas på svensk arbetsmark
nad. Syftet med insatserna är att locka
till sig nya grupper och attrahera fram
tida medarbetare för att klara den fram
tida kompetensförsörjningen.
Jobbsatsning för
långtidsarbetslösa ungdomar

Region Skåne har som mål att visstids
anställa långtidsarbetslösa ungdomar i
tre månader för att erbjuda arbetslivser
farenhet och möjlighet att skaffa sig re
ferenser. Målet är också att attrahera
och uppmuntra ungdomar till att söka
vårdutbildningar för en långsiktigt säk
rad kompetensförsörjning.

Verksamhet och resultat i fokus
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Under året har nära 500 långtidsar
betslösa ungdomar haft en tremånaders
anställning i Region Skåne, varav cirka
450 inom vården. Efter de inledande tre
månaderna har drygt 120 ungdomar fått
en förlängd anställning i Region Skåne.
Samarbetet med Arbetsförmedling
en kring arbetslösa ungdomar har fort
satt utvecklats väl, bland annat genom
att gemensamt planera för att kunna
erbjuda vårdintresserade ungdomar
traineejobb. Traineejobb innebär arbete
på halvtid medan resterande tid ägnas
åt gymnasiestudier för att efter cirka två
år vara utbildad undersköterska.
Arbetslivsintroduktionsanställningar

Arbetslivsintroduktionsanställning inne
bär en introduktion i ett specifikt arbe
te. Anställningen sträcker sig över ett år.
En fjärdedel av arbetstiden ska bestå av
introduktion, handledning och utbild
ning medan resterande tid ska vara or
dinarie arbete. Samtliga arbetslivsintro
duktionsanställningar görs inom Region
Skånes serviceverksamhet (förvaltning
regionservice), och delar av personal
kostnaden finansieras med statligt stöd
för yrkesintroduktion. Under året har
19 personer anställts, samtliga med en
anställning som sträcker sig en bit in i
2017. Anställningarna är inom verksam
heter som måltid, transport och lokalvård.

Studentmedarbetare

Syftet med studentmedarbetarsystemet
är att underlätta övergången från stu
dier till arbete, att säkra framtida kom
petensförsörjning samt att vara en att
raktiv arbetsgivare. Under 2016 har
Region Skåne uppnått personalnämn
dens mål med att anställa över 50 stu
dentmedarbetare. Arbetsuppgifterna har
bestått av avgränsade och kvalificerade
uppdrag. 2016 års studentmedarbetar
tjänster har haft en större bredd av olika
inriktningar, och har vidgats till att
omfatta mer än uppdrag inom HR,
kommunikation och ekonomi – som
uppdrag inom miljö
vetenskap, sam
hällsplanering, bibliotek och kultur.
Tekniksprånget

Tekniksprånget är en satsning som ini
tierats av Kungliga Ingenjörsvetenskaps
akademin. Syftet med Tekniksprånget
är att ge ungdomar med slutförd gym
nasieutbildning inom naturvetenskap
eller teknik en inblick i ingenjörsyrket,
och därmed lockas till högskolestudier
inom dessa områden. Ungdomarna
praktiserar i fyra månader. Region Skå
ne ges möjlighet att visa bredden av tek
niska yrken och synliggöra Region Skå
ne som en attraktiv arbetsgivare. Under
2016 har Region Skåne uppnått perso
nalnämndens mål med 16 platser. Sats

ningen är mycket uppskattad, såväl av
Region Skånes verksamheter som av stu
denterna.
Snabbspår – introduktionsprogram för
personer med utbildning i land utanför
EU/EES

Det finns en stor potential att tillvarata
kompetensen hos redan utbildade per
soner som kommer från andra länder.
Ett introduktionsprogram har därför
startats för framförallt utomeuropeiskt
utbildade läkare och sjuksköterskor, ett
så kallat snabbspår.
Arbetet inleddes med en pilot 2015
och en uppskalning gjordes under 2016
för hela Region Skåne. Under 2016 har
11 läkare gjort provtjänstgöring för
svensk legitimation, 6 sjuksköterskor
gjort praktisk tjänstgöring för svensk
legitimation och ytterligare 25 personer
har gjort språkauskultation inom Region
Skånes verksamheter. Syftet med språk
auskultation är att få möjlighet att träna
svenska språket i hälso- och sjukvårds
miljö samtidigt som man får en inblick
i hur svensk sjukvård är organiserad och
får ett nätverk i professionen. Region
Skåne har också gett kompletterande
svenska- och uttalsutbildning för perso
ner som behövt förbättra sin svenska för
att kunna nå svensk legitimation.
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Region Skånes medarbetare i siffror
Per den sista december 2016 hade Region
Skåne 33 170 månadsanställda medar
betare inom förvaltningsdriven verk
samhet, en ökning med 1 124 med
arbetare jämfört med samma datum
föregående år.
I ökningen ingår övertag av tidigare
privat verksamhet motsvarande cirka
240 medarbetare, främst personalgrup
perna städ, tvätt och renhållningsarbete
samt köks- och måltidsarbete. Exklusive
verksamhetsövertag blir ökningen 884
medarbetare eller 2,8 procent. De flesta
personalgrupper ökar. De fyra som ökat
mest i absoluta tal är undersköterskor,
skötare med flera, sjuksköterskor samt icke
specialistkompetenta läkare. Dessa tre
grupper står för två tredjedelar av ök
ningen.
Värt att notera är att i gruppen admi
nistratörsarbete är det kundtjänstmed
arbetare, receptionister, arkivassistenter
och verksamhetsadministratörer som
ökar. Den sistnämnda beror bland an
nat på att medicinska sekreterare är en
allt svårare grupp att rekrytera och att
dessa ofta ersätts med mer traditionella
administratörer.
Den genomsnittligt överenskomna
sysselsättningsgraden är hög i Region
Skåne. (Se tabell på nästa sida)
Bland kvinnor är 13 procent deltids
anställda, motsvarande andel för män
är 5 procent. Andelen deltidsanställda
har minskat bland såväl kvinnor som
män jämfört med samma tidpunkt före
gående år. En stor majoritet av medar
betarna i Region Skåne är tillsvidarean
ställda, 93 procent av kvinnorna respektive 86 procent av männen. (Se tabell på
nästa sida)
Under hösten gjordes en särskild
analys av personalrörligheten. I analysen
studerades hur stor andel av Region
Skånes medarbetare som stannar som
anställda i Region Skåne mellan två
mätpunkter (från den 1 januari till den
31 december för åren 2014 respektive

Antal månadsanställda i Region Skåne och Folktandvården AB
Avser förhållandet
den 31 dec respektive år

Total fövaltningsdriven
verksamhet
Skånes universitetssjukvård
Skånevård Sund
Skånevård Kryh1)
Regionservice
Medicinsk service
Koncernkontoret
Habilitering och hjälpmedel1)
Hälsostaden Ängelholm
Skånetrafiken
Kultur Skåne
Patientnämnden Skåne
Revisionen
Södra Regionvårdsnämnden
Regionfastigheter
Folktandvården AB

2016
2015
2014
			
33 170
13 432
8 104
5 151
2 150
1 663
814
810
645
366
32
15
6
5
1

32 046
13 099
7 947
5 789
1 815
1 648
784
0
591
334
35
14
6
5
0

31 074
12 659
7 793
5 726
1 642
1 566
745
0
581
328
34
15
6
4
0

1 124
333
157
–638
335
15
30
810
54
32
–3
1
0
0
1

3,5%
2,5%
2,0%
–11,0%
18,5%
0,9%
3,8%
–
9,1%
9,6%
–8,6%
7,1%
0,0%
0,0%
–

1 419

1 357

1 286

62

4,6%

1. Förvaltningen Habilitering och hjälpmedel inrättades under året, tidigare var detta en division inom Skånevård Kryh.

Antal medarbetare per personalgrupp (AID)
(avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)
Avser förhållandet

2016

2015

den 31 dec respektive år

Totalt

Totalt

2014
Totalt

8 756
6 410
2 689
2 065
1 767
1 700
1 610
1 306
975
768
682
649
584
561
457
391
374
369
1 079
33 170

8 637
6 056
2 663
2 075
1 656
1 654
1 605
1 197
979
752
673
491
594
540
447
390
265
354
1 034
32 046

8 604
5 759
2 630
2 099
1 519
1 511
1 586
1 137
955
740
674
451
602
524
429
347
196
337
1 002
31 074

Sjuksköterska
Undersköterskor, skötare m fl
Specialistkompetenta läkare
Medicinsk sekreterare
Icke specialistkomp. läkare
Handläggararbete
Ledningsarbete
Administratörsarbete
Biomedicinsk analytiker
Fysioterapeut
Socialt och kurativt arbete
Städ-, tvätt- o renhållningsarbete
Barnmorska
Psykolog
Hantverksarbetare
Sjukhustekniker, lab arbete
Köks- och måltidsarbete
Arbetsterapeut
Övriga grupper 1)
Total	

1. Endast grupper med minst 300 medarbetare särredovisas.
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2016 -2015 2016 -2015
Förändr antal
Förändr %

2016 -2015 2016 -2015
Förändr antal Förändr %
119
354
26
–10
111
46
5
109
–4
16
9
158
–10
21
10
1
109
15
45
1 123

1,4%
5,8%
1,0%
–0,5%
6,7%
2,8%
0,3%
9,1%
–0,4%
2,1%
1,3%
32,2%
–1,7%
3,9%
2,2%
0,3%
41,1%
4,2%
4,4%
3,5%
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Antal månadsanställda uppdelat på tillsvidare/visstid samt heltid/deltid
(avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)

Avser förhållandet
den 31 dec respektive år

Kvinnor				 Män				 Totalt		
2016		 2015		2016		 2015		 2016		2015
Antal Andel
Antal Andel
Antal Andel
Antal Andel
Antal Andel
Antal

Andel

Månadsanställda

26 269

–

25 573

–

6 901

–

6 473

–

33 170

–

32 046

–

Tillsvidareanställda

24 396

93%

23 594

92%

5 969

86%

5 628

87%

30 365

92%

29 222

91%

Visstidsanställda

1 873

7%

1 979

8%

932

14%

845

13%

2 805

8%

2 824

9%

Heltidsanställda

22 799

87%

21 910

86%

6 572

95%

6 120

95%

29 372

89%

28 029

87%

Deltidsanställda

3 470

13%

3 663

14%

329

5%

353

5%

3 798

11%

4 017

13%

2015). Resultatet visar att dryga 91 pro
cent av de anställda kvarstod mellan
mätpunkterna 2014 och 92 procent 2015.
Även för 2016 är motsvarande siffra 92
procent. I resultatet ingår även pen
sionsavgångar. Slutsatsen är därmed att
andelen som stannar inom Region Skå
ne är hög och att siffrorna är stabila över
de studerade åren.
I maj månad presenterades en gransk
ningsrapport som genomförts på upp
drag av Region Skånes revisorer beträf
fande bisysslor. Den övergripande bedömningen var att de regler och rutiner
som finns rörande bisysslor i Region
Skåne är ändamålsenliga och välkända
av chefer och övriga medarbetare. Årli
gen redovisas antalet medgivna respek
tive avslagna bisysslor, totalt anmäldes
knappt 12 procent färre bisysslor 2016
än 2015.

Genomsnittlig överenskommen sysselsättningsgrad
(avser Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet)

2016

2016

AID personalgrupp

Kvinnor

Män

Sjuksköterska
Undersköterskor, skötare m fl
Specialistkompetenta läkare
Medicinsk sekreterare
Icke specialistkompententa läkare
Handläggararbete
Ledningsarbete
Administratörsarbete
Biomedicinsk analytiker
Fysioterapeut
Socialt och kurativt arbete
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete
Barnmorska
Psykolog
Hantverksarbete
Sjukhustekniker, lab arbete
Köks- och måltidsarbete
Arbetsterapeut

97,1%
95,3%
97,5%
95,7%
99,6%
97,8%
99,6%
95,9%
97,1%
96,0%
97,2%
91,6%
93,4%
97,3%
97,2%
97,6%
91,7%
96,1%

99,0%
98,8%
97,7%
95,5%
99,9%
97,1%
99,9%
97,0%
100,0%
96,7%
99,7%
96,8%
97,2%
98,1%
97,0%
95,2%
97,1%

97,3%
95,8%
97,6%
95,7%
99,7%
97,6%
99,7%
96,1%
97,5%
96,1%
97,5%
93,0%
93,5%
97,2%
97,9%
97,4%
92,8%
96,1%

96,6%

98,4%

97,0%

		

Samtliga

1)

2016
Totalt

1. Antalet anställda understiger 10 varför dessa inte redovisas.

Antal bisysslor
Antal medgivna bisysslor
Med koppling till
Utan koppling till
Region Skåne
Region Skåne
Läkare
Övriga
Totalt

550
289
839

191
563
754

Antal avslagna bisysslor
Med koppling till
Utan koppling till
Region Skåne
Region Skåne
1
6
7

0
2
2
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Region Skåne behöver
en långsiktigt stark ekonomi
Finansiella mål

Långsiktigt resultatmål: Region Skånes
resultat ska över en rullande femårsperiod
uppgå till minst två procent av de samlade
intäkterna från skatt, kommunalekonomisk
utjämning och generella statliga bidrag.
Kortsiktigt resultatmål: Region Skånes
resultat ska årligen utgöra minst en pro
cent av de samlade intäkterna.
Ett överskott är nödvändigt för att pa
rera förändringar i sysselsättning, skatte
underlag och utjämningssystem, men
också för det stora investeringsbehov,
framför allt för sjukhusbyggnader, som
finns de kommande åren.
Region Skånes resultat 2016 uppgick
till 103 miljoner kronor (Mkr), vilket
motsvarar 0,3 procent av de samlade in
täkterna från skatt, kommunalekono
misk utjämning och generella statliga
bidrag. Därmed uppnåddes inte det
kortsiktiga resultatmålet. Under den se
naste femårsperioden 2012-2016 har
resultatet uppgått till 998 Mkr 6, vilket
6. Exklusive effekt av sänkt diskonteringsränta i RIPS 2013.
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Målet för Region Skånes ekonomiska
politik är att nå en långsiktigt stark eko
nomi som lever upp till kommunal
lagens krav på god ekonomisk hushåll
ning. Det fleråriga perspektivet är viktigare än de enskilda räkenskapsåren.
Alla verksamheter som Region Skåne
finansierar ska vara effektiva. En lång
siktigt stark ekonomi är en förutsätt
ning för att trygga verksamheten och
därmed ge regioninvånarna en god ser
vice i form av säker och lättillgänglig
hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.
För att nå god ekonomisk hushåll
ning krävs strikt acceptans och respekt
för de finansiella målsättningarna. De
finansiella målen som regionfullmäkti
ge för år 2016 fattat beslut om är:
motsvarar 0,6 procent av de samlade in
täkterna. Därmed uppnåddes inte heller
det långsiktiga resultatmålet.
Finansieringsmål:
• Investeringar i utrustning ska själv
finansieras till 100 procent.
• Investeringar i fastigheter ska själv
finansieras till minst 50 procent.
• Investeringar i tåg och bussar ska själv
finansieras till minst 40 procent.
Resultatet och avskrivningarna uppgick
2016 till 1 436 Mkr. Investeringarna
uppgick till 2 582 Mkr och därmed lig
ger den totala självfinansieringsgraden
på 55 procent. I förhållande till finan
sieringsmålet uppgår måluppfyllelsen
till cirka 88 procent.
Balanskravet

Det lagstadgade balanskravet innebär
en miniminivå där intäkterna varje år
måste balansera kostnaderna. Ett nega
tivt balanskravsresultat ska återställas
inom tre år.

Kommunallagen medger dock att
återställning inte behöver ske om det
finns synnerliga skäl. Region Skåne har
sedan lång tid bokfört pensionsskulder
na enligt fullfonderingsmodellen. Med
hänsyn till kommande lagstiftning be
slutade regionfullmäktige i budget för
2017 att annullera återställningskraven
för 2014 och 2015. Regionstyrelsen av
ser att återkomma med förslag till han
tering av 2016 års återställningskrav
under hösten i samband med verksam
hetsplan och budget för 2018 med plan
för 2019-2020.

Balanskravsberäkning 2016
Mkr
Årets resultat
103
Justering för realisationsvinster
–40
Justering för orealiserade kursförluster
23
Justerat resultat
86
Justering för blandmodell
–724
Balanskravsresultat
–637
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Omvärldsanalys

Svensk ekonomi avslutade 2016 starkt i
likhet med föregående år. BNP ökade
med 3,3 procent driven av såväl hushål
lens konsumtion som offentlig konsum
tion och investeringar samt export. An
talet sysselsatta i hela ekonomin ökade
med 1,7 procent och antalet arbetade
timmar ökade med 1,9 procent.
De svenska regionerna och lands
tingen redovisade 2016 ett överskott,
beräknat enligt blandmodellen, på 3 400
Mkr. Resultatet 2015 uppgick till 680
Mkr, varav 1 428 Mkr avsåg återbetal
ning av AFA-premier. Rensat för ovan
nämnda engångsintäkter har resultatet
förbättrats med drygt 4 miljarder kro
nor jämfört med 2015. Prisutvecklingen
i landsting och regioner (LPIK) beräk
nades till 2,2 procent och exklusive läke
medel till 2,4 procent. Konsumentpris
index (KPI) ökade med cirka 1 procent
under 2016.
Under 2017 fortsätter den svenska
ekonomin att växa, som innebär ökning
i sysselsättningen och skatteunderlag.
Från och med 2018 blir den ekonomis
ka utvecklingen svagare. Högkonjunk
turen når då sin topp och resursutnytt
jandet i svensk ekonomi börjar försvagas.

Resultatbegrepp
Region Skånes årsredovisning 2016 är
kommenterad utifrån regionresultatet
beräknat enligt fullfonderingsmodell om
inte annat specifikt anges. Nedan ges
en förklaring till vad som ingår i de olika
resultatbegreppen:
Årets resultat/periodens resultat
Resultatet på sista raden i resultaträkningen.
Här ingår samtliga kostnader och intäkter.
Resultat exklusive
jämförelsestörande poster
Från årets resultat frånräknas större
ekonomiska händelser av engångskaraktär
som just stör jämförelser med tidigare år,
men inte kan anses främmande för verksamheten. Exempel på poster som förekommit de senaste åren är realisations
vinster eller förluster och återbetalning
av försäkringspremier från AFA.
Balanskravsresultat
Balanskravet är lagstadgat i den kommunala

Det innebär att BNP, sysselsättning och
skatteunderlag utvecklas svagare än pe
rioden 2015-2017. Samtidigt kommer
behoven av välfärdstjänster växa extra
snabbt på grund av ett ökat demogra
fiskt tryck. (Källor Omvärldsanalys: SKL

Årets resultat (Mkr)

och SCB)

-400

Finansiell analys

Den finansiella analysen utgår från RKmodellen och syftet är att genom en ut
värdering av det ekonomiska resultatet
och den ekonomiska ställningen klar
göra huruvida det råder god ekonomisk
hushållning i Region Skåne.
Resultat – Kapacitet
Årets resultat

Region Skånes resultat för 2016 blev ett
överskott med 103 Mkr. Årets resultat
uppgår till 0,3 procent av de samlade
intäkterna från skatter, statsbidrag och
utjämning. Det budgeterade resultatet
var 352 Mkr, vilket ger ett budgetun
derskott på 249 Mkr.
Årets resultat exklusive jämförelse
störande poster uppgick till 235 Mkr.
De största jämförelsestörande posterna
var rivnings- och omstrukturerings

redovisningslagen och innebär att intäkterna
ska vara större än kostnaderna. Om balanskravsresultatet är negativt ska underskottet
återställas inom tre år. Balanskravsresul
tatet beräknas i en så kallad balanskravsutredning som utgår från årets resultat, som
minskas med reavinster och justeras för
reservering och användning av resultat
utjämningsreserv. I Region Skånes balanskravsutredning görs också en justering för
pensionskostnader enligt blandmodell.
Regionresultat och koncernresultat
Region Skånes resultat är summan av alla
resultat för de nämnder och förvaltningar
som ingår i Region Skåne. I koncernresul
tatet inräknas, förutom Region Skånes
nämnder och förvaltningar, även koncern
bolagen Region Skåne Holding AB och
Folktandvården Skåne AB.
Blandmodell och fullfonderingsmodell
Blandmodell och fullfonderingsmodell är två
olika modeller för redovisning av pensionskostnader. Blandmodellen är lagstadgad
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kostnader, som påverkade resultatet ne
gativt med 59 Mkr, kostnader för bi
drag till infrastruktur, som påverkade
resultatet negativt med 50 och kostna
der för ID-kontroller, som påverkade
resultatet negativt med 42 Mkr. Exem
pel på poster som påverkar resultatet
positivt är reavinster/förluster netto (34
Mkr) och ökad komponentavskrivning
(33 Mkr). Det justerade resultatet mot
svarar knappt 0,7 procent av de samlade
intäkterna från skatter, statsbidrag och
utjämning. Jämfört med motsvarande
resultat 2015 är det en förbättring med
369 Mkr.

sedan 1998, och ersatte då rådande praxis
som var fullfondering.
I fullfonderingsmodellen är pensioner
intjänade före 1998 upptagna som en skuld
i balansräkningen och värdesäkringen bokförs som en kostnad i resultaträkningen.
I blandmodellen redovisas inte pensioner
intjänade före 1998 som en skuld, och
värdesäkringen av skulden (ränta, inflation
antaganden om livslängd) redovisas inte
som en kostnad i resultaträkningen.
Däremot redovisas utbetalningarna av
pension intjänad före 1998 som en kostnad
i resultaträkningen.
När pensionsutbetalningarna för pension
intjänad före 1998 är högre än kostnaden
för värdesäkringen på denna skuld blir
kostnaderna högre. Därmed blir även
resultatet sämre i blandmodellen än i
fullfonderingsmodellen. Kostnaden för
Region Skåne 2016 blev 724 Mkr mer med
beräkning enligt blandmodell jämfört med
fullfonderingsmodell.
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Riskhantering
De räntebärande finansiella tillgångarna och
skulderna hanteras i enlighet med Region
Skånes riktlinjer för medelsförvaltning vilken
innehåller följande riskbegränsningar.
Ränterisk
Den genomsnittliga återstående räntelöp
tiden tillåts inte överskrida 2 år avseende
penningmarknadsplaceringar. All likviditet
finns på bankkonto och är omedelbart
tillgänglig. För låneskulden gäller ett riktvärde om 2 år i genomsnittlig räntelöptid
med en tillåten avvikelse inom intervallet
1 till 3 år samt att högst 50 procent av
låneskulden får exponeras mot ränteför
ändringar det kommande året. Finansiell
leasing jämställs med övrig upplåning och
omfattas av samma limiter som låneskulden.
De faktiska värdena vid årsskiftet framgår
av tabell nedan.
Ränteswapkontrakt har tecknats om
2 400 Mkr i avsikt att uppnå rätt ränteför
falloprofil och genomsnittlig återstående
löptid. Ränteswapkontrakten förlänger den
genomsnittliga räntelöptiden i låneskulden
med 2,1 år till 2,7 år.
Räntebindningstiden avgör hur snabbt
en ränteförändring påverkar finansnettot.
Med ovanstående räntebindning påverkar en
förändring av räntan med en procentenhet
på balansdagen finansnettot med nedan
stående belopp.
Kommande året
Låneskuld
Leasingskuld
Ränteswapkontrakt
Total låneportfölj
Placeringar, konton
Nettoskuld

Mkr
–25,6
-8,2
+18,9
–14,9
+11,3
–3,6

Valutarisk
Enligt riktlinjerna ska alla lån i utländsk
valuta samt alla avtal i utländsk valuta där
motvärdet överstiger 5 Mkr valutasäkras.
Alla lån i låneportföljen är upptagna i
svenska kronor. Alla identifierade större
avtal i utländsk valuta har valutasäkrats
vilket innebär att det vid balansdagen finns

valutasäkrade utländska framtida betal
ningar med ett motvärde i svenska kronor
om 1 115 Mkr avseende anskaffning av nya
Pågatåg med betalning i euro och anskaffning av datorer. Avtalen valutasäkras med
valutaterminer och hanteras med valuta
swappar eller stängningar om tidpunkterna
för betalning inte stämmer överens med
leveransplan. För valutasäkringar tillämpas
säkringsredovisning varför över- eller
undervärden inte resultatförs. Valutasäk
ringarna avser i huvudsak investeringsverksamheten vilket innebär att resultaträkningen inte omedelbart påverkas av eventuella
övervärden eller undervärden av valutasäkringarna. Investeringarna bokförs till den
kurs utgifterna är säkrade till och påverkar
resultatet efterhand genom avskrivningar.
Mkr
Säkringsvärde inkl terminspris
1 115
Marknadsvärde avistakurser
1 133
Marknadsvärde inkl terminskurser 1 123
Övervärde/undervärde
+8
			
Finansieringsrisk
Rörelsekapitalet, som beräknas som samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga
skulder har under 2016 försämrats med
616 Mkr och uppgår vid årsskiftet till minus
3 737 Mkr.
Vid årsskiftet uppgick andelen förfallande
låneskulder inom en och samma 12-månaderperiod till 24 procent vilket ligger inom limiten
30 procent i riktlinjerna. Under nästa år är
det framförallt några leasingavtal som upphör
där restvärdena inlöses. Förfalloprofilen för
låneskuld och placeringar framgår av diagram
nedan. Vid årsskiftet uppgick kapitalbindningen för låneskulden till 5,1 år.
Tillgängliga likvida medel, som ska uppgå
till minst 1 000 Mkr, uppgick till 5 411 Mkr.
Förutom redovisad likviditet inkluderas i
tillgänglig likviditet även outnyttjad checkräkningskredit om 1 000 Mkr samt det under
året tecknade låneavtal med Europeiska
Investeringsbanken om 2 500 Mkr med
ny- och ombyggnationen på Helsingborgs
sjukhusområde som underlag. Region Skåne

Räntebindningstid
		
Räntebindningstid lån, år
Räntebindningstid swapkontrakt, år
Räntebindningstid lån inkl. ränteswapkontrakt, år
Räntebindningstid placeringar, år
Räntebindningstid nettoskuld, år
Exponering mot ränteförändring inom 1 år %
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kan klara sina betalningsåtaganden, trots ett
stort negativt rörelsekapital, på grund av ett
jämnt inflöde av säkra intäkter och outnyttjade bekräftade krediter om 3 500 Mkr. För
närvarande bedöms också marknadsförutsättningarna för kapitalanskaffning genom
Region Skånes korta och långa marknads
program och med ett bakomliggande
ratingbetyg på AA+ som goda.
Likviditets- och kreditrisk
Likviditeten placeras i penningmarknaden
utifrån krav på kreditvärdighet samt även i
vissa fall med löptids- och beloppsbegränsningar. Likviditeten placeras i papper utgivna
av svenska staten, svenska kommuner och
dess helägda bolag, säkerställda obligationer, svenska bank- och bolåneinstitut samt
i företag. För placeringar i företag, för vilka
löptiden uppgår till högst tre månader, ställs
krav på högsta kortfristig kreditvärdighet.
Innehavet per kategori redovisas i not.
Beloppsbegränsningar per kategori av
emittenter innebär att väsentliga koncentrationer av kreditrisk undviks.
Placeringar i räntemarknaden genomförs
i värdepapper med god likviditet där löptiderna inte är längre än prognostiserat
framtida utflöde av likviditet.
På balansdagen hade samtliga motparter i
ingångna derivatavtal en kreditvärdighet om
A eller högre (Standard & Poor´s).
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Investeringar (Mkr)

Kostnads- och intäktsutveckling 2012 -2016
Skatteintäkter m m

Nettokostnader

Fastigheter
Kollektivtrafik
Utrustning exkl kollektivtrafik

Exklusive jämförelsestörande poster
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Finansiering – Intäkterna

Investeringarna

Risk – Kontroll

Region Skånes intäkter i form av skatte
intäkter, statsbidrag och utjämning
uppgick 2016 till 35 731 Mkr, vilket var
415 Mkr mer än budgeterat belopp.
Jämfört med 2015 ökade intäkterna
med 6,0 procent eller med 2 011 Mkr.
Skatteintäkterna ökade med 1 258 Mkr
eller 4,8 procent, vilket var 65 Mkr
sämre än budget. Den totala intäktsök
ningen var den högsta sedan året före
finanskraschen, 2007. Under 2016 var
landstingsskatten i Skåne 10,69 pro
cent, jämfört med rikssnittet som upp
gick till 11,41 procent. Region Skåne
hade 2016 den lägsta skattesatsen i lan
det. Om skattesatsen justeras för olik
heter i verksamhetsansvar för kollektiv
trafik, färdtjänst, hemsjukvård och utbildning var den näst lägst i landet.

Under 2016 uppgick investeringarna till
2 633 Mkr. Likviditetsramen för året
var 3 527 Mkr. Fastighetsinvesteringar
na uppgick till 1 737 Mkr medan 896
Mkr investerades i utrustning, varav
218 Mkr gick till tåginvesteringar. In
vesteringsnivån 2016 var den högsta i
Region Skånes historia.
Vid en jämförelse mellan landets re
gioner och landsting av skattefinansie
ringsgraden, där resultat plus avskriv
ningar sätts i relation till investeringarna,
har Region Skåne, enligt blandmodell,
med 27 procent det lägsta värdet. Snit
tet uppgick till 59 procent.

Räntebärande tillgångar
och skulder

Nettokostnaderna

Under 2016 uppgick verksamhetens
kostnader inklusive avskrivningar till
43 457 Mkr och de verksamhetsanknut
na intäkterna till 8 217 Mkr. Netto
kostnadsökningen uppgick till 6,4 pro
cent. Budgeten medgav en ökning på
4,0 procent, vilket medförde ett bud
getunderskott på 770 Mkr. Om netto
kostnaderna justeras för jämförelsestö
rande poster uppgår ökningen till 5,7
procent. Motsvarande vägda medelvär
de för alla landsting/regioner ligger på
4,3 procent. Nettokostnaderna i Region
Skåne har ökat mer än skatteintäkter
och bidrag under fyra av de fem senaste
åren.

Soliditeten

Nyckeltalet soliditet är ett mått på Re
gion Skånes långsiktiga finansiella hand
lingsutrymme och visar hur stor del av
tillgångarna som finansieras med egna
medel. Soliditeten ökade med 5,8 pro
centenheter under 2016 och uppgick till
-80,9 procent vid årsskiftet. Den genom
snittliga soliditeten för regioner och
landsting i landet med beräkning av
samtliga pensionsförpliktelser uppgick
till -31 procent. Det kan noteras att
samt
liga regioner och landsting med
undantag för Östergötland och Jönkö
ping har en negativ soliditet, det vill
säga att skulderna är större än tillgång
arna. Det är dock bara två landsting i
landet som har en svagare soliditet än
Region Skåne. Det finns inget uttalat
balansmål i Region Skåne, men för att
skapa långsiktigt stabila förutsättningar
bör det långsiktiga soliditetsmålet vara
att tillgångarna ska vara större än skul
derna.

2016

De räntebärande finansiella tillgångar
na uppgick till 1 972 Mkr medan mot
svarande skulder, exklusive pensions
skulden, var till 5 568 miljoner, vilket
innebär en räntebärande nettoskuld
sättning om 3 596 Mkr. Nettoskulden
ökade med 757 Mkr under året, fram
förallt beroende på att resultat, avskriv
ningar och pensionsavsättningar inte
räckt till för att finansiera investerings
verksamheten och medfinansieringen
av forskningsanläggningen ESS. Dessa
uppgick under året till 2 731 Mkr.
Nettoskuld/tillgång (Mkr)
Räntebärande tillgång
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Likviditet

Region Skånes likviditet ökade under
2016 med 298 Mkr från 1 615 till 1 913
Mkr. I beloppet för 2015 ingår inte in
sättning till skattekontot om 245 Mkr,
vilket medför att den reella likviditeten
ökade med 53 Mkr. Likviditeten kunde
upprätthållas genom att 800 Mkr netto
upplånades och förstärkte likviditeten.
All likviditet under året var placerad på
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konto i bank med mer förmånliga inlå
ningsvillkor och större tillgänglighet än
andra korta placeringsalternativ. Upplå
ningen under året användes framförallt
till investeringsverksamheten. Avkast
ningen på placeringarna uppgick för
2016 till 0 procent på en genomsnitts
likviditet om 1 671 Mkr.
Låneskuld

Den totala låneskulden, som inkluderar
både kreditmarknadsupplåning via
MTN och certifikatprogram, långfris
tiga reverslån, långfristiga finansiella
leasingavtal samt deras kortfristiga del
som utgörs av kommande års amorte
ring, uppgick vid årsskiftet till 5 568
Mkr varav leasingskulden var 1 491 Mkr.
Skulden har amorterats med 434 Mkr
medan nyupplåning genomförts med
1 227 Mkr, d v s en nettoupplåning om
793 Mkr.
Under 2015 genomgick Region Skåne
en ratingprocess och erhöll betyget AA+
av Standard & Poor’s. En revidering av
betyget genomfördes 2016 med oför
ändrat betyg. Under 2016 upprättades
ett certifikatprogram om 2 miljarder
kronor som har använts under året för
att bygga upp en tillräckligt stor volym
för att genomföra en större emission i
MTN-programmet i slutet av året. Ett
ramverk för gröna obligationer färdig
ställdes. Ramverket anger bland annat
vilken typ av koldioxidreducerande in
vesteringar Region Skåne kan finansiera
via gröna obligationer. Ett externt certi
fieringsföretag, Cicero, lämnade en se
cond opinion på ramverket och gav bety
get mörkgrönt, vilket är det bästa betyget i en tregradig skala. Med ratingen
och det gröna ramverket som underlag
emitterades 5-åriga gröna obligationer i
oktober månad på 1 227 Mkr. En obli
gation emitterades på nominellt 425
Mkr med fast ränta, 0,33 procent, och
en på 775 Mkr till överkurs med rörlig
ränta, initialt -0,21 procent, vilket sam
mantaget ger en genomsnittlig initial
ränta om -0,02 procent.
Stora delar av låneskulden löper med
rörlig ränta och därför används ränte
swappar g för att förändra bindnings
g. Swappar är ett sätt för företag att få den form av ränta
de föredrar. Exempelvis att byta från rörlig ränta till fast
ränta.
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tiden i existerande lån på portföljbasis.
Under året tecknades två nya swapavtal
för att öka andelen bundna räntor i lå
neportföljen. Avtalen uppgår till 200
respektive 100 Mkr med löptider på 9
respektive 10 år och ränta på 0,67 res
pektive 0,80 procent. Genomsnittsrän
tan för den totala låneskulden uppgick
2016 till 1,35 procent.

Totala pensionsförpliktelser (Mkr)
Intjänad före 1998

Intjänad 1998 och framåt
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Ej räntebärande finansiella tillgångar
utgörs av aktier i dotter- och intressebo
lag om 434 Mkr, bidrag till infrastruk
tur som upplöses på 25 år om 905 Mkr
samt långfristiga fordringar på 312 Mkr
varav förskotteringar till Trafikverket
uppgår till 303 Mkr. Sedan bildandet
av Region Skåne Holding AB under
2013 består Region Skånes ägande, ut
över andelar i intressebolag, enbart ak
tier i holdingbolaget, Skåne European
Office och Region Skåne Depå Hässle
holm. Region Skåne bildade under året
tillsammans med BrainGene AB bola
get Genovation Care AB som ska be
driva ett genterapicenter specialiserat på
forskning och kliniska prövningar.
Ägarandelen för Region Skåne uppgår
till 28 procent. Inom koncernen likvi
derade Region Skåne Holding AB bola
get SkåNet AB.
Den räntefria förskotteringen till
Trafikverket återbetalades avseende in
frastrukturinvesteringar i Pågatåg Nordost med 53 Mkr och slutbetalades av
seende väg 21 mellan Vanneberga och
Önne
stad med 29 Mkr. Räntelösa
handkassor uppgick till 3,4 Mkr.
Pensionsåtaganden

De totala pensionsförpliktelserna, in
klusive löneskatt, uppgick vid årsskiftet
till 30 458 Mkr, fördelat på 12 839 Mkr
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som avser skuld intjänad från och med
1998 och 17 619 Mkr avser skuld intjä
nad före 1998. Pensionsförpliktelserna
ökade med 200 Mkr sedan föregående
år. Region Skåne har inte avsatt några
medel till framtida pensionsutbetal
ningar utan återlånar medlen till inves
teringsverksamheten vilket innebär att
det inte finns någon specifik tillgångs
portfölj för pensionsändamål.
Räntenetto

Tillgångarna genererade 1 Mkr i intäk
ter medan räntekostnaden för skulderna
uppgick till 60 Mkr, vilket gav ett räntenetto om 59 Mkr vilket Det var 14 Mkr
lägre än föregående år. Räntenettot ut
gör 0,2 procent av skatteintäkter, ut
jämning och statsbidrag. Ränteswapkon
trakten, som förlänger den genomsnittliga löptiden i låneportföljen, medförde
ökade räntekostnader under 2016 med
61 Mkr då de långa räntorna varit högre
än de korta. Låne- och leasingskuldens
över- eller undervärden, -39 respektive
+8 Mkr enligt tabell, resultatförs inte.
Region Skåne tillämpar säkringsredo
visning för derivattransa ktioner. Några
av Region Skånes låne- och leasingavtal
har räntegolv vilket inte swapparna har.
Det innebär att swapparna inte matchar
låneskuldens räntegolv då stiborräntan

Räntebärande tillgångar och skulder (Mkr)
		
		

Bokfört
värde

Bokfört värde inkl
upplupen ränta

Verkligt
värde

Övervärden (+)
undervärden (–)

Låneskuld
Leasingskuld
Swapkontrakt
Total låneportfölj
Placeringsportfölj
Netto

3 727
1 491
0
5 218
1 911
3 307

3 727
1 490
2
5 219
1 911
3 308

3 766
1 482
147
5 395
1 911
3 484

–39
+8
–145
–176
0
–176
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var negativ vid årsskiftet. Därför har 54
Mkr av det negativa marknadsvärdet för
swapparna i tabell (föregående sida)
kostnadsförts i enlighet med regelverket
för säkringsredovisning, varav 23 Mkr
under 2016. Eftersom 
Region Skåne
hade hela likviditeten på konton i bank
vid årsskiftet har inte någon värdering
till verkligt värde för placeringsportföl
jen påverkat resultatet.
Borgen

Ett av Region Skånes större borgensåta
gande om 2 637 Mkr består av solida
risk borgen gentemot andra landsting
för Transitio AB:s finansiering av tåg
anskaffning. Med nuvarande regelverk
med enskild proprieborgen minskas den
solidariska borgen successivt när lånen
måste refinansieras. Minskningen inne
bar tillsammans med övrig amortering
under 2016 en lägre solidarisk borgen
med 293 Mkr. Regressrätt föreligger
mot övriga landsting med 2 351 Mkr.
Övriga borgensåtaganden består av
ramborgen till Hälsostaden i Ängelholm
AB om totalt 1 034 Mkr för finansiering
av renovering och nyproduktion av sjukvårdsfastigheter i Ängelholm. Vid års
skiftet var 715 Mkr av borgensbeslutet
utnyttjat, en ökning med 200 Mkr se
dan föregående årsskifte. Som säkerhet
för borgensåtagandet finns underbor
gen med en tredjedel vardera från de
övriga delägarna i bolaget, som utöver
Region Skåne utgörs av Wihlborgs Fas
tigheter AB och Peab Sverige AB.

Budgetuppföljning (Mkr)
		
		
		
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Omkostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Generella statliga bidrag
Skatt, utjämning och bidrag
Finansiella pensionskostnader
Övrigt finansnetto
Finansnetto
RESULTAT

Borgen ingicks även med 785 Mkr
för Wihlborgs Fastigheter AB:s upplå
ning för ny psykiatribyggnad i Lund,
vilken Region Skåne långtidshyr. Säker
het för borgensåtagandet finns med pant
i fastigheten.
Budgetföljsamhet

Budgetavvikelser 2016

Högre statsbidrag och andra bidrag
samt försäljning av hälso- och sjukvård
stod för närmare 500 Mkr av budget
överskottet för verksamhetens intäkter.
En stor del av budgetöverskotten kan
hänföras till bidrag för vård av asylsö
kande. Personalkostnadernas under
skott bestod till större delen av löner
och arbetsgivaravgifter, 454 Mkr. Pen
sionskostnaderna blev 80 Mkr högre än
budget och övriga personalkostnader
63 Mkr. Omkostnaderna gav ett bud
getunderskott på 805 Mkr. Större bud
getunderskott redovisas för verksam
hetsanknutna tjänster 370 Mkr, varav
drygt 235 Mkr var budgetunderskott
för inhyrd personal. Kostnaderna för
sjukvårdsartiklar, medicinskt material
och övrigt material samt varor gav underskott med 174 Mkr.
ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL
Bokslut
Budget
Budget2016
2016
avvikelse
7 589
–19 002
–21 721
–1 336
–34 470
27 284
5 001
3 031
35 315
–461
–32
–494
352

3%

Budgetavvikelse

2%

Prognosavvikelse

1%

Årets resultat blev 103 Mkr. Budgeterat
resultat var 352 Mkr, vilket innebär att
årsutfallet blev 249 Mkr sämre än bud
geterat. Det motsvarar 0,7 procent i re
lation till verksamhetens nettokostna
der. Utfallet för verksamhetens nettokostnader blev 770 Mkr sämre än bud
geterat, vilket motsvarar en avvikelse
med 2,2 procent.

8 217
–19 599
–22 525
–1 332
–35 239
27 219
5 089
3 423
35 731
–346
–42
–388
103

Budget- och prognosavvikelse
för årets resultat i relation till
verksamhetens nettokostnader

628
–597
–804
3
–770
–65
88
392
415
115
–10
106
–249

0
-1%
-2%

2012

2013

2014

2015

2016

Sämre utveckling än budgeterat av
skatteunderlaget ledde till 65 Mkr i un
derskott för skatteintäkterna. Utfallet
av bidraget till läkemedelsförmånen
blev mycket bättre än förväntat och gav
ett överskott på 222 Mkr jämfört med
budget. Statsbidraget för flyktingsitua
tionen var inte känt vid budgeterings
tillfället och gav därmed ett överskott
på 168 Mkr.
Det extrema ränteläget som rått un
der 2016 har bidragit till att kostnader
na för värdesäkring av pensionsskulden
blev 115 Mkr lägre än budgeterat.
Prognossäkerhet

Prognosen för årets resultat som lämna
des i samband med tertialbokslutet i
augusti var -160 Mkr och avvek från det
slutgiltiga bokslutet med 263 Mkr eller
med 0,7 procent. Prognosen för verk
samhetens nettokostnader i augustibok
slutet avvek med 0,3 procent från bok
slutet.
ENLIGT BLANDMODELL
Bokslut
Budget
2016
2016
8 217
–20 530
–22 525
–1 332
–36 170
27 219
5 089
3 423
35 731
–140
–42
–181
–621

7 589
–19 906
–21 721
–1 336
–35 374
27 284
5 001
3 031
35 315
–137
–32
–169
–228

Budgetavvikelse
628
–624
–804
3
–796
–65
88
392
415
–3
–10
–12
–393
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Koncernen –
Sammanställd redovisning

I den konsoliderade koncernen ingår,
förutom alla nämnder och förvaltning
ar, moderbolaget Region Skåne Holding
AB och Folktandvården Skåne AB.
Koncernresultatet uppgår till 115 Mkr,
efter bokslutsdispositioner vilket är 249
Mkr sämre än budgeterat resultat.
Koncernresultatet exklusive jämför
elsestörande poster uppgår till 148 Mkr,
vilket är 222 Mkr bättre än motsvaran
de resultat 2015. Nettokostnadsutveck
lingen uppgick till 6,4 procent. Om
nettokostnaderna justeras för jämförel
sestörande poster uppgår ökningen till
5,7 procent.
Den räntebärande nettoskulden för
koncernen uppgick den 31 december
2016 till 3 277 Mkr. Nettoskulden har
ökat med 684 Mkr under 2016. Kon
cernens nettoskuld är 319 Mkr lägre än
Region Skånes, framför allt beroende på
Folk
tandvårdsbolagets positiva kassa
flöde.

Region Skåne

Region Skåne
Holding AB
100%

Innovation
Skåne AB
100%

Business
Region Skåne AB
85%

Folktandvården
Skåne AB
100%

Tourism in
Skåne AB
100%

Film in
Skåne AB
100%

Sammanfattning finansiell analys

Den finansiella analysen visar att Regi
on Skåne inte uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning. Det grundläg
gande problemet är obalansen mellan
intäkter och kostnader. De senaste tre
åren har kostnaderna ökat snabbare än
intäkterna, vilket har försämrat det fi
nansiella handlingsutrymmet att möta
risker framöver. De kommande åren
planeras för att kraftigt öka investe
ringsnivån samtidigt som det demogra
fiska trycket kommer öka belastningen i
verksamheten. Med nuvarande ränte
läge har inte ökningen av låneskulden
fått någon dramatisk effekt på kostna
derna men allt talar för en ”normalise
ring” av ränteläget, vilket kommer att
medföra ökade lånekostnader och en

Kostnad/intäkt

42 förvaltningsberättelse

± 296
± 37
± 255
± 196
± 225
± 351
± 130
± 49
± 15
± 11

Malmö Opera &
Musikteater AB
90%

Skånet AB
100%

Skånes
Dansteater AB
90%

SkåneCare AB
100%

Event in
Skåne AB
100%

I tabellen nedan redovisas hur ett antal
scenarier skulle påverka Region Skåne
ekonomi beräknat i 2016 års prisnivå.

Förändring av skattekraften
med 1 % -enhet, brutto
Förändring av skattekraften
med 1 % -enhet, netto
10 öre förändrad utdebitering
Löneförändring med 1 %
Omkostnadsförändring med 1 %
LPIK-förändring med 1 %
Förändring av utjämningsbidrag/
avgift 100 kr/invånare
Läkemedelskostnadsförändr. med 1 %
Ränteförändring med 1 %, kostnader
Ränteförändring med 1 %, intäkter

Region Skåne
Depå Hässleholm
AB 100%

Invest in
Skåne AB
100%

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys (Mkr)

Skåne European
Office, Belgien
100%

Ingår i koncernredovisningen
Ingår ej i koncernredovisningen

kraftig ökning av kostnaderna för att
värdesäkra pensionsskulden. Dessa kostnader riskerar att minska utrymmet för
den löpande verksamheten. Därför är
det av yttersta vikt att sträva efter att in
täkterna framöver ökar snabbare än
kostnaderna för att inte ytterligare för
sämra det finansiella handlingsutrym
met för kommande generationers fram
tida konsumtionsbehov.

Läs mer i fördjupad finansrapportering
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Resultaträkning
enligt FULLFONDERINGsmodell	enligt BLANDMODELL

REGION SKÅNE

Miljoner kronor

Not

2016

2015

Verksamhetens intäkter
1
8 217
8 028
Verksamhetens kostnader
2
–42 124
–39 884
Avskrivningar
3
–1 332
–1 277
Verksamhetens nettokostnader		
–35 239
–33 132
					
Skatteintäkter
4
27 219
25 961
Generella statliga bidrag
5
3 423
2 993
Kommunalekonomisk utjämning
6
5 089
4 766
Intäkter från skatt, utjämning och bidrag		
35 731
33 720
					
Finansiella intäkter
7
55
76
Värdesäkring av pensionsskuld
8
–346
–515
Finansiella kostnader
8
–97
–117
Finansnetto		
–388
–556
ÅRETS RESULTAT

9

32

2015

8 217
–43 055
–1 332
–36 170

8 028
–40 793
–1 277
–34 041

27 219
3 423
5 089
35 731

25 961
2 993
4 766
33 720

55
–139
–97
–181

76
–195
–117
–236

–621

–557

enligt FULLFONDERINGsmodell	enligt BLANDMODELL

koncern

Miljoner kronor

103

2016

Not

2016

2015

Verksamhetens intäkter
1
8 724
8 512
Verksamhetens kostnader
2
–42 553
–40 287
Avskrivningar
3
–1 353
–1 296
Verksamhetens nettokostnader		
–35 182
–33 071
					
Skatteintäkter
4
27 219
25 961
Generella statliga bidrag
5
3 423
2 993
Kommunalekonomisk utjämning
6
5 089
4 766
Intäkter från skatt, utjämning och bidrag		
35 731
33 720
					
Finansiella intäkter
7
12
78
Värdesäkring av pensionsskuld
8
–346
–524
Finansiella kostnader
8
–99
–119
Finansnetto		
–434
–566
					
ÅRETS RESULTAT
9
115
84

2016

2015

8 724
–43 484
–1 353
–36 113

8 512
–41 196
–1 296
–33 980

27 219
3 423
5 089
35 731

25 961
2 993
4 766
33 720

12
–140
–99
–227

78
–204
–119
–246

–609

–505
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Kassaflödesanalys
	enligt FULLFONDERINGsmodell	enligt BLANDMODELL
Miljoner kronor

Not

REGION SKÅNE
2016
2015

KONCERN
2016
2015

REGION SKÅNE
2016
2015

KONCERN
2016
2015

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
9,19
103
32
115
84
–621
–557
–609
–505
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not)		
2 628
4 965
2 745
5 133
2 166
4 412
2 283
4 579
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt
20 –1 186
–1 142
–1 186
–1 142
0
0
0
0
Realisationsvinster/förluster
1,2
–34
–26
–34
–26
–34
–26
–34
–26
Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital		 1 511
3 829
1 640
4 048
1 511
3 829
1 640
4 048
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 16
202
–162
204
–192
202
–162
204
–192
Ökning (–)/minskning (+) av förråd och varulager
15
–32
–15
–32
–15
–32
–15
–32
–15
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder
23
518
–2 779
488
–2 848
518
–2 779
488
–2 848
Kassaflöde från den löpande verksamheten		 2 199
872
2 300
991
2 199
872
2 300
991
									
investeringsVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar		
–32
–18
–32
–18
–32
–18
–32
–18
Investering i materiella anläggningstillgångar		 –2 601
–2 340
–2 624
–2 352
–2 601
–2 340
–2 624
–2 352
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
3
9
3
9
3
9
3
9
Erhållna investeringsbidrag		
648
15
648
15
648
15
648
15
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		
0
–184
0
–184
0
–184
0
–184
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
0
0
0
0
0
0
0
0
Medel från investeringsverksamheten		 –1 982
–2 517
–2 004
–2 530
–1 982
–2 517
–2 004 –2 530
									
finansieringsVERKSAMHET
Nyupptagna lån
22
1 228
1 500
1 228
1 500
1 228
1 500
1 228
1 500
Amortering av lån
22
0
–1 787
0
–1 787
0
–1 787
0
–1 787
Amortering leasing
22
–434
–682
–434
–682
–434
–682
–434
–682
Förändring koncernlån		10
130
–69
23
10
130
–69
23
Nyupptagen långfristig leasing
22
0
47
0
47
0
47
0
47
Ökning av långfristiga fordringar
13
0
–55
0
–55
0
–55
0
–55
Amortering av långfristiga fordringar
13
90
13
90
13
90
13
90
13
Medel från finansieringsverksamheten		
894
–833
815
–940
894
–833
815
–940
Utbetalning av bidrag till infrastruktur		
–812
–13
–812
–13
–812
–13
–812
–13
Årets kassaflöde

2

298

–2 492

298

–2 491

298

–2 492

298

Likvida medel vid periodens början
17,18
1 615
4 106
1 617
4 107
1 615
4 106
1 617
Likvida medel vid periodens slut
17,18
1 913
1 615
1 915
1 617
1 913
1 615
1 915
Räntebärande nettotillg (+)/skuld (–) vid årets början 		 –2 839
–1 385
–2 593
–1 250
–1 385
–1 385
–2 593
Räntebärande nettotillg (+)/skuld (–) vid årets slut 		 –3 596
–2 839
–3 277
–2 593
–2 839
–2 839
–3 277
								
Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster								
Justering för av- och nedskrivningar
3
1 332
1 251
1 353
1 270
1 332
1 251
Justering för avsättningar		
1 458
1 459
1 476
1 500
996
906
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur		
38
0
38
0
38
0
Justering för kortfristiga finansiella poster		
–127
2 238
–48
2 344
–127
2 238
Justering för periodiserade reavinster		
37
49
37
49
37
49
Justering för periodiserade investeringsbidrag		
–27
–42
–27
–42
–27
–42
Justering för periodiserade hyresintäkter		
–2
–2
–2
–2
–2
–2
Justering för periodiserad överkursränta		
–1
0
–1
0
–1
0
Justering för bidrag till infrastruktur		
–81
13
–81
13
–81
13
Summa		
2 628
4 965
2 745
5 133
2 166
4 412
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1 353
1 014
38
–48
37
–27
–2
–1
–81
2 283

–2 491
4 107
1 617
–1 250
–2 593

1 270
946
0
2 344
49
–42
–2
0
13
4 579
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Balansräkning
	enligt FULLFONDERINGsmodell	enligt BLANDMODELL
Miljoner kronor

Not

REGION SKÅNE
2016
2015

KONCERN
2016

2015

REGION SKÅNE
2016
2015

KONCERN
2016

2015

TILLGÅNGAR									
Immateriella anläggningstillgångar
10
152
168
152
168
152
168
152
168
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11
10 011
8 806
10 011
8 806
10 011
8 806
10 011
8 806
Maskiner och inventarier
12
8 164
8 057
8 278
8 169
8 164
8 057
8 278
8 169
Finansiella anläggningstillgångar
13
784
868
612
696
784
868
612
696
Anläggningstillgångar		
19 110
17 899
19 052
17 839
19 110
17 899
19 052
17 839
									
Bidrag till infrastruktur
14
905
50
905
50
905
50
905
50
									
Förråd och varulager
15
296
263
296
264
296
263
296
264
Kortfristiga fordringar
16
2 873
3 714
2 859
3 702
2 873
3 714
2 859
3 702
Kortfristiga placeringar
17
0
0
0
0
0
0
0
0
Kassa och bank
18
1 913
1 615
1 915
1 617
1 913
1 615
1 915
1 617
Omsättningstillgångar		
5 081
5 592
5 070
5 582
5 081
5 592
5 070
5 582
									
Summa tillgångar		
25 097
23 541
25 027
23 471
25 097
23 541
25 027
23 471
									
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER								
Eget kapital
19
–20 311 –20 414 –20 295
–20 410
–2 692
–2 071
–2 676
–2 068
Därav årets resultat		
103
32
115
84
–621
–557
–609
–505
									
Avsättningar för pensioner
20
30 458
30 275
30 528
30 328
12 839
11 932
12 909
11 985
Övriga avsättningar
21
159
69
181
91
159
69
181
91
Avsättningar		
30 617
30 344
30 709
30 419
12 998
12 002
13 090
12 077
									
Långfristiga skulder
22
5 561
4 898
5 561
4 898
5 561
4 898
5 561
4 898
Kortfristiga skulder
23
9 230
8 712
9 052
8 564
9 230
8 712
9 052
8 564
Skulder		
14 791
13 611
14 613
13 462
14 791
13 611
14 613
13 462
									
Summa eget kapital,		
avsättningar och skulder		
25 097
23 541
25 027
23 471
25 097
23 541
25 027
23 471
							
Ansvarsförbindelser									
Pensionsåtagande inklusive löneskatt
intjänade före 1998
20
0
0
0
0
17 619
18 343
17 619
18 343
24
4 174
4 457
4 174
4 457
4 174
4 457
4 174
4 457
Borgensåtaganden 1
Övriga ansvarsförbindelser
25
340
444
340
444
340
444
340
444
									
1. Varav borgen med regressrätt		

2 351

2 836

2 351

2 836

2 351

2 836

2 351

2 836
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen(1997:614)
om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag av
5:e kap 4§ i lagen om kommunal redovisning, som föreskri
ver att en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som in
tjänats före 1998 inte ska tas upp som skuld eller avsättning.
Region Skåne tillämpar från och med 2010 den så kallade
fullfonderingsmodellen vid redovisning av pensionsförplik
telser. Det innebär att hela pensionsskulden redovisas som en
avsättning eftersom det ger en mer rättvisande bild. Effekten
framgår i balanskravsberäkning och i separat redovisning en
ligt blandmodellen.
Sammanställd redovisning

Enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen
ska årsredovisningen även omfatta den verksamhet som be
drivs i bolagsform. Syftet med den sammanställda redovis
ningen är att ge en sammanfattande och rättvisande bild av
Region Skånes totala ekonomiska ställning och resultat oav
sett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller företags
form.
I den sammanställda redovisningen ingår Folktandvården
Skåne AB och dess moderbolag Region Skåne Holding AB.
Övriga ägda företags verksamhet är av obetydlig omfattning
i förhållande till Region Skånes andel av omsättning och om
slutning, det vill säga mindre än 2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Sammanlagd andel som undantas
understiger 5 procent av skatteintäkter och generella statsbi
drag.
Förändrade redovisningsprinciper
Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster specificeras i not 9. De är resultat
av sällan förekommande händelser eller transaktioner som
inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma
vid jämförelser med andra perioder. Som jämförelsestörande
poster i Region Skåne räknas normalt poster som uppgår till
minst 5 miljoner kronor.
Anläggningstillgångar
Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller inne
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindrevärde. Gränsen för mindre värde har satts till ett pris
basbelopp för materiella anläggningstillgångar. Utgifter för
rivning och evakuering kostnadsförs.
För att få en mer rättvisande redovisning samt minska
gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och pla
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nerat underhåll särredovisas komponenter inom fastighets
området. Gränsen för mindre värde har satts till minst 1 mil
jon kronor för komponenter. För aktivering av finansiella
leasingavtal som anläggningstillgångar har en gräns satts till
1 miljon kronor vilket avviker från rekommendationen som
anger att samma bedömning bör användas som för förvärva
de tillgångar. Gränsen har valts för att fånga de väsentliga
beloppen och samtidigt hålla administration av leasingavtal
på en rimlig nivå. Effekten av en högre aktiveringsgräns är
försumbar.
En viss försiktighet ska tillämpas vid redovisning av im
materiella tillgångar. Därför har Region Skåne valt att til�
lämpa en beloppsgräns på 1 miljon kronor. Av praktiska skäl
finns det ingen möjlighet att bedöma hur stort belopp som
skulle ha redovisats som immateriella tillgångar om aktive
ringsbeloppsgränsen varit samma som för materiella tillgångar.
Anskaffningsvärde

Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaff
ningsvärdet med avdrag för nedskrivningar och ackumulera
de avskrivningar. Investeringsbidrag tas upp som en förutbe
tald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. I anskaffningsvärdet för fastigheter och tåg ingår
lånekostnader enligt alternativmetoden i RKR 15.1. Bedöm
ning av nedskrivningsbehov görs när det finns omständighe
ter som pekar på att redovisat värde är för högt.
En viss försiktighet ska tillämpas vid redovisning av im
materiella tillgångar. Därför görs en prövning av immateriella
tillgångar huruvida de kommer att generera troliga framtida
ekonomiska fördelar. Prövning görs löpande under året vid
bedömning av nya objekt och av samtliga redovisade objekt i
delårs- och årsbokslut. Om en immateriell tillgång har ett
värde som understiger det redovisade värdet skrivs värdet ned
om värdenedgången kan antas vara bestående.
Avskrivningstider

Avskrivningsperioden baseras på verklig nyttjandeperiod. En
samlad bedömning av nyttjandeperioden görs för respektive
tillgångstyp. Nyttjandetider ligger normalt inom intervallen:
Immateriella anläggningstillgångar
Markanläggningar
Byggnader
Om- och nybyggnationer
Byggnadskomponenter
Vindkraftskomponenter
Byggnadsinventarier
Medicintekniska produkter
Tåg
Övriga maskiner och inventarier

3–10 år
20–40 år
30–50 år
20–30 år
10–50 år
10–30 år
10–15 år
8–12 år
25 år
3–10 år
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Omprövning av materiella anläggningstillgångars nyttjan
deperiod sker om det finns omständigheter som pekar på att
det är nödvändigt.
För immateriella tillgångar görs en omprövning av nytt
jandeperiod för samtliga redovisade objekt i samband med
delårsbokslut och årsbokslut.
Avskrivningsmetod

Planenliga avskrivningar görs från den tidpunkt anläggnings
tillgången tas i bruk och sker linjärt med lika stora årliga av
skrivningar på investeringens avskrivningsbara belopp ned
till ett bedömt restvärde.
Bidrag till infrastruktur

Beslut fattades i juni 2016 om medfinansiering av European
Spallation Source (ESS) med 800 miljoner kronor. Medfi
nansiering av utbyggnad av Södra stambanan i Hjärup och
Åkarp beslutades i juni med 50 miljoner kronor respektive
75 miljoner kronor, uppräknat med index. Redovisning sker i
not 14 som en tillgång i balansräkningen. Upplösning påbör
jas det år beslut fattas. Avsättningen uppgår till 145 miljoner
kronor.
Under 2016 har Skånetrafiken lämnat infrastrukturella
bidrag som kostnadsförts direkt med 12 miljoner kronor.
Finansiella tillgångar

Region Skåne följer rekommendationerna i RKR 20 vid redo
visning av finansiella tillgångar och skulder. Redovisning sker
på likviddag, det gäller även uppföljning av riskpositioner.
Lägsta värdets princip följs när det gäller finansiella omsätt
ningstillgångar. Finansiella omsättningstillgångar värderas
kollektivt varför nedskrivning endast sker om hela portföljen
uppvisar negativt värde. Vid försäljning av identiska ränte
bärande värdepapper som inköpts vid olika tillfällen tilläm
pas metoden att det värdepapper som inköpts först säljs först.
Vid stängning/nedskrivning av valutaterminer utnyttjas ter
min med närmast förfallodatum.

Effektivräntemetoden används för finansiella tillgångar
och från och med 2014 för finansiella skulder. Region Skåne
tillämpar säkringsredovisning enligt RKR:s rekommenda
tion 21.
Förråd

Förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen.
Skuld till personalen

Region Skånes skuld till personalen, det vill säga semester
skuld, ej kompenserad övertid, jour och beredskap och därpå
upplupen arbetsgivaravgift, har värderats och redovisats i
löneläget den 31 december 2016 som kortfristig skuld.
Pensionsförpliktelser

Region Skåne tillämpar från och med 2010 den så kallade
fullfonderingsmodellen vid redovisning av pensionsförplik
telser. Det innebär att förpliktelsen att betala ut pensionsför
måner som intjänats före 1998 redovisas som en avsättning.
Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade enligt
RIPS07. Pensionsskuld för förtroendevalda som ger rätt till
visstidspension redovisas som avsättning när det är troligt att
den kommer att leda till utbetalningar. Dessförinnan redovi
sas den som en ansvarsförbindelse.
Ansvarsförbindelser

Uppgifter om borgensförbindelser och andra ansvarsförbin
delser redovisas i not 24 och 25. Ansvarsförbindelser är osäk
rare än en avsättning eftersom det ofta inte är troligt att betal
ning kommer att krävas eller så kan storleken inte beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet.
Särredovisning tandvård

Särredovisning av tandvård har upprättats av Folktandvården
Skåne AB, Skånes universitetssjukhus käkkirurgi och hälsooch sjukvårdsnämnden som är beställare av tandvård.
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Region Skåne behöver en långsiktigt stark ekonomi
ekonom i perspektivet

Noter

till resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor)

		

Region skåne	

Koncern

2016

2016

2015

987
2 852
1 372
428
830
1 470
39
0
746
8 724

952
2 688
1 293
418
728
1 427
53
176
779
8 512

2015

Not 1. Verksamhetens intäkter			
Patientavgifter
485
473
Trafikantavgifter
2 852
2 688
Försäljning hälso-, sjuk- och tandvård 1 217
1 144
Försäljning medicinska tjänster
443
433
Försäljning övriga varor och tjänster
968
858
Specialdestinerade statsbidrag
1 470
1 427
Realisationsvinster
40
53
AFA Försäkring
0
176
Övriga bidrag och intäkter
743
777
SUMMA
8 217
8 028
NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Lönekostnader
13 308 12 654
Arbetsgivaravgifter
4 125
3 855
Pensioner och löneskatt
(Fullfondering)
1 859
1 761
Pensioner och löneskatt
(Blandmodell)
2 790
2 670
Övriga personalkostnader
307
292
Kostnader för inhyrd personal
483
447
Köpt vård andra landsting
423
391
Vårdersättning rehabgarantin
206
248
Köpt vård hälsovalet
1 244
1 101
Övrig köpt vård
1 763
1 696
Köpt tandvård
705
664
Trafikkostnader
4 114
3 818
Verksamhetsanknutna tjänster
904
765
Sjukvårdsartiklar, material och varor 1 449
1 377
Övrigt material och varor
631
578
Läkemedel
4 877
4 707
Fastighetskostnader
1 521
1 468
Lämnade bidrag
1 191
1 191
IT-tjänster
1 069
914
Konsultkostnader och övriga tjänster 1 080
1 075
Reaförluster
6
27
Bolagsskatt
0
0
Övriga kostnader
860
853
SUMMA Fullfondering
42 124 39 884
SUMMA Blandmodell
43 055 40 793

		

13 768 13 080
4 269 3 987
1 905

1 814

2 836 2 723
330
312
483
447
423
391
206
248
1 244 1 101
1 736 1 680
297
274
4 114 3 818
904
772
1 515 1 440
637
583
4 881 4 711
1 530 1 566
1 108 1 108
1 084
925
1 217 1 115
6
27
0
11
895
877
42 553 40 287
43 484 41 196

NOT 3. AVSKRIVNINGAR			
Immateriella anläggningstillgångar
49
48
49
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
433
389
433
Maskiner och inventarier
829
828
850

48
389
848

Nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
9
12
9
12
Maskiner och inventarier
13
0
13
0
SUMMA
1 332
1 277
1 353 1 296
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Region skåne	

Koncern

2016

2016

2015

2015

NOT 4. SKATTEINTÄKTER			
Preliminärskatt
27 305 25 937 27 305 25 937
Prognos slutavräkning bokslutsår
–129
58
–129
58
Justeringspost föregående bokslutsår 43
–34
43
–34
SUMMA
27 219 25 961 27 219 25 961
Avräkningsbelopp per invånare, kronor				
Prognos slutavräkning bokslutsår –99,16
44,81 –99,16 44,81
Slutavräkning föreg bokslutsår
78,15
–5,09
78,15 –5,09
NOT 5. GENERELLA STATLIGA BIDRAG			
Statsbidrag för läkemedelsreformen 3 123
2 962
Kompensation för höjda
sociala avgifter för unga
0
17
Bidrag förstärkning av hälsooch sjukvården
132
0
Bidrag flyktingsituationen*
168
14
SUMMA
3 423
2 993

3 123

2 962

0

17

132
168
3 423

0
14
2 993

*Totalt flyktingbidrag 182 miljoner kronor, periodiserat med 1/13 2015 och 12/13 2016
enligt RKR:s rekommendationer.

			
Not 6. KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING			
Inkomstutjämningsbidrag
5 912
5 514
5 912 5 514
Strukturbidrag
0
19
0
19
Kostnadsutjämningsavgift
–202
–212
–202
–212
Regleringsavgift
–621
–555
–621
–555
SUMMA
5 089
4 766
5 089 4 766
Bidrag/avgift per invånare, kronor			
Inkomstutjämningsbidrag
4 542
4 284
Strukturbidrag
0
15
Kostnadsutjämningsavgift
–155
–165
Regleringsavgift
–477
–431

4 542
0
–155
–477

4 284
15
–165
–431

Not 7. FINANSIELLA INTÄKTER			
Ränta på placeringar och bankmedel
1
3
1
Kreditivränta
40
34
40
Koncernbidrag
0
0
–43
Övriga finansiella intäkter
14
39
14
SUMMA
55
76
12

3
34
1
39
78

Not 8. FINANSIELLA KOSTNADER			
Värdesäkring avsättning till
pensioner (Fullfondering)
346
515
346
Värdesäkring avsättning till
pensioner (Blandmodell)
139
195
140
Låneräntor
62
70
62
Ränta finansiell leasing
–4
1
–4
Nedskrivning av finansiella
anläggningstillgångar
0
0
0
Övriga finansiella kostnader
40
45
42
SUMMA FULLFONDERING
443
632
446
SUMMA BLANDMODELL
236
312
239

524
204
70
1
0
47
643
323

Region Skåne behöver en långsiktigt stark ekonomi
ekonom i perspektivet

Noter

till resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor)

		

Region skåne	

Koncern

2016

2016

2015

NOT 9. ÅRETS RESULTAT			
Jämförelsestörande poster > 5 miljoner kronor
AFA Försäkring, återbetalda
premier för 2004, not 1
0
176
Realisationsvinster, not 1
40
53
Infrastrukturbidrag, not 2
–50
–13
Avsättning för riskreserv, ingår i
Not 2
0
–2
Realisationsförluster och
utrangeringar, not 2
–6
–27
Tilläggspremie LÖF
0
–46
Utökad komponentindelning
fastigheter (bedömd effekt 2016)
33
36
Rivnings- och omstruktureringskostn
–59
–27
ID-kontroller
–42
0
Rättelse föregående års bokslut
0
–30
Verksamhetens intäkter/kostnader –84
120
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar materiella tillgångar, not 3 –22
Utökad komponentindelning fastigheter
0
Summa av- och nedskrivningar
–22

		

2015

0
40
–50

176
53
–13

0

–2

–6
0

–27
–46

33
–59
–42
0
–84

36
–27
0
–30
120

–12
9
–2

–22
0
–22

–12
9
–2

Statsbidrag smittskydd
0
80
Återförd nedskrivning finansiell
anläggningstillgång
0
26
Särskild avtalspension, ingår i not 8
Värdesäkring avsättning för pensioner
–3
–26
Säkringsredovisning
–23
–30
Värdesäkring Folktandvården Skåne AB, pensioner
enligt 2016 års diskonteringsränta
0
0
Avsättning för riskreserv, ingår i not 8
Övriga finansiella kostnader
–1
0
Summa finansiella intäkter
och kostnader
–27
49

0

80

0

26

–3
–23

–26
–30

0

–8

–1

0

–27

40

–133

158

295
0
–12
0
282

281
18
–4
1
295

0
32
0
32

0
0
0
0

Summa jämförelsestörande
årets resultat	
–133

166

NOT 10. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
295
281
Årets investeringar, genomförda
0
18
Årets försäljningar/utrangeringar
–12
–4
Omklassificeringar
0
1
Utgående anskaffningsvärde
282
295
Ingående pågående invest. värde
Årets utgifter
Årets genomförda
Utgående pågående invest. värde

0
32
0
32

0
0
0
0

Ingående avskrivningsvärde
–124
–80
–124
–80
Årets avskrivningar
–49
–48
–49
–48
Årets försäljningar/utrangeringar
12
4
12
4
Omklassificeringar
0
–1
0
–1
Utgående avskrivningsvärde
–161
–124
–161
–124
				

NOT 10. forts
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
SUMMA UTG. BOKFÖRT VÄRDE

Region skåne	

Koncern

2016

2015

2016

2015

–2
0
–2
152

–1
–1
–2
168

–2
0
–2
152

–1
–1
–2
168

Specifikation immateriella anläggningstillgångar			
PPC Klientplattform
30
46
30
Melior 1.5 Journalsystem
10
18
10
PMO Journalsystem
36
53
36
Single sign on
12
15
12
HR-Fönster Personalsystem
31
36
31
NGA Utveckling Skånetrafiken
11
0
11
Singapore Utveckling Skånetrafiken
16
0
16
CAFM Regionservice
6
0
6
Summa
152
168
152

46
18
53
15
36
0
0
0
168

NOT 11. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Ingående anskaffningsvärde
13 132 12 447 13 132 12 447
Årets investeringar, genomförda
1 776
685
1 776
685
Utgående anskaffningsvärde
14 908 13 132 14 908 13 132
Ingående pågående invest. värde 1 692
Årets utgifter
1 738
Årets genomförda
–1 777
Årets försäljningar/utrangeringar
–11
Omklassificeringar
–91
Utgående pågående invest. värde1 551
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

974
1 451
–685
0
–48
1 692

–5 914
–433
–6 347

–5 525
–389
–5 914

Ingående nedskrivningar
–104
Årets nedskrivningar
–9
Årets försäljningar/utrangeringar
11
Utgående nedskrivningar
–102
SUMMA UTG BOKFÖRT VÄRDE 10 011
Varav byggnader med finansiell leasing 483

–93
–11
0
–104
8 806
506

1 692
1 738
–1 777
–11
–91
1 551

974
1 451
–685
0
–48
1 692

–5 914 –5 525
–433
–389
–6 347 –5 914
–104
–9
11
–102
10 011
483

–93
–11
0
–104
8 806
506

Byggnader med taxeringsvärde
100
100
100
100
Byggnader utan taxeringsvärde,
bokfört värde
9 781
6 927
9 781 6 927
Mark med taxeringsvärde
15
15
15
15
Mark utan taxeringsvärde,
bokfört värde
114
105
114
105
				
Lånekostnader som under året har
aktiverats i fastigheternas anskaffningsvärden			
Årets lånekostnader
31
25
31
25
Genomsnittlig räntesats
1,8%
2,0%
1,8%
2,0%
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Region Skåne behöver en långsiktigt stark ekonomi
ekonom i perspektivet

Noter

till resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor)

		

Region skåne	

Koncern

2016

2016

2015

		

2015

Not 12. Maskiner och inventarier 			
Ingående anskaffningsvärde
12 319 12 379 12 560 12 609
Årets investeringar, genomförda
825
467
845
477
Årets försäljningar/utrangeringar
–338
–572
–338
–572
Omklassificeringar/justeringar
0
46
0
46
Utgående anskaffningsvärde
12 807 12 319 13 067 12 560
Pågående investeringsvärde
Årets utgifter
Årets genomförda
Årets utrangeringar
Omklassificeringar/justeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar/justeringar
Utgående avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Omklassificeringar/justeringar
Utgående nedskrivningar

682
854
–815
–1
90
811

224
890
–464
–17
48
682

–4 918
–829
332
0
–5 416

–4 644
–828
553
1
–4 918

–26
–13
0
–39

–27
0
0
–26

685
877
–835
–1
90
817

225
893
–464
–17
48
685

–5 050 –4 755
–850
–848
333
553
0
1
–5 567 –5 050
–26
–13
0
–39

–27
0
0
–26

Summa utgående bokfört värde 8 164
8 057
8 278 8 169
Varav medicinsk apparatur
1 505
1 545
1 586 1 627
				
Lånekostnader som under året har
aktiverats i utrustningarnas anskaffningsvärden			
Årets lånekostnad
9
8
9
8
Genomsnittlig räntesats
1,8%
2,0%
1,8%
2,0%

Region skåne	

Koncern

2016

2016

2015

2015

Not 13. forts

Org. nummer

Ägd andel %

AB Busspunkten Helsingborg
AB Transitio
Inera AB
Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
HSH N CRC Malmö AB
LB Kiel Pildammen AB

556653-6487
556033-1984
556559-4230
556467-7598
556629-2297
556605-9316

26
5
4,5
2
1
1

NOT 14. BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR			
Enligt beslut 2016-06-20 av regionfullmäktige:
ESS Eric, 800 miljoner kronor
Utbetalt 2016, upplöses under 25 år.
768
0
Banverket, Södra Stambanan, Hjärup.
50 miljoner kronor. Avsättning.

768

0

55

50

55

50

Banverket, Södra Stambanan, Åkarp- Arlöv.
75 miljoner kronor. Avsättning.
82
SUMMA
905

0
50

82
905

0
50

NOT 15. FÖRRÅD OCH VARULAGER 			
Resekort
64
38
Hjälpmedel
79
93
Sjukvårdsmaterial och övrigt
153
132
SUMMA
296
263

64
79
153
296

38
93
133
264

489

NOT 16. KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

423

500

412

Fordringar på staten

100

500

103

506

Mervärdesskatt

372

297

372

297

22

6

18

0

Fordran internbank koncernbolag
Förutbetalda kostnader, upplupna

Not 13. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 			
intäkter
1 797
2 349
1 793 2 344
225
225
52
53
Aktier i majoritetsägda bolag1
Övriga kortfristiga fordringar
157
61
160
66
Värdereglering majoritetsägda bolag
0
0
0
0
SUMMA
2 873
3 714
2 859 3 702
24
24
24
Aktier i intressebolag och andra bolag2 24
Långfristig utlåning (exkl. Banverket)
39
39
39
39
NOT 17. KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Långfristig räntefri utlån. till Banverket 303
385
303
385
Vid årsskiftet fanns inga placeringar.
Övriga finansiella anläggningstillgångar 194
196
194
196
SUMMA
784
868
612
696
NOT 18. KASSA OCH BANK
Kassor
3
3
3
3
		
Org. nummer Ägd andel %
Plusgiro/bank
1910
1612
1911
1613
1) Aktier i majoritetsägda bolag
SUMMA
1913
1615
1915 1617
Region Skåne Holding AB
556936-0877
100
Skåne European Office
0821.752.821
100
NOT 19. EGET KAPITAL
Region Skåne Depå Hässleholm AB
556835-1364
100
Enligt fullfonderingsmodellen				
2) Aktier i intressebolag och andra bolag
ALMI Företagspartner Skåne Aktiebolag 556488 -1208
Öresundståg AB
556794-3492
Science Village Scandinavia AB
556788-3680
Hälsostaden Ängelholm Holding AB*
556790-5723
Samverkansprojektet E22 AB
556715-0205
Bussdepån i Kristianstad AB
556612-6222
Resekortet i Sverige AB
556691-8222
*Moderbolag till det helägda dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB
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49
40
35
33,3
20
15
13

Ingående eget kapital
–20 414 –20 446 –20 410 –20 493
Koncernjustering övervärde
0
0
0
0
Årets resultat
103
32
115
84
SUMMA
–20 311 –20 414 –20 295 –20 410
Enligt blandmodellen				
Ingående eget kapital
–2 071
–1 514 –2 068 –1 562
Koncernjustering övervärde
0
0
0
0
Årets resultat
–621
–557
–609
–505
SUMMA
–2 692 –2 071 –2 676 –2 068

Region Skåne behöver en långsiktigt stark ekonomi
ekonom i perspektivet

Noter
		

till resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor)
Region skåne	

Koncern

2016

2015

2016

NOT 20. AVSÄTTNING FÖR PENSIONER
Pensionsskuld exkl. löneskatt
24 511
Löneskatt
5 947
Summa pensionsskuld
30 458

24 364
5 911
30 275

2015

24 568 24 407
5 960 5 921
30 528 30 328

Specifikation avsättningar till pensionsförpliktelser i Region Skåne:

Avsättning 2016-01-01
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Basbeloppsuppräkning
Ränteuppräkning
Pension till efterlevande
Årets pensionsutbetalningar
Nya särskilda pensioner
Övrigt
Summa
Löneskatt
Total pensionsskuld

PA-KL
skuld
≤1997
14 761
0
59
146
0
–744
0
–44
14 179
3 440
17 619

KAP-KL
skuld Särskilda
≥1998 pensioner
9 553
49
820
0
–38
0
149
1
16
0
–193
–17
0
8
–14
–1
10 293
40
2 497
10
12 790
50

Total pensionsskuld (summa av tre kolumner)		

30 458

Aktualiseringsgraden är 94 procent.			
Förpliktelsen är minskad genom försäkring, Ängelholms sjukhus AB, 40 Mkr.		
Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 3 Mkr.
Antal visstidsförordnanden		
Politiker
14
20
14
20
Förpliktelsen uppgår, inklusive löneskatt, till 22 Mkr för förtroendevalda där
utbetalning sker och där det finns grund att anta att utbetalning kommer
att ske.
Not 21. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 			
Avsatt för riskreserv				
Redovisat värde vid årets början
10
7
10
7
Nya avsättningar
0
9
0
9
Outnyttjade belopp som återförts
0
–7
0
–7
Förändring av nuvärdet
1
1
1
1
Utgående avsättning
10
10
10
10
Avsatt för infrastrukturella bidrag
Redovisat värde vid årets början
56
56
56
56
Nya avsättningar
143
0
143
0
Outnyttjat belopp som återförts
–56
0
–56
0
Förändring av nuvärdet
2
–1
2
–1
Utgående avsättning
145
56
145
56
				
Avsatt för omstrukturering förlustkontrakt lokaler		
Redovisat värde vid årets början
4
5
4
5
Ianspråktagna avsättningar
–1
–2
–1
–2
Utgående avsättning
3
4
3
4
			
Avsatt för uppskjuten skatteskuld
0
0
22
22
SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 159
69
181
91

		

Region skåne	

Koncern

2016

2016

2015

Not 22. LÅNGFRISTIGA SKULDER 			
Förutbetalda investeringsbidrag
522
541
522
Lån i banker och kreditinstitut
3 727
2 500
3 727
Långfristig leasingskuld
1 243
1 752
1 243
Förutbetalda intäkter
69
106
69
Övriga långfristiga skulder
0
0
0
Summa
5 561
4 898
5 561

541
2 500
1 752
106
0
4 898

2015

Kreditgivare				
European Investment Bank
400
400
400
400
Nordic Investment Bank
1 000
1 000
1 000 1 000
MTN- upplåning
2 327
1 100
2 327 1 100
Summa långivare
3 727
2 500
3 727 2 500
Årets förändring låneskuld				
Nyupptagna långfristiga lån
1 227
1 500
1 227 1 500
Årets amortering, långfristiga lån
0
–1 000
0 –1 000
Summa förändring av låneskuld 1 227
500
1 227
500
Årets förändring långfristig leasingskuld			
Nyupptagen långfristig leasing
0
47
0
Årets amortering, långfristiga leasing –434
–682
–434
Överföring kortfristig del
75
609
75
Summa förändring av
långfristig leasingskuld
–359
–26
–359
Förutbetalda långfristiga intäkter 				
Investeringsbidrag
522
541
522
– återstående antal år (vägt snitt)
18
19
18
Periodiserad vinst vid försäljn fastigheter 57
92
57
– återstående antal år (vägt snitt)
6
7
6
Externa hyror
12
14
12
– återstående antal år (vägt snitt)
8
9
8
SUMMA
591
646
591
Not 23. KORTFRISTIGA SKULDER 			
Leverantörsskulder
–2 584
–2 215 –2 579
Mervärdesskatt
–21
–18
–23
Upplupna löneskulder
–1 517
–1 464 –1 546
Källskatt och arbetsgivaravgifter
–1 450
–1 377 –1 480
Skuld internbank koncernbolag
–350
–324
–26
Kortfristig del av leasingskulder
–248
–173
–248
Upplupna pensionskostnader
–656
–627
–678
Övriga kortfristiga skulder
–2 403
–2 515 –2 471
SUMMA
–9 230 –8 712 –9 052

47
–682
609
–26

541
19
92
7
14
9
646

–2 198
–19
–1 493
–1 405
–77
–173
–648
–2 550
–8 564
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Noter

till resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor)

		

Region skåne	

Koncern

2016

2016

2015

		

2015

Not 24. BORGENSÅTAGANDEN 			
Ursprunglig beslutad borgen

Utestående borgen

Stiftelsen Sommarsol

3

1

1

1

1

Stiftelsen
Kristianstads läns museum

8

7

7

7

7

Hälsostaden Ängelholm AB

1 034

715

515

715

515

894

785

785

785

785

Wihlborgs Fastigheter AB
Stiftelsen Skånes Djurpark

5

5

5

5

5

Borgen Transitio,
proprieborgen

42

24

12

24

12

Borgen Transitio,
efter regress

350

286

296

286

296

Summa borgensåtagande 2 336 1 823

1 621

1 823

1 621

Säkerhet för borgen till Hälsostaden i Ängelholm utgörs av underborgen
för 2/3 av åtagandet från Wihlborgs Fastigheter AB och Peab Sverige AB
Säkerhet för borgen till Wihlborgs Fastigheter AB utgörs av pantbrev
i fastigheten Landsdomaren 6.

615 Mkr
434 Mkr
606 Mkr
892 Mkr

2015

7

				
AB Busspunkten i Helsingborg
67
72
67
72
Om hyresgäst saknas garanterar
Skånetrafiken bashyresintäkten
				
Bussdepån i Kristianstad AB
31
34
31
34
Om hyresgäst saknas garanterar
Skånetrafiken bashyresintäkten
				
Jernhusen verkstäder AB
55
60
55
60
Om hyresgäst saknas garanterar
Skånetrafiken bashyresintäkten
				
Återköpsklausuler i entreprenadavtal
165
165
165
165
avseende bussar 2
340

444

340

444

Vid avtalsförfall finns klausul som stipulerar att Region Skåne ska köpa bussar ifall
entreprenören vill det. Avser bussflottans restvärde vid avtalsförfall.

90 Mkr

Summa AB Transitio
med regressrätt

2016

1. Region Skåne ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie landstinget har att erlägga för
vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2016 uppgår premien till
167,3 Mkr och 2015 till 181,7 Mkr.
				
2. Fördelning av återköpsklausulernas förfall: 2017
2018
2019
Totalt
		
93
63
9
165

Region Skåne har tecknat borgen för AB Transitios lån
och leasingavtal enligt följande (utestående krediter):
Handelsbanken
Finans, 10 tåg
SEB/SEK, 6 tåg
SEB/NIB, 8 tåg
NIB, 10 tåg
Bedömda termineringskostnader

Koncern

2015

Not 25. forts.			
Svenska Handbollslandslaget AB
0
7
0
Garanti avseende det ekonomiska utfallet
av Europamästerskapet i handboll 2016 för damer.

SUMMA

Borgen Transitio, solidarisk borgen				

Region skåne	

2016

2 881 2 351

2 836

2 351 2 836

Borgensåtagandena har tecknats solidariskt av AB Transitios ägare vilka utgörs
av landsting och kommunalförbund. Borgensteckningen har skett i enlighet med
det fullmäktigebeslut om borgensutfästelse och det regressavtal som ingicks när
Region Skåne beslutade om delägarskap i AB Transitio. 				

				
SUMMA INKLusive borgen
MED REGRESSRÄTT
5 217 4 174
4 457
4 174 4 457

Not 25. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER1 			
Utbyggnad av södra stambanan
0
84
0
84
Överenskommelse med Banverket att
Region Skåne ska äga lämplig del av
utbyggnad i Åkarp. Beslut regionfullmäktige
2009-02-24, 2008-09-23. Indexreglering
med entreprenadindex E84, littera 251
Visstidspension
Förtroendevaldas visstidspension
före aviserad avgång.

11

9

11

9

Pensionsskuld för inkomstsamordnad
visstidspension. Om reducering på grund
av inkomst skulle upphöra för visstidspensioner, inklusive löneskatt.
12

13

12

13
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Investeringar
BUDGET

UTFALL

Total investeringsutgift
därav
Totalt utfall
därav
Miljoner kronor
(total projektbudget)
2016
t o m 2016
2016
			
BYGGINVESTERINGAR
Bygginvesteringar över 50 miljoner kronor
487
122
451
86
Rättspsykiatri, Psykiatri Skåne 1
Nya sjukhusområdet i Malmö
3 111
339
1 084
765
710
190
222
83
Nya sjukhusområdet i Lund1
5 287
315
1 126
386
Nya sjukhusområdet i Helsingborg1
Hälsostaden i Ängelholm, planering (extern förhyrning)
0
0
0
0
Operationsbyggnad i Hässleholm (planering)
2
2
1
1
Summa pågående bygginvesteringar över 50 miljoner kronor
9 597
968
2 884
1 321
				
391
103
331
143
Bygginvesteringar under 50 miljoner kronor, vård och hälsa1
Ej använd ram
0
1 100
0
0
				
Fastighetsägarinvesteringar
637
264
480
166
Övriga investeringar Regionservice
471
84
368
76
SUMMA BYGGINVESTERINGAR
11 096
2 519
4 063
1 706
				
UTRUSTNINGSINVESTERINGAR				
1 310
652
629
468
Pågående utrustningsobjekt , vård och hälsa 2
Ej använd ram		
51		
Kollektivtrafiken, varav
2 706
127
966
265
– nya pågatåg 70-99
2 025
15
697
183
– övrig utrustning
681
112
270
81
SUMMA UTRUSTNINGSINVESTERINGAR
4 016
830
1 595
733
				
24
24
225
144
Regionservice utrustningar 1
				
Regionstyrelsen (bygg och utrustning) pågående projekt				
Byggnation
0
0
0
0
27
0
27
11
Utrustning 2
Ej använd ram
0
119
0
0
SUMMA REGIONSTYRELSEN
27
119
27
11
				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT
15 163
3 492
5 910
2 593
				
Kreditivränta, bygg
0
25
0
31
Kreditivränta, tåg
0
10
0
9
Kreditivränta, utrustning
0
0
0
0
INVESTERINGAR, inklusive kreditivränta
15 163
3 527
5 910
2 633
1. Utfall 92 miljoner kronor 2016 utrustning budgeterat som bygginvestering (4,5 Mkr RPC, 84,1 Mkr NSL, 0,4 Mkr NSH, 3,0 Mkr HS under 50 Mkr)
och 5,7 miljoner kronor immateriell investering.
2. Varav 18 miljoner kronor avser immateriella investeringar.
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Leasingredovisning
förfallotidpunkt			
			
Framtida minimileasavgifter per 2016-12-31	Inom 1 år
Not 1. OPERATIONELL LEASEGIVNING Icke uppsägningsbara avtal överstigande 1 miljon kronor.
Fastigheter, extern uthyrning
Summa operationell leasegivning	

Senare än 1 år
men inom 5 år

>5 år

194
194

84
84

78
78

Not 2. OPERATIONELL LEASING Icke uppsägningsbara avtal överstigande 1 miljon kronor.
Mark och byggnader
2
8
Fastigheter, extern inhyrning,
538
1 314
MT-utrustning
59
75
Övriga maskiner och inventarier
21
28
SUMMA OPERATIONELL LEASING
620
1 426
Minimileaseavgifter för operationella leasingavtal vars värde understiger 1 miljon kronor uppgår till 3 miljon kronor.		

23
1 297
0
1
1 321

Not 11, 12. FINANSIELL LEASING Finansiella leasingåtaganden, avtal tecknat fr o m 2003-01-01, avtal överstigande 1 miljon kronor
Parkeringshus III Lund
1
31
Parkeringshus Helsingborg
3
14
CRC
16
94
Öresundståg, 7 st
88
191
Öresundståg, 10 st
20
112
Öresundståg, 3 st
120
0
SUMMA FINANSIELL LEASING
248
441

0
73
302
0
426
0
801

Leasingavgifter för finansiella leasingavtal 2016 uppgick till – 4 miljoner kronor, och snitträntan uppgår vid årets slut till –0,36 %.

Jämförelser med andra

Källa: SKL och SCB

FINANSIELLA NYCKELTAL
långsiktig kapacitet	kortfristig beredskap
Landsting/
Region

Justerad		 Egenfinansielandstings-		 ringsgrad av
skattesats
Soliditet investeringar

Stockholm
Västra Götaland
Skåne
Medelvärde landsting/
regioner i Sverige

Relativ
nettokostn.
utveckling

Justerad		
landstingsKassaskattesats
likviditet

Resultat före
jämförelsestörande poster

Nettokostn.
utveckling
per invån.

11,62
11,26
10,92

–14%
–46%
–81%

36%
123%
27%

–0,2%
–0,2%
–0,3%

11,62
11,26
10,92

46%
131%
53%

2,5%
3,6%
–1,6%

2,8%
2,4%
4,3%

11,41

–31%

59%

–0,8%

11,41

125%

1,8%

3,0%

Definitioner Finansiella nyckeltal
Justerad landstingsskattesats: Landstingens skattesats justeras för olikheter
i verksamhetsansvar baserat på landstingens faktiskt redovisade kostnader för kollektivtrafik, hemsjukvård, färdtjänst och utbildning, framtagen av SKL. 			
					
Soliditet: Eget kapital – pensionsförmåner intjänade före 1998 samt löneskatt
som redovisas utanför balansräkningen/totala tillgångar. 			
				
Skattefinansieringsgrad av investeringar: Resultat före extraordinära poster
plus avskrivningar/investeringar exklusive finansiella investeringar. 		

Relativ nettokostnadsutveckling: Nettokostnadsutveckling i relation till
real utveckling av rikets skatteunderlag t och t-5. 5-årsperspektiv.
		
Kassalikviditet: Kortfristiga fordringar och placeringar samt kassa och
bank/kortfristiga skulder.
Resultat före jämförelsestörande poster: Resultat före extraordinära
poster/nettokostnader. 		
Nettokostnadsutveckling/invånare: Nettokostnadsutveckling, nettokostnad år
t/nettokostnad år t-1 justerad för befolkningsutveckling totalt, skatteväxling, etc.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2015, KRONOR PER INVÅNARE
Primärvård

Spec.
somatisk
vård

4 491
4 460
4 155

12 952
11 411
13 091

2 692
1 919
1 821

Medelvärde landsting/regioner
i Sverige
4 222

13 243

2 156

LANDSTING/
Region
Stockholm
Västra Götaland
Skåne
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Spec.
Övr.
psyk. hälso- o
vård sjukvård

Politisk
verk.
HoS

Läkem.
inom
förmån.

TOTAL		TOTAL
HoS exkl TandHoS inkl
tandvård
vård tandvård

TOTAL
Regional
utveckl.

2 099
2 637
1 840

94
123
111

2 271
1 920
1 854

24 598
22 469
22 873

445
629
522

25 042
23 098
23 395

4 374
3 664
2 376

3 990
2 463
1 703

2 072

133

2 162

23 988

574

24 563

2 810

2 129

Trafik o
infrast.
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Driftsredovisning
		
RegionMiljoner kronor
bidrag

Verksamhetens
intäkter

Verksam-	Intäkter/kostn.
hetens
utanför verkkostnader
samhet.res.

				
REGIONAL UTVECKLING
Kulturnämnden
303,5
190,1
–492,4
0,0
Kollektivtrafiknämnden
2 298,8
3 008,7
–5 212,3
–90,9
Regionala utvecklingsnämnden
157,1
92,9
–244,3
0,0
Summa regional utveckling
2 759,4
3 291,7
–5 949,0
–90,9

Resultat

Budgetavvikelse

1,2
4,4
5,7
11,3

1,2
4,4
5,7
11,3

VÅRD och hälsa						
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
675,4
83,6
–753,5
–0,6
4,9
4,9
Sjukvårdsnämnd SUS
8 459,2
15 488,3
–24 382,1
–20,1
–454,7
–473,5
Sjukvårdsnämnd Sund
5 212,4
3 437,9
–8 719,7
–8,1
–77,5
–87,9
Sjukvårdsnämnd Kryh
3 161,2
1 936,0
–5 292,3
–4,4
–199,6
–207,5
Hälso- och sjukvårdsnämnden
13 176,0
898,0
–14 065,3
–0,2
8,5
8,5
– Medicinsk serviceförvaltning
0,0
3 795,6
–3 789,3
–6,2
0,1
0,1
– Hälsostaden
0,0
652,1
–678,6
–0,2
–26,7
–27,1
Summa vård och hälsa
30 684,2
26 291,5
–57 680,9
–39,8
–745,0
–782,5
ÖVRIGA NÄMNDER						
Servicenämnden
0,0
4 235,0
–4 108,7
–149,4
–23,1
Regionstyrelsen
1 451,1
748,8
–2 124,3
0,4
76,0
Personalnämnden
127,8
16,9
–103,1
–0,0
41,6
Södra Regionvårdsnämnden
0,0
6,0
–6,0
–0,0
0,0
Patientnämnden
15,1
0,3
–14,3
–0,0
1,0
Revisionen
18,3
0,2
–15,2
–0,0
3,2
Summa övriga nämnder
1 612,3
5 007,1
–6 371,7
–149,0
98,8
Summa nämnder och styrelse	
Central finansiering
Eliminering av interna poster
SUMMA REGION SKÅNE

35 055,9
–35 055,9
0,0
0,0

34 590,3
534,6
–26 907,6
8 217,3

–70 001,5
–362,6
26 907,6
–43 456,5

–279,7
35 622,1
0,0
35 342,4

–635,0
738,2
0,0
103,2

Bolag före bokslutsdispositioner						
– Region Skåne holding AB
0,0
83,3
–87,2
–0,0
–3,9
– Folktandvården Skåne AB
0,0
1 164,8
–1 115,6
–2,5
46,8
Koncernelimineringar och bokslutsdispositioner
0,0
–741,1
753,4
–43,1
–30,7
SUMMA KONCERNEN REGION SKÅNE
0,0
8 724,4
–43 905,8
35 296,8
115,4

–94,9
76,0
41,6
0,0
1,0
3,2
27,0
–744,3
495,5
–248,8

–3,9
1,8
2,0
–248,9
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Åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen samt för ekonomi i balans

I syfte att dämpa kostnadsutvecklingen och förbättra årets
resultat fattade regionstyrelsen i april och juni beslut om kost
nadsreducerande åtgärder. Regiondirektören beslutade också
i april om åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. I
samband med beslut om delårsrapport januari till augusti
2016 beslutades också följande:
”Regionfullmäktige uttalar att det ska råda högsta ekono
miska restriktivitet i alla beslut samt att alla beslut ska om
fatta en tydlig ekonomisk analys med konsekvensbeskrivning
på kort och lång sikt. Det är av största vikt att komma till
rätta med obalansen mellan kostnader och intäkter. Under
resterande del av året krävs åtgärder för att nå ekonomi i ba
lans och ge ett rimligare utgångsläge inför kommande bud
getår. Bedömer nämnderna att andra åtgärder inte räcker bör

de överväga anställningsstopp. Regionfullmäktige uppdrar åt
alla nämnder, även nämnder med en budget i balans, att vid
makthålla reformstoppet, att fatta beslut om kostnadsreduce
rande åtgärder samt att göra en översyn och värdera redan
fattade beslut som är kostnadsdrivande. Verksamheter med
underskott ska genomlysas och erforderliga åtgärder vidtas.”
Nämnder och verksamheter beslutade och verkställde un
der 2016 ekonomiska åtgärder. Nedan följer en uppföljning
av ekonomisk effekt. Vidare redovisas en översiktlig fördel
ning på olika typer av åtgärder, vilka omfattar såväl kostnads
reduktioner som ökade intäkter. I nämndernas verksamhets
berättelse framgår fördjupad information om inriktning på
åtgärder och beskrivning av effekter.

		

Avvikelse mot
Rapporterade
budget 2016
åtgärder 2016-05
Miljoner kronor			

Utfall effekter av
åtgärder och ökade
intäkter 2016

Kulturnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltning Medicinsk service
Förvaltning Hälsostaden
Sjukvårdsnämnd Sus
Sjukvårdsnämnd Sund
Sjukvårdsnämnd Kryh
Regionstyrelsen
Personalnämnden
Servicenämnden
Patientnämnden
Revisionen
Central finansiering

1,2
4,4
5,7
4,9
8,5
0,1
–27,2
–473,5
–87,9
–207,4
76,0
41,6
–94,8
1,0
3,2
495,5

*
*
5,5
4,7
45,0
25,0
5,2
190,3
99,5
145,5
*
1,3
0,0
*
*
*

*
*
5,5
4,8
45,0
25,0
5,2
207,0
161,6
70,0
*
1,3
6,3
*
*
*

Totalt	

–248,8

522,0

531,7

Benämning/åtgärd			

Utfall 2016

Vårdflöde/rutiner/metoder			95,8
Bemanning/schemaplanering			120,8
Samordning och taskshifting			
17,5
Material och läkemedel			
39,7
Övriga omkostnader (inklusive lokalkostnad)			
57,0
Övrigt (exempelvis ökade intäkter)			
200,9
Totalt			531,7
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Fem år i sammandrag
		

1.

2012

2013

2014

2015

2016

Skattesats (kr)
10,39
10,39
Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning (Mkr)
29 827
30 637
Verkamhetens nettokostnader (Mkr)
28 689
29 133
Intäktsutveckling (%)
1,7%
2,7%
Nettokostnadsutveckling (%)
1,9%
2,0%
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande (%)
2,3%
2,1%
Årets resultat (Mkr)
–292
–2 158
Eget kapital (Mkr), blandmodellen
–490
–1 385
Eget kapital (Mkr), fullfonderingsmodellen
–18 934
–21 092
Likviditet per 31/12 (Mkr)
1 916
3 303
Låneskuld per 31/12 (Mkr)
5 814
5 512
Investeringsutgifter (Mkr)
2 161
1 825
Pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998 (Mkr)
8 141
10 203
Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 (Mkr)
18 445
19 708
Totala pensionsförpliktelser (Mkr)
26 586
29 911
Soliditet, enligt blandmodell (%)
–2%
–6%
Soliditet, enligt fullfonderingsmodell (%)
–86%
–90%
Sveriges folkmängd (31/12)
9 555 893
9 644 864
Skånes folkmängd (31/12)
1 263 088
1 274 069
Andel i Skåne
13,22%
13,21%
Antal medarbetare
31 717
31 720
Använd tid för anställda omräknat till heltid 1			
Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare
16,8
17,6
Sjukfrånvaro, kvinnor
18,3
19,3
Sjukfrånvaro, män
10,3
10,4
		

10,69
32 266
31 334
5,3%
7,6%
6,2%
647
–2 071
–20 414
4 106
5 547
1 839
11 027
18 932
29 959
–6%
–83%
9 747 355
1 288 908
13,22%
32 378
23 760
19,0
20,9
11,1

10,69
33 720
33 132
4,5%
5,7%
5,8%
32
–2 072
–20 414
1 615
4 749
2 357
11 932
18 343
30 275
–9%
–87%
9 851 017
1 303 627
13,23%
33 435
24 597
20,4
22,5
12,3

10,69
35 731
35 239
6,0%
6,4%
5,7%
103
–2 692
–20 311
1 913
5 568
2 582
12 839
17 619
30 474
–11%
–81%
9 995 153
1 324 565
13,25%
34 589
25 353
21,3
23,4
13,0

Jämförelsesiffra saknas före 2014					

Koncerninterna mellanhavanden

		Försäljning	
KONCERNBIDRAG	och driftbidrag	
				
Ägarandel %
Givna
Mottagna
Köpare
				
Region Skåne				
825
Region Skåne Holding AB
100		
4
87
– Folktandvården Skåne AB
100
47		
162
– Malmö Opera och Musikteater AB
90		
45
0
– Skånes Dansteater AB
90			
1
– Skåne Care AB
100
3		
23
– Business Region Skåne AB
85			
79
		 - Tourism in Skåne AB
85			
2
		 - Invest in Skåne AB
85			
2
		 - Event in Skåne AB
85			
1
		 - Film i Skåne AB
85			
0
– Innovation Skåne AB
100		
1
3
Region Skåne Depå Hässleholm AB
100				
Skåne European Office (Belgien)
100				

Säljare
197
83
497
176
45
69
29
20
9
26
27
6

Tabellen visar ekonomiska mellanhavanden mellan Region Skåne och de majoritetsägda bolagen och dess underkoncerner i enlighet med
Rådet för kommunal redovisningsrekommendation 8.2. Beloppen avser faktiska belopp, ej utifrån ägd andel.						
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Vårdproduktion/konsumtion
20151
Egen
regi

Annan		
regi
Totalt

Skånes folkmängd			 1 303 627

20162
Egen
regi

Förändring
Annan		Egen
Annan
regi
Totalt
regi
regi

			 1 324 565

			

Totalt
1,6%

Somatisk vård									
Vårdtillfällen
167 564
3 485
171 049
163 419
3 579
166 998
–2%
3%
–2%
– varav Avancerad sjukvård i hemmet
3 434 		
3 434
3 279 		
3 279
–5%		
–5%
Vårddagar
948 023
15 638
963 661
944 683
16 076
960 759
0%
3%
0%
– varav Avancerad sjukvård i hemmet 128 268 		
128 268
127 493 		
127 493
–1%		
–1%
Läkarbesök
1 256 143
464 792 1 720 935
1 285 903
449 665 1 735 568
2%
–3%
1%
Övriga besök
789 551
111 296
900 847
814 530
121 125
935 655
3%
9%
4%
Brev-/telefonkontakter
226 553
10 740
237 293
226 064
8 440
234 504
0%
–21%
–1%
									
Psykiatrisk vård									
Vårdtillfällen
11 398 		
11 398
11 635 		
11 635
2%		
2%
Vårddagar
170 460 		
170 460
172 486 		
172 486
1%		
1%
Läkarbesök
111 673
60 683
172 356
112 844
53 559
166 403
1%
–12%
–3%
Övriga besök
458 219
131 280
589 499
478 233
134 838
613 071
4%
3%
4%
Brev-/telefonkontakter
44 661
807
45 468
48 973
630
49 603
10%
–22%
9%
									
Primärvård									
Läkarbesök
1 016 082
832 144 1 848 226
1 004 431
820 622 1 825 053
–1%
–1%
–1%
Övriga besök
2 066 106 1 908 471 3 974 577
1 978 797 1 878 752 3 857 549
–4%
–2%
–3%
Brev-/telefonkontakter
3 256 852 1 548 919 4 805 771
3 174 241 1 580 105 4 754 346
–3%
2%
–1%
									
Habilitering									
Läkarbesök
3 877 		
3 877
3 921 		
3 921
1%		
1%
Övriga besök
154 717 		
154 717
153 969 		
153 969
0%		
0%
Brev-/telefonkontakter
16 516 		
16 516
16 856 		
16 856
2%		
2%
									
Vård i Andra Landsting									
Vårdtillfällen
2 751
482
3 233
2 713
421
3 134
–1%
–13%
–3%
Vårddagar
19 395
866
20 261
16 294
2 374
18 668
–16%
174%
–8%
Läkarbesök
19 696
14 157
33 853
19 156
14 980
34 136
–3%
6%
1%
Övriga besök
12 581
9 570
22 151
13 537
9 547
23 084
8%
0%
4%
1. Eftersläpning i registrering avseende 2015 slår igenom för de siffror som nu redovisas i årsredovisning för 2016. Jämförelse mot siffror i årsredovisning 2015 kan därför skilja sig åt.
2. Data uttagen per den 20 januari 2017.

Vårdkonsumtion

Totalt gjorde skåningarna drygt 9 miljoner sjukvårdsbesök,
och 173 000 sjukhusvårdtillfälle under 2016. All vårdkon
sumtion (slutenvård, läkarbesök, övriga besök, privat och of
fentlig vård) har totalt minskat med 0,5 procent jämfört med
2015.
Slutenvården hade 2016 en minskning med 2,3 procent,
och besök inom öppenvård en minskning på 0,5 procent. En
del av minskningen av besök inom öppenvården kan förkla
ras av nya kontaktformer såsom brev och telefon.
Cirka 45 procent av primärvårdens kontakter 2016 bestod
av distanskontakter, vilket innebär kvalificerade brev och te
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lefonkontakter som ersätter ett vanligt besök. I denna grupp
kan även vårdkontakter som Mina vårdkontakter ingå, en etjänst där man kommer i kontakt med sin vårdgivare. Ande
len distanskontakter låg på samma nivå som 2015.
Specialistvården och psykiatrin hade en mycket lägre an
del distanskontakter, 8 respektive 6 procent.
Andelen privat vård har varit en växande andel under flera
år, men 2016 var i ungefär samma nivå som 2015 för alla
vårdområde.
Köpt vård i andra landsting ökade obetydligt 2016, störst
ökning skedde i öppenvård inom psykiatri. Totalt skedde
cirka 60 000 vårdkontakter utanför Region Skåne.

Region Skåne behöver en långsiktigt stark ekonomi
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Befolkningsutveckling

Skånes befolkning ökar snabbt

Under 2016 var folkökningen rekordstor. Totalt ökade be
folkningen med 20 938 individer och Skåne hade vid årsskif
tet 2016/2017 1 324 565 invånare. Ökningen var historiskt
stor och var 6 219 fler än under 2015, som också var ett år
med hög befolkningstillväxt. I procentuella termer ökade
Skåne med 1,6 procent under 2016. Den största delen av
Skånes befolkningsökning berodde på ett utrikes flyttnetto.
Det vi nu ser är att den stora grupp asylsökande som kom
under 2015 får sina uppehållstillstånd i Sverige. Idag är Mig
rationsverkets handläggningstider mellan 15 och 24 månader
och därmed kan vi förvänta oss att se en större folkökning
även under 2017. Skåne har också en naturlig folkökning och
ett positivt flyttnetto mot andra län i Sverige. Alla Skånes
kommuner ökade sin befolkning under 2016.
Sverige som helhet ökade med 144 136 invånare. Störst
ökning hade Stockholms län med 37 621 invånare. Procentu
ellt hade dock Uppsala län högst antal med 7 209 individer
och 2,0 procent. Skånes befolkningsökning hamnade på en
tredjeplats efter Västra Götaland som ökade med 23 101 per
soner.
Procentuell folkökning i Sveriges storstadslän
2,5
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procent av Skånes befolkningsökning 2016. Allra störst be
folkningsökning hade de största kommunerna. Exempelvis
ökade Malmö med 5 920, Helsingborg med 2 638 och Lund
med 1 708 personer
Alla Skånes kommuner ökar

I och med det stora utrikesflyttnettot 2016 ökade alla Skånes
kommuner sin befolkning. Dock hade flera Skånska kommu
ner ett negativt födelseöverskott. Det innebär att det dör fler
än det föds i kommunen. En sådan kommun var Simrishamn.
Flera kommuner hade också ett negativt flyttnetto gentemot
andra kommuner och län i Sverige. Exempel på sådana kom
muner är Hässleholm och Kristianstad.
Stora flyttströmmar

Många immigranter och många nyfödda

Skånes befolkningsökning 2016 bestod till övervägande del
(70 procent) av en nettoinflyttning av människor som flyttat
till Skåne från andra länder. Som figuren visar var detta en
ökning jämfört med tidigare år. Cirka 20 procent av befolk
ningsökningen utgörs av naturlig folkökning (födda minus
döda). Den naturliga folkökningen har under de senaste åren
varit mellan 3 500 till 4 000 personer om året. Det inrikes
flyttnettot gentemot övriga Sveriges län fortsatte att vara för
hållandevis lågt. Dock har det ökat något sedan 2011-2012.
Västra Skåne ökar mest

I förhållande till sin folkmängd ökade både sydvästra och
nordvästra Skåne snabbare än den östra delen av länet. Totalt
ökade sydvästra Skåne med drygt 11 400 individer och nord
västra Skåne med 5 765 vilket motsvarar 55 respektive 28

Sett ur ett längre tidsperspektiv ökar flyttströmmarna både
till och från Skåne. Skåne flyttutbyte med andra län i Sverige
var 1997 dryga 17 000 inflyttade och dryga 14 600 utflytta
de. År 2016 hade dessa ökat till 22 500 inflyttade och 20 000
utflyttade. Flyttutbytet med andra delar av världen har ökat
ännu snabbare. Exempelvis var utrikes inflyttningen 1997
600 personer och utrikes utflyttningen 5 600. År 2016 är
motsvarande tal 23 500 och strax under 9 000. Talen speglar
inte bara oron i mellanöstern utan även det faktum att Skåne
blir en allt mer integrerad del av sin omvärld. Vad gäller flytt
utbytet med de övriga länen i Sverige så har Skåne ett stort
positivt flyttnetto gentemot södra Småland och Blekinge.
Dock förlorar Skåne invånare gentemot Stockholm och Kö
penhamn. Det saknas dock data för Skånes flyttmönster gen
temot andra europeiska storstäder som Oslo och London med
flera. (Se tabell på nästa sida)
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Befolkningsutveckling forts.
					
Födelse-	Inflyttade
Kommun
Folkmängd Folkökning
Födda
Avlidna
överskott
totalt
		
Bjuv
15 202
240
180
161
19
1 370
Bromölla
12 625
112
144
148
–4
724
Burlöv
17 646
216
227
174
53
1 874
Båstad
14 614
241
125
206
–81
1 214
Eslöv
32 878
440
397
292
105
2 167
Helsingborg
140 547
2 638
1 665
1 280
385
9 542
Hässleholm
51 667
619
543
503
40
3 068
Höganäs
25 847
237
234
262
–28
1 565
Hörby
15 283
263
183
155
28
1 104
Höör
16 192
222
182
141
41
1 154
Klippan
17 219
302
178
187
–9
1 367
Kristianstad
83 191
681
942
791
151
4 090
Kävlinge
30 532
428
334
205
129
1 755
Landskrona
44 611
650
567
494
73
3 121
Lomma
23 887
563
228
166
62
1 666
Lund
118 542
1 708
1 278
775
503
11 143
Malmö
328 494
5 920
5 120
2 649
2 471
23 393
Osby
13 149
195
127
155
–28
889
Perstorp
7 338
127
81
76
5
795
Simrishamn
19 485
420
128
308
–180
1 642
Sjöbo
18 742
228
211
189
22
1 279
Skurup
15 408
259
164
151
13
1 197
Staffanstorp
23 600
481
266
167
99
1 834
Svalöv
13 919
264
167
113
54
1 470
Svedala
20 771
309
207
156
51
1 282
Tomelilla
13 330
198
125
146
–21
984
Trelleborg
43 913
554
492
467
25
2 455
Vellinge
35 257
590
327
247
80
2 192
Ystad
29 448
463
271
353
–82
1 934
Åstorp
15 528
335
178
123
55
1 546
Ängelholm
41 336
604
442
430
12
2 541
Örkelljunga
9 958
127
97
110
–13
821
Östra Göinge
14 406
304
145
166
–21
1 396
Skåne totalt	

1 324 565
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20 938

15 955

11 946

4 009

46 090

Utflyttade
totalr

Flyttningsnetto totalt

1 151
610
1 710
891
1 833
7 281
2 488
1 303
869
967
1 059
3 560
1 458
2 541
1 165
9 935
19 891
666
674
1 043
1 072
950
1 450
1 267
1 021
764
1 926
1 687
1 393
1 262
1 947
677
1 078

219
114
164
323
334
2 261
580
262
235
187
308
530
297
580
501
1 208
3 502
223
121
599
207
247
384
203
261
220
529
505
541
284
594
144
318

29 105

16 985
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Lars-Erik Lövdén Louise Rehn Winsborg
Rolf Bengtsson
Magnus Bergström
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Marie Nielsén
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Den fullständiga revisionsberättelsen finns att tillgå på
Rådhus Skåne, Kristianstad, alternativt på:
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Ordlista
AFA
Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag.
Anläggningstillgång
Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, såsom
fastigheter och inventarier.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar
för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens nyttjandetid.
Avsättning
De betalningsförpliktelser som är säkra eller
sannolika till sin existens, men där det finns
osäkerhet beträffande beloppets storlek eller
tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för
pensioner.
Balanskrav
Balanskrav innebär att årets resultat ska överstiga
noll. Från och med verksamhetsåret 2005 infördes
en ändring i kommunallagen som innebär att
negativa resultat ska återställas senast tre år efter
att underskottet uppkommit. I tidigare lagstiftning
gällde tvåårsgräns för återställande. Om synnerliga
skäl finns behöver resultatet inte återställas.
Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhets
årets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital,
avsättningar och skulder.
Diskonteringsränta
Kalkylränta, är den räntesats som uttrycker
avkastningskrav på kapital.
Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar och avsättningar
och skulder enligt balansräkningen det vill säga
nettoförmögenheten.
Emittent
En emittent är en institution som ger ut ett
värdepapper dvs emitterar värdepapper t ex
obligationer.
Extraordinära intäkter/kostnader
Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet
och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta
eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.
Finansiellt leasingavtal
Ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i
allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren.
Immateriell tillgång
En tillgång som är identifierbar men icke-monetär.
Tillgången är en resurs som förväntas ge
ekonomiska fördelar i framtiden.
Infrastrukturell investering
Byggande av väg eller järnväg som staten ansvarar
för. Lämnade bidrag till infrastrukturell investering
kan dock inte avse att helt finansiera en viss
investering.
Intern ränta
Kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på
anläggningstillgångarnas bokförda värde.
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Jämförelsestörande poster
Viktiga händelser eller transaktioner som inte är
extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid
jämförelse med andra perioder och mellan olika
landsting.
Kassaflödesanalys
Visar kassaflöden från den löpande verksamheten,
investerings- och finansieringsverksamheten samt
förändring av rörelsekapital. Summa av dessa
komponenter utgör förändringen av likvida medel.
Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till betalning
inom ett år efter balansdagen.
Kreditivränta
Kalkylmässigt beräknad räntekostnad under
byggnadstid.
Leasingavtal
Ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade
villkor under en avtalad period ger en leasetagare
rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar.
Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort
sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper som statsskuldväxlar,
bankcertifikat.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i
olika mått, exempelvis rörelsekapital och ställas i
relation till externa utgifter.
Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till betalning
senare än ett år efter balansdagen.
Omsättningstillgångar
Tillgång som beräknas innehas kortvarigt,
exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.
Patientrörlighetsdirektivet
EU:s patientrörlighetsdirektiv innebär att medborgare har rätt att få ersättning för kostnader till följd
av vård i ett annat EU- eller ESS-land. Svenska
medborgare, som vill söka vård utomlands, vänder
sig till Försäkringskassan som är den myndighet
som hanterar ersättningsfrågan till både patienter
och vårdgivare.
Produktionsmix
Ett sammanvägt mått, mätt i antal poäng, för att
mäta vårdproduktionen hos Region Skånes egna
vårdgivare.
Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och kostnader
under en viss period, till exempel verksamhetsåret.
RIPS
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla
framtida pensionsutbetalningar. Den diskonteringsränta som används för att beräkna pensionsskulden
avstäms utifrån utvecklingen av den tioåriga statsobligationsräntan. För att räntan ska vara stabil finns
ett toleransintervall på ± en procent kring den
fastställda diskonteringsräntan.

Ränteswap
Swappar är finansiella instrument som innebär ett
byte av kassaflöden mellan två parter på ett
underliggande nominellt belopp.
Rörelsekapital
Den del av kapitalet som står till förfogande för
finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder.
Sammanställd redovisning
Sammanställning av resultaträkningar och
balansräkningar för olika juridiska personer i vilka
Region Skåne har ett betydande inflytande. Ger en
helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i
vilken juridisk form verksamheten bedrivs.
Skattekraft
Antal skattekronor per invånare.
Skatteunderlag
Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen
i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat
med 100.
Soliditet
Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som
egetkapital i förhållande till totala tillgångar.
Vårdkonsumtion
Den vård som Region Skåne finansierar produceras
av Region Skånes egna vårdgivare, privata vårdgivare eller i annat landsting. Vårdkonsumtion är den
vård som produceras till Region Skånes Invånare
oavsett var vården sker.
Vårdproduktion
Den vård som produceras av Region Skånes egna
vårdgivare till regionens invånare och till invånare i
andra landsting/huvudmän.

Sammanfattande verksamhetsberättelser
Regionstyrelsen

• Björn Eriksson utses som ny förvalt
ningschef för Skånes universitets• Habilitering och hjälpmedel är åter
sjukvårdmed tillträde i januari 2017.
organiserad som egen förvaltning.
• Ett ”finanspolitiskt ramverk” samt
• Regionfastigheter organiseras som ny
reglementsförändringar för styrelse
förvaltning med Christer Holmgren
och nämnder fastställs av regionfull
som fastighetsdirektör.
mäktige, i syfte att öka kostnadskon
• Region Skåne inför ”visselblåsarfunk
trollen och långsiktigt förbättra eko
tion” som möjliggör anonym anmä
nomin.
lan av allvarliga missförhållanden och • Nya riktlinjer för investeringsproces
oegentligheter i verksamheterna.
sen beslutas.
• Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal • En tillfällig beredning med ansvar
mellan Region Skåne och Skånes kom-
för e-hälsa inrättas.
muner utarbetas.
• Strategi för en framtida sammanhål
• E-hälsostrategi för Region Skåne 2016len digital vårdmiljö tas fram och upp-
2020 utarbetas.
handling av ett sammanhållet digitalt
• En ny struktur och ökad enhetlighet
vårdinformationssystem påbörjas.
för patientavgifter beslutas.
• Inom kollektivtrafiken beslutas om
• Forskningsanläggningen ESS i Lund
nytt betalsystem, ny prismodell och
medfinansieras genom investerings
nya taxor.
bidrag på 800 miljoner kronor samt • En översyn av ambulanssjukvård och
markförsäljning genom överlåtelse
prehospitala resurser leder till en åter
avtal mellan Region Skåne och ESS
gång av drift i egen regi i sydvästra
(ERIC).
Skåne från 2018.
• Ett genomförandeavtal med Lunds • Nytt avtal angående projekt Hälso
kommun angående spårväg Lund har
staden skrivs med Ängelholms kom
tecknats.
mun.
• Uppdatering av Region Skånes miljö • En tillfällig beredning tillsätts för
program görs.
översyn av den politiska organisatio
• Eva Melander utses till ny smitt
nen inför nästa mandatperiod.
skyddsläkare i Region Skåne.
• En överföring av IT-verksamheten
• Anders Karlsson utses till ny ordför
från Medicinsk Service till Koncern
ande i regionfullmäktige efter Chris
kontoret beslutas från 2017.
tine Axelsson.
• Vårdförbundet återansluter till Region
• Anders Åkesson utses till ny förste
Skånes samverkansavtal från 2017.
vice ordförande i regionstyrelsen och • Årlig utvärdering av regional sam
Dolores Öhman till nytt regionråd
verkan i enlighet med samverkans
efter Märta Stenevi.
avtalet genomförs.
Året som gått – viktiga händelser

Forskningsanläggningen Max IV
invigdes under
2016 och är nu i
drift.

foto: © david castor

Regionstyrelsen ska enligt kommunal
lagen leda och samordna förvaltningen
av Region Skånes angelägenheter samt
ha uppsikt över övriga nämnders verk
samhet. Regionstyrelsen har det över
gripande samordningsansvaret för frå
gor som ska bedrivas ur ett strategiskt
helhetsperspektiv.
Koncernledningen och koncernkon
toret har, inom de ramar och direktiv
som regionstyrelsen anger, ansvaret för
att leda, samordna, följa upp och ut
veckla Region Skånes verksamhet uti
från en helhetssyn.

Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Regionstyrelsen leder och samordnar
implementeringen av den regionala ut
vecklingsstrategin i enlighet med region
fullmäktiges beslut.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medarbetarperspektivet

Koncernkontoret har ett fortsatt gott
resultat på medarbetarundersökningen,
bland annat vad gäller ”förändrings
kraft” i organisationen.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Resultatet för regionstyrelsen uppgår
till 76,0 miljoner kronor jämfört med
budget för år 2016. Förtroendemanna
organisationens resultat uppgår till 9,9
miljoner kronor jämfört med budget.

Ekonomi

(miljoner kronor)

2016

2015

Regionbidrag
1 451,1 1 481,0
Intäkter
620,8
713,1
Personalkostnader
–584,9
–576,4
Omkostnader
–1 406,9 –1 563,8
Avskrivningar
–4,6
–4,3
0,4
0,6
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
76,0
50,3
Budget
0
0
Avvikelse
76,0
50,3
Antal anställda
814
784
Läs hela verksamhetsberättelsen
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Skånes uppdrag för hälso- och
sjukvård bygger på regionfullmäktiges
beslut om budget och verksamhetsplan
2016 med plan för 2017-2018. Hälsooch sjukvårdsnämnden ansvarar för be
dömning av det samlade behovet av
hälso- och sjukvård och tandvård inom
Region Skåne och beslutar om det över
gripande hälso- och sjukvårdsuppdra
get. Uppdraget anger inriktning och
mål för den offentligt finansierade vår
den i offentlig och privat regi. Verksam
hetsberättelsen utgår från hälso- och
sjukvårdsupdragets övergripande upp
drag och mål. Frågor som beslutats utan
för det samlade hälso- och sjukvårdsupp
draget redovisas i enlighet med beslut.
Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar
till målbilden och genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin (RUS)
bland annat genom att den vård, utbild
ning och forskning som bedrivs inom
hälso- och sjukvård skapar framtidstro
och livskvalitet samtidigt som morgon
dagens välfärdstjänster utvecklas.
Viktiga händelser

• Barn- och ungdomspsykiatrin liksom
Psykiatri Skåne har genomlysts var
efter specifika handlingsplaner tagits
fram och förankrats politiskt.
64 verksamhetsberättelser

• Översyn har genomförts av hälso
valet, ambulanssjukvården och akut
sjukvården.
• Nya regionala vårdprogram för be
handling av sepsis och artros har im
plementerats.
• Nya riktlinjer och ett nytt vårdpro
gram för handläggning av våld i nära
relationer har tagits fram.
• En strategisk plan för tandvården i
Region Skåne har tagits fram. Planen
är ett visions- och planeringsdoku
ment för utvecklingen av den skånska
tandvården under perioden 20142018.
• Som del i en flerårig satsning har en
handlingsplan för jämlik demens
vård i Region Skåne fastställt och
särskilda medel har avsatts för ge
nomförande.
• En ny behandling vid vissa former av
stroke, så kallad trombektomi där
proppen i hjärnan avlägsnas med
hjälp av kateter som förs in i hjärnans
blodkärl, har införts under 2016 och
närmare 150 ingrepp genomfördes
under året.
• Ett regionalt kunskapscentrum för
levnadsvanor och sjukdomsprevention
startade sin verksamhet under hösten.
• Statliga satsningar avseende kroniska
sjukdomar, förlossningsvård och
kvinnohälsa samt psykisk ohälsa har
fördelats för insatser inom ett flertal
olika områden.

• Inom ramen för ett politiskt beslutat
Tillgänglighetspaket har drygt 2 000
patienter fått snabbare handläggning.
• Ett samarbetsavtal har slutits med
Region Själland rörande utbildning
av akutläkare.
• Inom ramen för det nya hälso- och
sjukvårdsavtalet togs ett blocköver
skridande beslut i augusti om en ny
modell för läkarstöd till hemsjukvår
den.
• För tidigare upptäckt av cancer har
ytterligare 10 standardiserade vård
förlopp (SVF) införts under 2016.
Vänte
tiderna har minskat och fler
patienter har kommit till behandling.
• Vid nationell nivåstrukturering inom
cancervård har Skånes universitets
sjukvård antagits som behandlande
enhet inom cancervård för fyra om
råden.
• Rikssjukvårdsverksamheten för hjärtoch lungtransplantation har god
känts för en ny femårsperiod.
• Beslut har fattats om att projektet
Hälsostaden fortsätter under 2017.
• Ett nytt rättspsykiatriskt centrum
har byggts och invigts i Trelleborg.
• För att öka tillgängligheten för pa
tienterna till sjukhusens och andra
vårdinrättningars receptioner och
mottagningar har arbetet med själv
incheckning fortsatt.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Med hjälp av den Nationella Patient
enkäten har den patientupplevda kvali
teten under innevarande uppföljnings
period mätts inom somatisk sluten- och
öppenvård, primärvård, Vårdval LARO,
standardiserade vårdförlopp cancer (SVF)
samt inom akutmottagningar. Resulta
ten för den somatiska vården i Region
Skåne följer genomsnittet i Sverige. Pri
märvårdsmätningen visar att Region
Skånes resultat har försämrats något
jämfört med 2015 men skillnaderna
mellan riket och Region Skåne är liten.
Dimensionen Delaktighet och Involve
ring har förbättrats sedan förra mät
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Beslut har fattats om att projektet Hälsostaden fortsätter under 2017.

ningen. Resultatet från akutmottag
ningsmätningen visade på en förbättring
för Region Skåne i flera av dimensio
nerna.
Verksamhetsperspektivet

Vårdens kvalitet följs regelbundet upp
med hjälp av specifika indikatorer som
sammanställs i index. I nedanstående
tabell anges måluppfyllelsen som antal
uppfyllda mål i förhållande till totala
antalet mål inom respektive område.
Bäst måluppfyllelse noteras för indika
torer inom hjärtsjukvård, strokevård,
palliativ vård, diabetes (typ 1) samt
äldrevård.
För jämförelse med andra landsting
finns en sammanställning av kvalitets
indikatorer i den av SKL framtagna na
tionella dataportalen – Vården i Siffror.
Vid sammanvägning av cirka 130 kvali
tetsindikatorer placerar sig Region Skåne
på delad 8:e plats av totalt 21 landsting/
regioner vilket är en markant förbätt

Måluppfyllelse
(andel uppfyllda mål)

Område
Säker vård
Tillgänglighet
Psykisk ohälsa
Äldre
Akutsjukvård
Diabetes sjukhus (typ 1)
Hjärtsjukvård
Stroke
Palliativ vård
= <40 %,

= 41- 59 %,

44 %
38 %
55 %
60 %
43 %
67 %
73 %
82 %
100 %
= >60 %

ring jämfört med tidigare år. Inom flera
områden utmärker sig Region Skåne
positivt till exempel inom psykiatri,
stroke och rörelseorganens sjukdomar.
Även för området ”patienterfarenheter”
är resultatet positivt medan däremot re
sultatet för ”befolkningens syn på häl
so- och sjukvård” är betydligt sämre.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat
2016 blev +8,5 miljoner kronor jämfört
med budget. Den stora avvikelsen i om
sättning beror på att hälso- och sjuk
vårdsnämnden under 2015 fördelade
regionbidraget till sjukvårdsnämnderna
medan det under 2016 fördelades direkt
från regionfullmäktige. I nämndens re
sultat finns flera poster med betydande
budgetavvikelser bland annat är det
fortsatt mycket höga kostnader för verk
samhet som har upphandlats i enlighet
med Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Ekonomi

(miljoner kronor)

2016

2015

Regionbidrag
13 176,0 28 080,0
Intäkter
884,2
898,0
Personalkostnader
0,0
0,0
Omkostnader
–14 051,7 –28 940,6
Avskrivningar
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
8,5
37,4
Budget
0,0
0,0
Avvikelse
8,5
37,4
Antal anställda
n/a
n/a
Läs hela verksamhetsberättelsen
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Sjukvårdsnämnd Sus
för att minska vårdköerna genomfördes
under året, inom ramen för Tillgänglig
hetspaketet.

foto: © region skåne

Medarbetarperspektivet

Skånes universitetssjukvård (Sus) till
handahåller akut och planerad hälsooch sjukvård, specialistsjukvård samt
primärvård. Sjukhusen är belägna i
Malmö och Lund. Skånes universitets
sjukvård tillhandahåller högspecialise
rad vård, ink lusive ”sista länken”, för
såväl hela Skåne som södra sjukvårds
regionen. Sus utför därtill rikssjukvård
inom flera områden. Offentlig primär
vård bedrivs vid vårdcentraler belägna i
kommunerna Malmö, Lund, Burlöv,
Staffanstorp, Lomma, Kävlinge, Eslöv,
Höör och Hörby. Omfattande avan
cerad forskning bedrivs och Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet är den
volymmässigt absolut största samarbets
partnern.
Året som gått – viktiga händelser

• Standardiserat vårdförlopp infördes
för bland annat ovarialcancer, lung
cancer, primära maligna hjärntumö
rer, malignt hudmelanom.
• Nationell nivåstrukturering inom
cancervård där Sus antogs som be
handlande enhet inom cancervård
för fyra områden.
• Rikssjukvårdsverksamheten för hjärtrespektive lungtransplantation in
ledde ny femårsperiod.
• Endometrioscentrum startades.
• Ankomstavdelning i Lund startades.
• Nya lokaler för vårdcentralen Söder
värn invigdes.
• Akut äldrevårdsavdelning startades i
Lund.
66 verksamhetsberättelser

Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Sjukvårdsnämnd Sus bidrar till målbil
den och genomförandet av den regio
nala utvecklingsstrategin (RUS) på flera
sätt. Hela verksamheten har genom den
vård, utbildning och forskning som be
drivs direkt koppling till flera av de pri
oriterade ställningstagandena i regional
utvecklingsstrategi särskilt att Skåne
ska erbjuda framtidstro och livskvalitet,
utveckla morgondagens välfärdstjänster
och vara globalt attraktivt.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Resultat i nationell patientenkät för
sjukhusvården 2016 visar att patienter
na i hög grad känner förtroende för Sus
verksamheter.
Alla mottagningar inom primärvård
och sjukhusvård är anslutna till 1177
Vårdguidens e-tjänster och antalet tjäns
ter som erbjuds medborgarna ökar.
Verksamhetsperspektivet

Sus nådde 2016 flera mål t ex inom
hjärtsjukvården, strokevården och till
gänglighetsmålet på barnakutmottag
ning. Sus nådde inte tillgänglighetsmå
len för patientbesök och operation.
Tillgängligheten till akutmottagning
arna försämrades under 2016. Telefon
tillgängligheten förbättrades ytterligare
inom primärvården. Riktade satsningar

Det övergripande resultatet för medar
betarenkäten visar ett positivt trend
brott med ökade riktvärden inom samt
liga förbättringsområden förutom medarbetarkraft.
Under 2016 togs kompetensförsörj
ningsplaner fram. De utgör underlag
för en förvaltningsövergripande kompe
tensförsörjningsplan för 2017-2020.
Förvaltningsövergripande beslut att
fasa ut bemanningsföretag fattades un
der 2016. Kostnaderna för bemannings
företag minskade totalt sett med 2 mil
joner kronor 2016 jämfört med 2015.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Resultatet 2016 blev -454,7 miljoner
kronor, vilket var 473,5 miljoner kronor
sämre än budget. Budgetavvikelsen var
-432,4 miljoner kronor för sjukhuset,
-39,2 miljoner kronor inom hälsovalet,
och -1,9 miljoner kronor inom de övriga
vårdvalen. Underskottet inom sjukhus
verksamheten förklaras bland annat av:
• Dyra personallösningar; till exempel
stimulansersättningar, övertid, be
manningsköp och återgång till glesare
helgbemanning för att kunna hålla
vårdplatser öppna.
• Tillgänglighetssatsning; finansierad
men budget ej justerad.
• Ökande kostnader för servicemed
arbetare och servicevärdar, FM-tjäns
ter, laboratorietjänster och IT.
2016

2015

Regionbidrag
8 459
Intäkter
5 186
Personalkostnader
8 142
Omkostnader
5 709
Avskrivningar
228
21
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
–454
Budget
18
Avvikelse
–473
Antal anställda
13 429

Ekonomi

324
12 937
7 682
5 421
229
21
–92
18
–111
13 099

(miljoner kronor)

Läs hela verksamhetsberättelsen

Sjukvårdsnämnd Sund
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tem för patientsäkerhet implementerats.
Samtliga vårdcentraler har infört tid
bok-online. Förvaltningen når miljömå
len.
Medarbetarperspektivet

Sjukvårdsnämnd Sund är driftslednings
nämnd för förvaltning Skånevård Sund.
Nämnden ska utifrån sitt förvaltnings
uppdrag fastställa en internbudget och
har ett övergripande ansvar för att för
valtningens resurser används på ett ra
tionellt och effektivt sätt utifrån poli
tiska beslut om utbud, tillgänglighet
och kvalitet. Ansvarsområdet omfattar
primärvård och specialistvård för västra
delen av Skåne samt regionövergripande
psykiatrisk vård.

• För att värna patientsäkerhet, arbets
miljö och ett kvalitetssäkrat utbild
ningsuppdrag har nämnden beslutat
om att införa ett hyrstopp av läkare
inom psykiatrin.

Året som gått – viktiga händelser

Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål

• Nybyggt rättspsykiatriskt centrum i
Trelleborg invigs. Lokalerna är Sve
riges första så kallade passivhus (en
samling byggtekniker för att skapa
energisnåla hus) och har nominerats
till flera olika arkitekturpriser.
• Förvaltning Sund följer handlings
planen för standardiserade vårdför
lopp (SVF) och har under 2016 in
fört 13 vårdförlopp.
• Primärvården har infört e-tjänsten
tidbok-online på samtliga vårdcentra
ler.
• I Helsingborg har en geriatrisk akut
vårdsavdelning och ett mobilt team
startat. Teamets verksamhet har in
riktning mot äldre patienter med
flera diagnoser.
• Öron/näsa/hals-läkarna i Ängelholm
har fått utmärkelsen Bästa utbild
ningsklinik i Sverige 2016.

Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Fortsatt samverkan har skett med kom
munerna enligt ingånget hälso- och
sjukvårdsavtal.

Medborgarperspektivet

Förvaltningen har under året arbetat
med att öka förtroendet, bemötande,
upplevd tillgänglighet samt delaktighet.
Måluppfyllelsen i Nöjd Patient-enkät
(NPE) ligger i nivå med riket. Verksam
heterna har även genomfört lokala pa
tientenkäter.
Verksamhetsperspektivet

Tillgängligheten till mottagningsbesök
har under året varit något lägre än må
let. Verksamheten har i en del fall arbe
tat med utökade mottagningstider samt
kvälls- och helgmottagningar. För att
öka tillgängligheten till operationer har
verksamheterna arbetat med bland an
nat produktionsplanering, ökad andel
dagkirurgi och kvalitetssäkring av vän
telistor. Under året har ett ledningssys

Resultatet i medarbetarundersökningen
har generellt blivit bättre, jämfört med
föregående år. Medarbetarna har en
fortsatt ökad sjukfrånvaro men ök
ningstakten har dämpats något under
senare delen av året. Förvaltningen har
tagit fram en kompetensförsörjnings
plan som ska implementeras under 2017.
Andelen heltidsanställda har ökat.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Det ekonomiska resultatet slutade med
ett underskott på -77 miljoner kronor
vilket är betydligt bättre än 2015 då
underskottet var -200 miljoner kronor
(exklusive ombudgetering på 200 mil
joner kronor). Resultatförbättringen på
123 miljoner kronor beror främst på in
täktsökningar. Kostnadsutvecklingen upp-
gick till 4,1 procent (exklusive överta
gandet av psykiatrin i sydost). Detta är i
nivå med den uppräkning som förvalt
ningen erhållit i uppdraget.

Ekonomi

(miljoner kronor)

2016

2015

Regionbidrag
6 987,6 6 684,2
Intäkter
566,8
574,2
Personalkostnader
–4 838,8 –4 597,0
Omkostnader
–2 679,1 –2 571,1
Avskrivningar
–86,9
–82,4
–8,1
–7,8
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
–77,5
0,2
Budget
10,4
10,4
Avvikelse
–87,9
–10,2
Antal anställda
8 108
7 947
Läs hela verksamhetsberättelsen
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Sjukvårdsnämnd Kryh
foto: © johan nyberg

Sjukvårdsnämnd Kryh är driftslednings
nämnd för förvaltningen Skånevård
Kryh. Nämnden ska utifrån sitt förvalt
ningsuppdrag fastställa en internbudget
och har ett övergripande ansvar för att
förvaltningens resurser används på ett
rationellt och effektivt sätt utifrån poli
tiska beslut om utbud, tillgänglighet
och kvalitet. Ansvarsområdet omfattar
primärvård och specialistvård för södra
och östra delen av Skåne samt region
övergripande palliativ vård och avance
rad sjukvård i hemmet (ASiH), ungdoms
mottagningar och dietistverksamhet
inom primärvården.
Året som gått – viktiga händelser

• Inom ramen för tillgänglighetspake
tet har förvaltningen under 2016 ge
nomfört omkring 360 operationer
inom kirurgi, ortopedi, gynekologi,
urologi, öron och 250 koloskopi
undersökningar.
• Genom arbetsuppgiftsomflyttning
har förvaltningen tagit emot närmre
180 patienter med akut höftfraktur
samt cirka 200 patienter för tjock
tarmskirurgi och 50 för operation
inom godartad gynekologi.
• Habilitering och Hjälpmedel, som
varit en del av förvaltningen, blev
egen förvaltning i februari 2016.
• Primärvården har infört funktionen
kontaktsjuksköterska för att under
lätta övergången för cancerpatienter
från slutenvård till primärvård.
• Det läkarledda mobila teamet som
startade i Hässleholm i maj har till
och med november 2016 kunnat för
hindra 170 onödiga inläggningar på
Hässleholms sjukhus.
• Förvaltningens arbete med Rätt An
vänd Kompetens ger avtryck i allt fler
verksamheter. Ett exempel är inten
sivvårdsavdelningen som genomfört
ett framgångsrikt förändringsarbete.
Undersköterskor, sjukgymnast och
servicemedarbetare avlastar numera
intensivvårdssjuksköterskorna som
blev färre i samband med att flera sa
upp sig under våren.
68 verksamhetsberättelser

dragit till fortsatt god tillgänglighet och
effektivt resursutnyttjande.
Medarbetarperspektivet

Det dynamiska fokustalet, som mäts i
medarbetarundersökning, har förbätt
rats från 68,3 i 2014 års medarbetar
enkät till 70,7 år 2016. Resultatet visar
att majoriteten av medarbetarna trivs
mycket bra i förvaltningen och att triv
seln och andra förbättringsområden ökar.
Resultaten visar också på en hög ”för
ändringskraft” och på en god presta
tionsnivå på övergripande nivå.
• Verksamhetsområdena akut och spe
cialiserad medicin i Ystad har slagits
ihop till ett gemensamt verksamhets
område. Det bidrar till förbättrade
flöden och stora patientvinster på
lasarettet i Ystad.
Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Ortopedin i Hässleholm och Kristian
stad uppfyller de krav på utbildning,
forskning och sjukvårdsutveckling för att
få benämnas universitetssjukvårdsenhet.
Nationella patientenkäten visade på
stora förbättringar vad gäller bemötande
och patienternas helhetsintryck av vår
den, inte minst på Hässleholm sjukhus.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Inom ramen för tillgänglighetspaketet
har förvaltningen under 2016 genom
fört omkring 360 operationer inom ki
rurgi, ortopedi, gynekologi, urologi,
öron och 250 koloskopiundersökningar.
Verksamhetsperspektivet

Under 2016 har förskjutningen mot
mera öppna och resurseffektiva vårdfor
mer fortsatt och fler resurskrävande pa
tienter kan behandlas i den öppna vår
den jämfört med tidigare. Fler unika
individer har under året fått vård i för
valtningen. En hög produktion har bi

Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Resultatet 2016 är 44 miljoner kronor
bättre jämfört med 2015, och med hän
syn tagen till den ombudgetering som
gjordes 2015 och förbättrade resultatet
med 121,7 miljoner kronor. Inför 2016
togs åtgärdsplaner för ekonomisk ba
lans fram som omfattade 138 miljoner
kronor. Utfallet av dessa bedöms ha in
friats till ca 50 procent eller ca 70 miljo
ner kronor. Till följd av olika beslut
under året som har inneburit ökade

kostnader för förvaltningen blir netto
effekten på resultatet mindre. Budget
avvikelsen blev -188,6 miljoner kronor
inom den anslagsfinansierade sjukhus
verksamheten, -38,3 miljoner kronor
inom hälsovalet, +25,7 miljoner kronor
inom ASiH/Palliativ vård, +7,6 miljo
ner kronor inom ungdomsmottagnings
verksamheten samt -13,8 miljoner kro
nor inom specialist vårdvalen.
Ekonomi

(miljoner kronor)

2016

2015

Regionbidrag
3 161,2 3 163,4
Intäkter
1 474,9 1 335,8
Personalkostnader
–3 020,2 –2 887,7
Omkostnader
–1 755,2 –1 670,7
Avskrivningar
–55,8
–57,7
–4,4
–4,6
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
–199,5
–121,5
Budget
7,9
7,9
Avvikelse
–207,4
–129,4
Antal anställda
5 150
5 000
Läs hela verksamhetsberättelsen

Habilitering och hjälpmedelsnämnden
Audionommottagningen i Lund.

inflöde av remisser avseende barn med
autism och brist på läkare med specia
listkompetens gjorde att barn fick vänta
på insatser eller fick färre insatser än ti
digare.
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Medarbetarperspektivet

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
ska erbjuda personer som är bosatta i
Skåne och har en varaktig funktions
nedsättning, habilitering, rehabilite
ring, hjälpmedel och tolktjänst för var
dagstolkning. Nämnden ska också ansvara för att verksamheten har den kva
litet som Socialstyrelsen kräver. Upp
draget innebär att ”göra livet mer möj
ligt” och därmed skapa förutsättningar
för denna målgrupp att kunna uppleva
en ”livskvalitet i världsklass”. Sedan
2016 har nämnden också fått ett övergri
pande ansvar för hjälpmedelsfrågor.
Året som gått – viktiga händelser

• I arbetet, utifrån den gemensamma
värdegrunden, ses att bra möten med
patienter skapar resultat.
• Habilitering och hjälpmedel organise
ras som egen förvaltning igen.
• Nämnden har ett utökat uppdrag en
ligt Hjälpmedel Skåne.
• Nämnden har hanterat utbetalning
av glasögonbidrag som en del i statlig
satsning.
• Nämnden har haft ett ökat patient
inflöde.
• Förvaltningen har genomfört värde
grundsarbete på medarbetardagar.
Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

”Skåne ska erbjuda framtidstro och livs
kraft” och ”Skåne ska utveckla morgon

dagens välfärdstjänster” är de ställnings
taganden som främst berör Habilitering
och hjälpmedel. En viktig förutsättning
är att patienten är medaktör i sin habili
tering/rehabilitering. 2016 genomför
des aktiviteter för att patientens kraft
och vilja att forma sitt liv ska vara ut
gångpunkten i insatsplaneringen och för
ökade möjligheterna till kontakt och in
satser genom e-tjänster.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Måluppfyllelsen var god. För målen
”Patienten är nöjd” och ”Patienten är
medaktör” genomfördes de flesta aktivi
teter enligt plan. De handlade om att
säkerställa att patienters synpunkter låg
till grund för förbättringsarbetet och att
patientens kraft och vilja att forma sitt
liv var utgångspunkt i insatsplaneringen.
Verksamhetsperspektivet

Målen uppfylldes delvis. Aktiviteter ge
nomfördes för målen ”Patienten får in
satser i rätt tid”, ”Patientsäkerheten är
hög” och ”Patienten möts av rätt kom
petens”. De handlade om ökade möjlig
heter till kontakt och insatser via etjänster, att beslutade insatser genomförs
inom optimal tid och att patienter får
insatser i patientsäker miljö. De flesta
aktiviteter genomfördes enligt plan,
men vissa webbutbildningar fick skjutas
på framtiden av tekniska skäl. Ett ökat

Måluppfyllelsen var god. Det innebär
att förvaltningen har ”Kompetenta,
stolta och motiverade medarbetare” och
att ”Utbudet av insatser är likvärdigt i
hela Skåne”. Aktiviteter för en hälsosam
arbetsplats genomfördes i alla verksam
heter och staber. Verksamheterna ge
nomförde även aktiviteter så att insatser
organiseras för att efter behov komma
alla till del. De flesta aktiviteter genom
fördes enligt plan.
Sjukfrånvaron såg länge ut att sjunka,
men på helårsbasis kan en ökning kon
stateras.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Förvaltningens måluppfyllelse var god.
Ekonomin redovisas i två delar där
kärnverksamhet skiljs från vårdval hör
selrehabilitering. Kärnverksamheten vi
sade överskott på 5,9 miljoner kronor
och resultatet för vårdval hörselrehabili
tering visade -8,6 miljoner kronor . Ha
bilitering och hjälpmedel fick 2016 an
svar för Region Skånes hantering av
glasögonbidrag till barn och unga 8-19
år. Då helårseffekt inte nåddes genere
rades ett överskott på 7,6 miljoner kro
nor. Totalt blev resultatet 2016 4,9 miljo
ner kronor.
Ekonomi

(miljoner kronor)

Regionbidrag
Intäkter
Personalkostnader
Omkostnader
Avskrivningar
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
Budget
Avvikelse
Antal anställda

2016

2015

675,4
79,0
–383,7
–356,4
–8,7
–0,6
4,9
0,0
4,9
810

649,7
63,9
–363,6
–343,0
–8,6
–0,6
2,1
0,0
–2,1
789

Läs hela verksamhetsberättelsen
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Patientnämnden

foto: © roger lundholm

Uppdraget omfattar följande:
• Att utifrån synpunkter och klagomål
stödja och hjälpa enskilda patienter.
• Att tillvarata synpunkter och klago
mål så att dessa bidrar till kvalitets
utveckling och god patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården.
• Att bedriva utåtriktad information
till medborgarna om Patientnämn
dens verksamhet.
• Att tillgodose tvångsvårdade patien
ters behov av stödperson.
Året som gått – viktiga händelser

• Nämnden har inlämnat yttrande på
slutbetänkandet i den statliga Klago
målsutredningen (SOU 2015:102).
Ny patientnämndslag föreslås infö
ras den 1 januari 2018.
• Ledamöterna i Patientnämndens
presi
dium har genomfört enskilda
dialogmöten med samtliga presidier
inom sjukvårdsnämnderna, hälsooch sjukvårdsnämnden och region
fullmäktige för att informera om
Patientnämndens verksamhet.
• Kansliet har bytt förvaltningschef
under året.
• Kansliet har påbörjat ett arbete med
att analysera patientärenden på en
samlad nivå som stöd i vårdens pa
tientsäkerhetsarbete.
• Kvalitetsutveckling inom stödpersons
verksamheteten och ärendehand
läggning har påbörjats.
Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Omfattar inte Patientnämndens verk
samhetsområde.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Patientnämndens kansli har en hög till
gänglighet för enskilda medborgare
som önskar kontakt för att framföra
synpunkter och få svar på frågor gäl
lande deras rättigheter i vården. Den
årliga uppföljningen av telefonservicen
visade att tillgängligheten och servicen
varit god. I syfte att göra Patientnämn
70 verksamhetsberättelser

dens verksamhet mer känd har en stor
del av den utåtriktade informationen
riktats till vårdpersonal, vårdchefer och
vårdstuderande så att dessa ska kunna
bistå patienterna och anhöriga i de fall
dessa önskar lämna synpunkter, rikta
klagomål eller få stöd i att tillvarata sina
rättigheter.
Kansliet uppfyller även kravet att
tillgodose tvångsvårdade patienters be
hov av stödperson. Totalt har 125 stöd
personsuppdrag varit pågående under
året. Tiden från att ansökan inkommit
till att en stödperson utsetts har under
2016 i genomsnitt uppgått till 3,8 vecko
dagar.

• Vi har skyndsamt tillgodosett tvångs
vårdades patienters behov av stöd
person.
Medarbetarperspektivet

Samtliga medarbetare, inom förvaltning
en, uppfyller kravet på heltidstjänster.
Resultatet i årets medarbetarunder
sökning visade på ett positivt så kallat
dynamiskt fokustal på 72,5. Det inne
bär att resultatet visar på ”förändrings
kraft” hos medarbetarna.
Den genomsnittliga sjukfrånvaron
har minskat med 3,1 dagar.
Förvaltningen arbetar systematiskt
med arbetsmiljöarbetet.

Verksamhetsperspektivet

Ekonomiskt resultat 2016

Samtliga delmål har uppfyllts under
året inklusive budget i balans:
• Vi följer Region Skånes värdegrund
och utgår från de gemensamma vär
deringarna: Välkomnande, Drivande,
Omtanke och Respekt.
• Vi har informerat allmänheten och
vården för att säkerställa att patient
nämnden är känd hos medborgarna.
• Vi har bidragit till patientsäkerheten
genom deltagande i Patientsäker
hetsrådet, samverkan med myndig
heten IVO (Inspektionen för vård
och omsorg) och genom regelbunden
återrapportering av ärenden till verk
samhetschefer och chefsläkare.

Ekonomiperspektivet

Nämnden bedömer att målet som hel
het uppfyllts under 2016.
Ekonomi

(miljoner kronor)

Regionbidrag
Intäkter
Personalkostnader
Omkostnader
Avskrivningar
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
Budget
Avvikelse
Antal anställda

2016

2015

15,1
2,7
11,3
3,1
0
1,1
1,0
0
1,0
15

14,7
0,2
10,8
4,0
0
1,1
0,1
0
0,1
15

Läs hela verksamhetsberättelsen

Kollektivtrafiknämnden
Kollektivtrafiknämnden ansvarar för pla
nering och genomförande av regional
kollektivtrafik som följer av att Region
Skåne är regional kollektivtrafikmyn
dighet enligt lag. Nämnden har det samlade kundansvaret och ansvarar för ut
vecklingen. Nämnden driver, i samverkan med sex län i södra Sverige och
danska Trafikministeriet, Öresundstågstrafiken. Nämnden ansvarar för färd
tjänsten i 23 kommuner och för sjuk
resorna i Skåne.

foto: © skanetrafiken

Året som gått – viktiga händelser

• Fortsatt resandeökning i en obruten
trend sedan Region Skåne bildades.
• Beslut om en helt ny, modernare och
för kunden enklare prismodell.
• Den 4 januari införs ID-kontroller
på Kastrup med stor negativ inver
kan för bropendlare.
• Överenskommelse med Helsingborg
om start av HelsingborgsExpressen
2019.
• I Ängelholm införs en tystare och
grönare stadstrafik med eldrift.
• Kortbetalning på stadsbuss införs i
hela Skåne.
• Tågtrafikens bristande infrastruktur
och återkommande störningar i kom
bination med dålig störningshante
ring skapar missnöjda kunder, något
som är ett fortsatt utvecklingsområde.
• Genomförandeavtal för spårväg Lund
har uppstart.
• Avsiktsförklaring med Malmö om
omställning till eldrift i stadstrafiken
klar.
• Säljrekord för Jojo Sommar.
• Ny upphandling av trafikföretag till
serviceresor med fokus på ökad kva
litet.
• Viktiga trafiksatsningar i december
2015 följs upp under året med rikta
de förbättringar för att möta efter
frågan.
• Ny teknikplattform för fordonen som
förenklar förändringar av utrustning
och tjänster införs.
• Ny upphandling av regionbuss i Lund
Väster genomförs.
• Start av Pågatågs-trafik på Marie
holmsbanan i december.

• Arbetet för en ny samverkansmodell
kring utveckling av Öresundståg på
börjas.
• Avtal med Helsingborg om Helsing
borgsExpressen 2 o 3.
• Ekonomin är i balans.
Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Den regionala utvecklingsstrategin pe
kar ut färdriktningen. Nedbrytning
och konkretisering sker i Trafikförsörj
ningsprogrammet som genom region
fullmäktiges beslut blir uppdraget som
kollektivtrafiknämnden omsätter i att
raktiva och effektiva resmöjligheter.
Verksamhetsplanen är instrumentet för
att styra och leda verksamheten.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Målet om nöjdare kunder infrias inte.
Viktiga faktorer är de återkommande
problemen i tåginfrastrukturen och ne
gativa effekter för resandet över bron på
grund av ID- och gränskontroller till
Danmark. I kundmätningen ombord
kan samtidigt utläsas positiva resultat
genom hög nöjdhet i regionbuss och
med Pågatågen.

Verksamhetsperspektivet

Fortsatta satsningar skapar förutsätt
ningar för fler kunder och nöjdare kun
der. Visionsarbeten i de fyra största stä
derna har hög prioritet. Tåginfrastrukturens brister ställer verksamheten inför
stora påfrestningar. Framkomligheten i
trafiken förändras i liten utsträckning
vilket bidrar till att punktligheten i
busstrafiken inte ökar som önskvärt.
Regionbuss och stadsbuss hamnar i nivå
med 2015 men lägre än årets mål. Tåg,
med generösare förseningstid, får högre
värde för Pågatågen och i nivå med mål.
Öresundstågen hamnar lägre och även
lägre än årets mål. Serviceresor ligger
högre än 2015 men under målet.
Affärsmodellen med busstrafikföre
tagen har central roll för en effektiv
verksamhet. Resandet ökar sammanta
get med 3 procent, i linje med fullmäk
tiges målsättning om årlig ökning på
3-6 procent. Trenden med årliga resan
deökningar uppfylls därmed. Utveck
lingen räcker dock inte för att nå för
dubblingsmålet till 2020. Marknadsandelarna har haft en liknande positiv
utveckling hittills. 2016 innebär dock
en mindre nedgång till 26 procent.
Medarbetarperspektivet

En positiv uppgång i medarbetarunder
sökningen som skapar förändringskraft.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Nämnden når målet om ekonomi i ba
lans och redovisar ett mindre underskott
på drygt 4 miljoner kronor.

Ekonomi

(miljoner kronor)

2016

2015

Regionbidrag
–2 298,8 –2 138,9
Intäkter (exkl Reg bidr)
–3 008,7 –2 842,6
Personalkostnader
207,5
191,2
Omkostnader
4 644,3 4 272,3
Avskrivningar
360,4
375,1
90,9
120,3
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
–4,4
–22,6
Budget
0
0
Avvikelse
–4,4
–22,6
Antal anställda
366
334
Läs hela verksamhetsberättelsen
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Kulturnämnden

foto: © kennet ruona

Kultur Skåne har under året drivit två
forskningsprojekt om läsfrämjande med stöd
från Kulturrådet.

Kulturnämndens verksamhetsplan byg
ger på mål och strategier i Regional kul
turplan för Skåne 2016-2019. Kultur
planen har utarbetats i samverkan med
länets kommuner och efter samråd även
med länets professionella kulturliv och
det civila samhället. I kulturplanen an
ges två regionala kulturpolitiska mål:

Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Enligt kulturnämndens under 2016 ge
nomförda kulturvaneundersökning i
Skåne, är kulturdeltagandet, både ge
nom eget skapande och konsumtion,
fortsatt högre än genomsnittet i Sverige.
Kulturnämnden bedömer detta som att
måluppfyllelsen är god.

• Skåne har ett rikt konst- och kultur
liv av hög kvalitet med både bredd
och spets.
• Alla har möjlighet att delta i Skånes
kulturliv och kulturupplevelser.
Kulturnämnden ansvarar även för för
delningen av vissa statsbidrag till regio
nal kulturverksamhet samt fördelning
av regionala bidrag till kulturverksam
het och till studieförbundens regionala
verksamhet.
Kulturnämnden har i enlighet med
Region Skånes budgetskrivning ökat
tillgängligheten till kultur. Bland annat
har en slutrapport av Handlingsplan för
digital kultur 2013-2015 antagits och
samtliga verksamhetsbidragsmottagare
har under våren lämnat in digitala stra
tegier med särskilt fokus på tillgänglig
het. Vidare har samverkan med andra
samhällsområden stimulerats genom en
ny akademisk uppdragsutbildning för
kommuner, med inriktning Kulturella
och kreativa näringar. Dessutom har en
överenskommelse undertecknats för att
stärka samarbetet mellan folkbildning
och kulturinstitutioner.
Året som gått – viktiga händelser

• En förstudie har genomförts för att
ge en tydligare bild av konstområdet
Litteratur och serier, med fokus på
villkoren för det litterära skapandet.
• Institutioner inom såväl kulturarvssom biblioteksområdet har engage
rats i länsstyrelsens projekt Välkom
men till Skåne som löper över tre år.
Projektet syftar till att stödja nyan
ländas etablering och delaktighet i
samhället.
• Kulturnämnden har, i samarbete
med regionala utvecklingsnämnden,
inlett ett arbete med att ta fram en
72 verksamhetsberättelser

Verksamhetsperspektivet

regional strategi för området arkitek
tur, form och design.
• Idékonventet Creative Powers for Eu
rope har genomförts i november till
sammans med Statens kulturråd och
Tillväxtverket.
• Ett nytt avtal, avseende drift av mu
seiverksamhet på Moderna Museet
Malmö 2017-2024, har tecknats
mellan Region Skåne, Malmö stad
och staten genom Moderna Museet.
• En undersökning av medborgarnas
kulturvanor har genomförts, vilket
är ett viktigt underlag för Region
Skånes kulturpolitik.
Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

En överenskommelse har träffats mel
lan Region Skåne (kulturnämnden och
regionala utvecklingsnämnden) och folkbildningen i Skåne med syfte att stärka
folkbildningens roll i det regionala ut
vecklingsarbetet. Med överenskommel
sen bidrar aktörerna till förverkligandet
av den regionala utvecklingsstrategin
Det öppna Skåne 2030 samt statens fyra
syften för folkbildningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och
kulturnämnden har påbörjat implemen
teringen av den gemensamma hand
lingsplanen för Kultur och hälsa och en
rapport angående projektet Kultur på
recept har presenterats för kulturnämn
den. I rapporten påvisas positiva resul
tat, men också behov av ytterligare stu
dier.

Samspelet mellan kulturlivets olika sam
hällsaktörer har ökat markant under
året. Exempel på detta är det internatio
nella arbetet inom ramen för STRING,
och samarbetet med Region Skånes
Brysselkontor och Skånes kommuner,
men även de utvecklade avtalen med
högskolor och universitet pekar på den
drivande regionala rollen för att uppnå
målet.
Medarbetarperspektivet

Det dynamiska fokustalet är på samma
nivå som tidigare, men insatser för att
främja förbättringar har genomförts.
Måluppfyllelsen avseende verksamhe
tens resultat betecknas som god, vilket
bekräftas bland annat genom dialoger
med Skånes kommuner.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Det ekonomiska resultat betecknas som
mycket gott och kulturnämnden redo
visar ett ringa överskott (1,2 miljoner
kronor) för verksamhetsåret.
2016

2015

Regionbidrag
303,5
Intäkter
187,6
Personalkostnader
–21,7
Omkostnader
– 468,2
Avskrivningar
0
0
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
1,2
Budget
0
Avvikelse
1,2
Antal anställda
32

Ekonomi

299,5
185,8
–22,7
– 459,6
0
0
3,1
0
3,1
35

(miljoner kronor)

Läs hela verksamhetsberättelsen

Regionala utvecklingsnämnden
foto: © bengt flemark

Kraftsamling för fler jobb i Skåne

Regionala utvecklingsnämnden främjar
hållbar ekonomisk tillväxt, närings
livsutveckling och ökad sysselsättning i
Skåne. Nämnden ansvarar för regionala
tillväxt- och utvecklingsfrågor inom nä
ringsliv, fysisk planering, infrastruktur
och miljöstrategi, naturvård och fördel
ning av statliga regionalpolitiska ut
vecklingsmedel samt regionala trafik
försörjningsprogrammet.
Året som gått – viktiga händelser

För att kraftsamla för fler jobb i Skåne
har analyser, rapporter och förstudier
om arbetsmarknad, matchningsproble
matik och samverkan mellan skola/ar
betsliv tagits fram. En gemensam stra
tegi för Skånes kompetensförsörjning
samt beslutsunderlag i form av arbets
marknadsprognos för Skåne med sikte
på 2025 har tagits fram. Arbetet inrik
tas på att korta etableringstiden för ny
anlända, exempelvis har ett projekt för
nyanlända akademiker och en kartlägg
ning av myndighetssamverkan startat.
Region Skåne har under 2016 till
sammans med de skånska kommunerna
drivit arbetet med Sverigeförhandling
en. Utgångspunkt för arbetet har varit
överenskommelsen om Skånebilden som
gjordes sommaren 2015. Lunds kom
mun har gjort handslag med Sverigeför
handlingen om storstadsåtgärder för
spårväg och cykel samt om höghastig
hetsbanan. Hässleholms kommun har

gjort handslag med Sverigeförhandling
en om höghastighetsbanan och Hel
singborgs stad har gjort handslag om
storstadsåtgärder i form av Helsing
borgsexpressen och cykel.
Ett nytt trafikförsörjningsprogram
antogs av regionfullmäktige under vå
ren, arbete med Tågstrategi 2050 har
fortsatt och en utredning kring kollek
tivtrafikens samhällsnytta har påbör
jats. En Mobilitetsplan för Skåne och en
Cykelstrategi för Skåne, för att stärka
Skåne som cykelregion, har tagits fram.
I juni invigdes den nationella cykel
leden Sydostleden, som går mellan
Växjö och Simrishamn, samtidigt tog
Region Skåne över huvudmannaskapet.
Arbetet med bostadsfrågan har
stärkts under 2016. Under hösten har
Region Skåne och Sveriges byggindu
strier syd gått in i ett gemensamt projekt
för att ge mer kraft åt arbetet i Skånskt
bostadsnätverk. Projektet heter Vi byg
ger Skåne 2016-2018. Ett antal delpro
jekt har startats upp, bland annat om
infrastrukturinvesteringar och bostads
byggande, statistik och kompetensför
sörjning.
Under 2016 har arbetet med en cir
kulärt biobaserad ekonomi och samar
betet inom Klimatsamverkan Skåne fort
satt med målet att Skåne ska bli
energieffektivare, öka andelen förnyelse
bar energi och förnybara råvaror, och
för att hitta nya områden för innovation
och affärsutveckling som leder till ett

Skåne Innovation Day.

resilient samhälle med anpassning till
ett förändrat klimat.
Livsmedelsnäringen är central för
Skåne och en prioriterad fråga för Re
gion Skåne. Sedan hösten 2015 arbetas
med en regional livsmedelsstrategi, som
tydligare ska visa på Skånes styrkor
samt svara upp mot den nationella livs
medelsstrategin. Utifrån den inriktning
som nämnden beslutade om i december
2016 ska strategin färdigställas under
2017.
För att binda samman Skåne och
Öresundsregionen till en gemensam in
tegrerad arbetsmarknad har samarbetet
intensifierats inom ramen för Greater
Copenhagen and Skåne Committee.
Region Skåne innehar ordförandeska
pet under 2017.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål

Verksamheten har genomförts enligt
målen. Uppväxlingsmåttet 2016 blev
2,5 gånger de insatta utvecklingsmed
len.
Ekonomiskt resultat 2016

Nämnden redovisar ett positivt resultat
på 5,7 miljoner kronor för perioden, vil
ket är 5,7 miljoner kronor bättre än
budget. Huvudorsak till avvikelsen är
den frysning på 5,5 miljoner kronor,
som nämnden beslutade återlämna till
regionstyrelsen med anledning av det
ekonomiska läget i koncernen.

2016

2015

Regionbidrag
157,1
Intäkter
92,9
Personalkostnader
38,7
Omkostnader
205,5
Avskrivningar
0
0
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
5,7
Budget
0
Avvikelse
5,7
Antal anställda*
130 (60)

Ekonomi

160,2
115,5
30,3
245,4
0
0
0
0
0
117 (64)

(miljoner kronor)

* Antal anställda som finansieras av förvaltning koncern		
kontoret anges inom parentes.
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Personalnämnden
foto: © per wilkens

Personalnämnden har ansvar för över
gripande personalpolitiska frågor, i detta
ingår att svara för den regioninterna
kompetensförsörjningsstrategin och re
kryteringsarbetet, med syfte att skapa
en attraktiv, konkurrenskraftig och
forskningsvänlig arbetsplats för nuva
rande och framtida medarbetare.
Nämnden har även ett övergripande an
svar för frågor som rör jämställdhet,
jämlikhet och antidiskriminering och
ska inom ramen för detta svara för de
regionövergripande arbetet med antidiskriminering och likabehandling.
Året som gått – viktiga händelser

Personalnämnden har bland annat be
slutat om följande insatser:
• Utökning med 100 utbildningsför
måner för specialistsjuksköterskeut
bildning med start hösten 2016.
• Beslut om införande av traineejobb
och extratjänster för att stärka kom
petensförsörjningen.
• Region Skånes kompetensförsörj
ningsplan, med handlingsplan, har
uppdaterats.
• Uppskalning av Snabbspåret för att
bättre tillvarata kompetensen hos re
dan utbildade personer som kommer
från andra länder.
• En handlingsplan för det fortsatta
arbetet med sjukfrånvaron i Region
Skåne.
• För att attrahera erfarna medarbeta
re med hög kompetens till ett mer
flexibelt arbetssätt samt att minska
beroendet av externa bemanningsfö
retag har modeller för utveckling av
interna resursteam utarbetats.
• En handlingsplan har utarbetats för
införandet av kompetensmixplane
ring.
Arbetet utifrån den
regionala utvecklingsstrategin
”Det öppna Skåne 2030”

Region Skåne har som regionens största
arbetsgivare möjligheter att utveckla
och tillvarata Skånes potential. Insatser
och åtgärder som görs inom personal
nämndens ansvarsområde och främst
74 verksamhetsberättelser

arbetet med Arbetsförmedlingen är nära
och utvecklas fortsatt positivt.
Medarbetarperspektivet

Stora likarättspriset 2016 i Region Skåne
gick till projektet Språkspåret på mottagningen för smärtrehabilitering vid Skånes
universitetssjukvård.

inom kompetensförsörjningsområdet är
en viktig beståndsdel i arbetet för att
stärka den skånska tillväxten. En lång
siktigt hållbar kompetensförsörjning är
även en grund för utvecklingen av mor
gondagens välfärdstjänster.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

- Nöjda medborgare
Personalnämndens arbete med insatser
för att säkra dagens och morgondagens
kompetensförsörjning är en av grund
förutsättningarna för att uppnå målet
Nöjda medborgare. De insatser som
gjorts under året bedöms, på såväl kor
tare som längre sikt, ge effekt på såväl
tillgänglighet som förtroendet för Re
gion Skånes verksamheter.
Verksamhetsperspektivet

- En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Bättre nyttjande av befintlig kompetens,
tillförandet av ny kompetens och för
ändrade arbetssätt är avgörande för att
förbättra tillgängligheten och även i öv
rigt säkra en hög kvalitet och effektivi
tet i Region Skåne verksamheter.
- En drivande utvecklingsaktör
Samarbete mellan Region Skåne, de
skånska lärosätena och andra relevanta
utbildningsanordnare vad gäller utbild
ningsfrågor har fortsatt utvecklats. Sam

- Kompetenta, stolta och motiverade med
arbetare
Insatser har gjorts för att marknadsföra
och beskriva Region Skånes verksamhe
ter samt för att fortsätta arbetet med att
vidareutveckla en behovs- och mål
gruppsanpassad rekrytering, exempelvis
genom att rikta och målgruppsanpassa
annonser. För att attrahera erfarna
medarbetare med hög kompetens till ett
mer flexibelt arbetssätt, samt att minska
beroendet av externa bemanningsföre
tag, har modeller för utveckling av in
terna resursteam utarbetats.
- Verksamhet och resultat i fokus
Situationen vad gäller bristkompetenser
är fortsatt svår. Kostnaderna för inhyr
ning från bemanningsföretag har fort
satt att öka, även om kostnadsöknings
takten planat ut.
Ett flertal nya insatser har beslutats
inom kompetensförsörjningsområdet,
utöver löpande insatser. Större satsning
ar har varit en utökning med 100 ut
bildningsförmåner för specialistsjuk
sköterskeutbildning och uppskalning av
Snabbspåret. Arbetet med utbildningsoch arbetsmarknadsinsatser fortsätter
och har uppnått beslutade volymer.
Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet

Personalnämnden redovisar ett positivt
resultat med + 41,6 miljoner kronor.
Ekonomi

(miljoner kronor)

Regionbidrag
Intäkter
Personalkostnader
Omkostnader
Avskrivningar
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
Budget
Avvikelse
Antal anställda

2016

2015

127,8
16,9
52,0
51,1
0
41,6
41,6
0
41,6
0

86,4
19,7
57,2
38,6
0
10,3
10,3
0
10,3
0
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Servicenämnden
foto: © R egion S kåne

Under 2016 har Regionservice tillsam
mans med vårdförvaltningarna arbetat
för att hitta lösningar som kan skapa
mer tid för vård där utveckling av an
passat IT-stöd är en förutsättning. In
förande av servicevärdar har fortsatt
under 2016 med goda resultat, och kon
ceptet ska fortsätta inom fler sjukvårds
verksamheter. Syftet är frigöra tid för
vården.

Ekonomiperspektivet

Året som gått – viktiga händelser

• Övertagande av lokalvård i egen regi
i Trelleborg och Lund.
• Kundcenter har etablerats på Medi
con Village.
• Vindkraftparken i Region Skåne har
uppfyllt målet.
• Rättspsykiatriskt centrum (RPC) är
etablerat.
• En ny förvaltning är bildad – Region
fastigheter
• Bokslutsarbetet har förkortats från
sju till tre dagar.
• Investering för IT-lösningen, Com
puter Aided Facility Management
(CAFM), finns upptagen i Region
Skånes verksamhetsplan och budget
2017 med plan för 2018-2019.
• Projektering för lokaler för åkeri och
hjälpmedelsverksamheten igångsatt.
• Utbildning för medarbetarna har
fortsatt under 2016.
Måluppfyllelse utifrån
Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet

Under året har Division Kund arbetat
med utveckla och utvärdera modellen
NKI (nöjd kundindex) inför 2017. 2016
års verksamhet kommer att utvärderas i
början på 2017.
Verksamhetsperspektivet

Under året har Division Kund framför
allt arbetat med att etablera en kvalitets
säkrad uppföljning av prioriterade om
råde utifrån ett kundperspektiv – måltider, transport och lokalvård. Region
service har arbetat med att skapa förut
sättningar för ett IT-stöd för hela verk
samheten och som tillhandahåller rätt

Ekonomiskt resultat 2016

Tjänstekortsinloggning.

information för uppföljning samt kom
municerar väl med övriga system inom
Region Skåne. En investering för ITlösningen, Computer Aided Facility Ma
nagement (CAFM), finns upptagen i
Region Skånes verksamhetsplan och
budget 2017 med plan för 2018-2019.
Medarbetarperspektivet

Värdet på faktorn ledarskap i medarbe
tarundersökningen sjönk från 70,1
2015 till 69,1 2016 och är tillbaka till
nästan samma index som 2014 (68,8).
Sjukfrånvaron har ökat inom Region
service under 2016. Från januari till no
vember har sjukfrånvaron ökat med
0,95 sjukdagar per anställd (från 22,42
till 23,37). Majoriteten av ökningen
beror på korttidssjukfrånvaro (0,73).
Under 2016 har medelåldern sänkts
och gruppen under 29 år har betydligt
högre korttidssjukfrånvaro än övriga

grupper, vilket är en förklaring till ök
ningen. Regionservice arbetar enligt
det regiongemensamma standardisera
de ledningssystemet för kompetens
försörjning SS604070:2009. Region
service använder bemanningsföretag i
mycket begränsad utsträckning. De
affärsområden som vid behov använder
bemanningsföretag är GSF Ekonomi
och Affärsområde Skåneteknik.

Ekonomiskt ingångsläge
Regionfullmäktiges beslut om resultat
krav för Servicenämnden uppgick till
71,8 miljoner kronor för 2016, en ök
ning med 50 miljoner kronor jämfört
med 2015. Budget 2016 var byggd på
självkostnadspriser för Regionservice
verksamheter. I självkostnaden ingick
uppräkning av löner med 2,5 procent
och uppräkning av externa leverantörs
avtal.
			
Resultat
Resultatet uppgår till -22,7 miljoner
kronor vilket är 94,5 miljoner kronor
lägre än budgeterat. Resultatkravet har
inte uppnåtts och förklaras till största
delen av underskott inom affärsområ
dena Lokalvård och Servicevärdar (-50,5
miljoner kronor), underskott inom
affärsområde Måltider (-12,5 miljoner
kronor), uteblivna bårhusavgifter mot
svarande 6,6 miljoner kronor samt att
Division AM inte klarat att nå upp till
hela resultatkravet (-18,7 miljoner kro
nor).

Ekonomi

(miljoner kronor)

2016

2015

Regionbidrag
0
0
Intäkter
4 155,9 3 916,4
Personalkostnader
–942,7
–813,9
Omkostnader
–2 606,5 –2 529,5
Avskrivningar
–480,0
–417,3
–133,1
Finansnetto (intäkter/kostnader) –149,3
Resultat
–22,7
22,6
Budget
71,8
21,8
Avvikelse
–94,5
0,8
Antal anställda
2 150
1 815
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Region Skånes engagemang i aktiebolag

Region Skåne har valt att bedriva viss
verksamhet i aktiebolagsform. Nedan
presenteras de bolag som ingår i Region
Skånes bolagskoncern samt de två bolag
som är helägda av Region Skåne. I dessa
bolag har Region Skåne en direkt eller
indirekt ägarandel som överstiger 50 procent.

vård hos Folktandvården Skåne. Folk
tandvården Skåne erbjuder komplett
och modern tandvård baserad på gedi
gen kunskap, erfarenhet och forskning.
Folktandvårdens vårdfilosofi är hälso
främjande, vävnadsbevarande och före
byggande.

Region Skånes bolagskoncern

Arbetet i linje med affärsplanen och
strategier fortsatte under året. Integre
ringen av allmän- och specialisttand
vården fortlöpte. Syftet med integre
ringen är att öka tillgängligheten, höja
kunskapsnivån hos medarbetarna, ut
veckla vårdkedjor samt bli en attraktiv
arbetsgivare. En ny klinik öppnade på
Väla centrum och en ny extern webb
plats lanserades, liksom ett uppdaterat
avvikelsehanteringssystem. Under hös
ten tog styrelsen beslut om att teckna
avtal för etablering av ett centrum för
munhälsa i Lund, som förväntas stå
klart 2018.
Under 2016 genomfördes en omfat
tande satsning på ledarutveckling inom
ramen för Folktandvården Skåne Acade
my. Programmet fortsätter under 2017
med målet att omfatta samtliga chefer
och kliniksamordnare.
För att öka tillgängligheten, antalet
patienter och optimera lokalutnyttjan
det infördes nya arbetstidsmodeller på
flera kliniker.

Region Skåne Holding

Bolaget är moderbolag i Region Skånes
bolagskoncern och ska äga och förvalta
aktier i bolag som Region Skåne använ
der för att bedriva verksamhet som är till
nytta för Skåne och dess medborgare.
Viktiga händelser under året

Bolaget utförde insatser för marknads
föring av Skåne, för utveckling och eta
blering av befintliga och nya företag
samt för att Skånes ska utvecklas om
innovativa region. Arbete skedde ge
nom uppdrag till dotterbolag. Under
året fullföljdes likvidationen av SkåNet
och tillgångarna i bolaget tillfördes
Region Skåne Holding AB.
Ekonomi

Bolaget redovisade ett resultat före bok
slutsdispositioner på -3,8 miljoner kro
nor. Koncernbidrag hade erhållits med
3,7 miljoner och årets resultat blev -0,2
miljoner kronor.

Folktandvården Skåne AB har cirka

1 400 heltidsanställda och kliniker för
allmäntandvård, specialisttandvård och
sjukhustandvård. Nästan 80 procent av
alla barn och ungdomar, 3-19 år, och
cirka 25 procent av de vuxna får tand
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Viktiga händelser under året

Innovation Skånes verksamhet består av
affärsrådgivning till innovativa upp
startsbolag i alla branscher, bransch
utvecklande projekt inom exempelvis
materialvetenskap och e-hälsa, samt
innovation inom hälso- och sjukvården.
Bolaget ska främja och utveckla möjlig
heten till industrikontakter, prövningar
och införande av innovativa lösningar i
Region Skånes samtliga verksamheter
med särskilt fokus på att stödja utveck
lingen av life science-sektorn i Skåne.
Innovation Skåne stödjer aktivt utveck
ling av nya produkter baserade på idéer
från Region Skånes medarbetare.
Viktiga händelser under året

2016 var Innovation Skåne AB:s första
hela verksamhetsår efter att ha skapats
genom en fusion 2015. De olika verk
samheterna är nu integrerade och drivs
under samma varumärke – Innovation
Skåne.
Avtal om formell samverkan inom
ovanstående områden tecknades med
Regions Skånes fyra sjukvårdsförvalt
ningar. Detta ökar den nytta som bola
get kan leverera till Region Skåne att
stödja införande av innovativa lösningar
i verksamheterna.

Ekonomi

Ekonomi

Folktandvården Skåne redovisade ett
positivt resultat på 46,8 miljoner kronor
före bokslutsdispositioner och årets re
sultat var 0,2 miljoner kronor. Omsätt
ningen uppgick till 1 164,7 miljoner
kronor. Investeringarna uppgick till
22,8 miljoner kronor.

Omsättningen för 2016 var 37,9 miljo
ner kronor. Rörelseresultatet för 2016
blev en förlust på 0,4 miljoner kronor.
Efter koncernbidrag på 0,5 miljoner
kronor och årets skatt redovisas ett noll
resultat. Dock ska noteras att bolagets
eget kapital sänktes med 2,5 miljoner
kronor beroende på korrigering av upp
skjuten skattefordran i fusionen 2015.

Skåne Care är ett helägt dotterbolag till

Malmö Opera och Musikteater ägs till

Skånes Dansteater har ett regionalt an

Region Skåne Holding AB. Skåne Care
har i uppdrag att bedriva vårdexport.
Bolagets arbete tar stöd i offentlig ex
portfrämjande verksamhet på regional
och nationell nivå. Internationella sam
förståndsavtal tecknade av Region Skåne
och nationella officiella aktörer ger en
viktig vägledning mot val av geografi
och verksamhetsinriktning.

90,03 procent av Region Skåne via Re
gion Skåne Holding AB. Malmö stad
äger 9,97 procent av bolaget. Som en
följd av ägarbilden och ägarnas överens
kommelse omfattar verksamheten, för
utom uppsättningarna på stora scenen,
även regional turnéverksamhet samt
barn- och ungdomsverksamheten Opera
verkstan. Malmö Opera har enligt bo
lagsordningen till uppgift att utöva tea
terverksamhet med huvudsaklig inriktning på musikteater i hela dess bredd,
främst genom egen ensemble, samt att
driva därmed förenlig verksamhet.

svar att producera, främja, stärka och
utveckla dansverksamheten i regionen
genom en verksamhet som känneteck
nas av hög konstnärlig kvalitet. Arbetet
ska ske främst med egen ensemble.

Viktiga händelser under året

Bolaget arbetade under 2016 med tre
verksamhetsområden: planerad vård,
utbildning och konsulttjänster. Inom
planerad vård var det fortsatta och väx
ande samarbetet med Island och Norge
viktiga komponenter. Här erbjöds hög
specialiserad vård inom bland annat
barnhjärtkirurgi. Utbildningsinsatserna
bestod främst i utbildning av specialist
läkare från tredje land. Denna verksam
het fortsatte att växa under året, under
stödd av avtalet med Saudiarabien om
att utbilda 35 läkare. Under 2016 satsa
de bolaget dels på att utveckla utbild
ningstjänster, dels på verksamhetsområ
det konsulttjänster med sikte på nya
marknader, bland annat Kina. Ledtider
för konsulttjänster är långa men för
hoppning är att satsning kommer att
leda till att nya avtal sluts under 2017.
Sådana avtal möjliggör kortare tjänst
göring utomlands för Region Skånes
medarbetare och bidrar till att göra Re
gion Skåne till en mer attraktiv som ar
betsplats.
Ekonomi

Bolagets nettoomsättning var 39,1 mil
joner kronor. Resultatet efter finansiella
poster var 2,6 miljoner kronor, motsva
rande 7 procent av nettoomsättningen
och bolaget lämnar ett koncernbidrag
för året på 2,6 miljoner kronor.

Viktiga händelser under året

Lagom till Malmö Operaorkesters 25årsjubileum 2016 invigdes ny orkester
sal. Michael Bojesen utsågs att efterträ
da teaterchefen Bengt Hall, som slutar
under 2017. Rekordmånga, 256 574
(tidigare rekord 222 988) såg någon av
årets produktioner. Billy Elliot blev en
supersuccé med en beläggning på nära
100 %. Även Figaros bröllop spelade för
fulla hus. Året avslutades med en urpre
miär, Snödrottningen av kompositören
Benjamin Staern.
Ekonomi

Den totala omsättningen under 2016
uppgick till 290,3 miljoner kronor. Hu
vuddelen av intäkterna, 66 procent, ut
gjordes av bidrag. Biljettintäkterna upp
gick till 63,5 miljoner kronor medan
övriga intäkter uppgick till 34,1 miljo
ner kronor. Koncernbidrag erhölls med
45 miljoner kronor och årets resultat var
0,2 miljoner kronor.

Viktiga händelser under året

Arbetet följde upprättad verksamhets
plan. Särskilt framgångsrikt var arbetet
med Dans för Parkinsons, det konstnär
liga utvecklingsprojektet Wild Cards
och festivalen Forever Dance, om äldre
kroppar på scenen.
Årets produktioner var två föreställ
ningar för hemmascenen och turné: It is
like a large animal deep in sleep och Abo
ve & Below, en återuppsättning av Ri
kud från 2015, för internationell turné
och utomhusföreställningar i Malmö
och Kristianstad samt To see the world
while the light lasts – för Malmö Operas
scen.
Dialogverksamheten tog fram små
föreställningar, i samarbete med funk
tionsnedsatta, nyanlända ungdomar,
äldre amatörer samt Tyst Teater (Riks
teatern) – en föreställning som också
sändes live till 19 platser. Genom EUprojektet Erasmus+ inledde man metod
utvecklingsarbete: dansundervisning för
och med människor med funktionsned
sättning. 85 föreställningar och 271 dia
logaktiviteter genomfördes under året
och nådde 27 601 personer (publik och
deltagare).
Ekonomi

Årets resultat var ett nollresultat. Den
totala omsättningen var 48,8 miljoner
kronor.
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Business Region Skåne (BRS) med fyra
dotterbolag, har till uppgift att främja
investeringar, export, turism, evene
mang och filmverksamhet i Skåne. Bo
lagen ska gemensamt utveckla, samord
na och utveckla marknadsföringen av
Skåne samt Öresundsregionen. Moder
bolagets syfte är att äga och förvalta ak
tier och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget drivs utan vinstsyfte.
Viktiga händelser under året

Arbetet med att revidera och förnya
varumärket Skåne genomfördes under
året och mynnade bland annat ut i en
ny varumärkesplattform, grafisk profil
och digital plattform (Sharing Skåne).
Bolaget fick under året en rad upp
drag inom ramarna för Greater Copen
hagen-samarbetet. Bland annat imple
menterades Greater Copenhagen-varumärket i Skåne parallellt med varumär
ket Skåne. Arbetet med implementera
One-point entry och Investorportalen ge
nomförs av Invest in Skåne på uppdrag
av BRS AB. Bolaget har också fått upp
draget att agera brand manager och
operatör av internationella marknadsin
satser i samarbete med Copenhagen Ca
pacity.
Ekonomi

Moderbolaget avslutade året med ett re
sultat på 0,1 miljoner kronor och en
nettoomsättning på 81,7 miljoner kro
nor. Balansomslutningen var 24 miljo
ner kronor.

och internationella organisationer. Bo
laget bidrog till destinationsutveckling
genom projektet Eventfabriken med
bland annat strategidagar, nätverksakti
viteter och workshoppar samt analyser av
återkommande och nya event.
Event in Skåne skapade under 2016
tillsammans med partners nya resean
ledningar och värvade 30 framtida nya
event, bland annat Båstad Bike Week,
VM i styrkelyft, VM i agility, EM i kar
ting, SM-veckorna 2018 och 2019, men
även flera kongresser samt nya årligen
återkommande event.
2016 aktiverade sig bolaget bland an
nat på Yrkes-SM, White Guide Junior
respektive Senior, Årets kock, Mänskliga
rättighetsdagarna, Dreamhack Masters,
Body World, handbolls-EM för damer.
Bolaget hade även totalansvar för vand
ringseventet Eurorando som genomför
des i 26 skånska kommuner.
Bolaget har ständigt över 30 pågå
ende kampanjer. Sedan 2008 har bola
get tillsammans med partners medver
kat i över 300 värvningar med ett
beräknat framtida turismekonomiskt
värde på över 2 miljarder kronor.

2016 och 2017 och VD för Film i Skåne
valdes in i styrelsen för Cine-Regio i maj
2016.
Som en del i strategin att utveckla
Ystad Studios och komma närmare
verksamheten flyttade Film i Skåne i
juni in sitt huvudkontor till studion.
Under året gjorde avdelningen Film
Barn Unga, med stöd av kulturnämn
den i Region Skåne, en breddning av
det filmpedagogiska arbetet till att ock
så omfatta insatser för eget skapande
och pedagogik inom digitala spel.
Produktionsavdelningen gjorde in
satser i cirka 50 kort- och dokumentär
filmer, fyra långfilmer och två TV-serier,
samt deltog i utvecklingen av ytterligare
cirka 20 långfilmer. Bland annat gick
inspelningen av den fjärde och sista sä
songen av TV-serien Bron igång i no
vember och kommer att slutföras vid
halvårsskiftet 2017.
Det blev rekord i antalet guldbagge
nomineringar. Av de Film i Skåne-filmer
som hade premiär 2016 fick fyra filmer
sammanlagt tretton nomineringar vil
ket till slut resulterade i fem guldbaggar.

Ekonomi

Bolaget avslutade året med ett nollresul
tat och en nettoomsättning på 30,3 mil
joner kronor. Balansomslutningen var
7,5 miljoner kronor.

Bolaget avslutade året med ett nollresul
tat och en nettoomsättning på 11,5 mil
joner kronor. Balansomslutningen var
4 miljoner kronor.
		

Film i Skåne ska bidra till tillväxt i Skå
Event in Skåne ska marknadsföra Skåne

som en eventregion. Event in Skåne ska
vara ett kompetenscentrum och en sam
verkanspartner för event i Skåne samt
verka för att fler, större och bättre evene
mang, mässor och kongresser förläggs till
Skåne.
Viktiga händelser under året

Bolaget identifierade, värderade och vär
vade event tillsammans med kommuner
och arenaägare i Skåne samt nationella
78 verksamhetsberättelser

Ekonomi

ne genom filmproduktion, i huvudsak
finansierat av uppdragsersättning från
Film i Skånes ägare Business Region
Skåne samt främjande av filmkulturell
verksamhet, i huvudsak finansierat av
Kultur Skåne och Statens kulturråd.
Viktiga händelser under året

Cine-Regio, samarbetsorganisationen för
de regionala filmfonderna i Europa,
flyttade i januari till Film i Skånes
Malmökontor. Film i Skåne kommer
att vara värd för organisationen under

Invest in Skåne ska skapa ett mer inter
nationellt näringsliv i Skåne genom att
få hit utländska företag och investerare
samt hjälpa skånska företag med inter
nationella samarbeten samt ökade ex
portaffärer.
Viktiga händelser under året

Under 2016 medverkade Invest in Skåne
i 20 internationella investeringar i Skåne
samt hjälpte 40 medverkande företag
för att få nya exportaffärer och interna
tionella samarbeten genom olika aktivi
teter. Invest in Skåne deltog under 2015
och 2016 i ett antal projektansökningar
angående EU-finansiering, och fick un
der året åtta projekt godkända. Dessa

projekt har nu startats upp, med delvis
ny personal, och kommer att pågå un
der tre år.
Etableringen av forskningsanlägg
ningarna ESS och nya Max IV innebär
en fantastisk möjlighet för Skåne inom
life science och avancerade material.
När det gäller informations- och kom
munikationsteknik (ICT) råder de upp
kopplade produkternas era (Internet of
things). Skåne har mycket bra förutsätt
ningar för att skapa en position inom
detta område.
Kombinationen av Skånes kompe
tens inom telekom- och life science-sek
torerna kan skapa nya spännande pro
dukter och koncept inom både e-hälsa
och m-hälsa. Med 12 procent av Sveri
ges befolkning – men endast cirka 8 pro
cent av Sveriges export – finns det en
stor potential bland bolagen i regionen.
Ekonomi

runt Skåneleden som ska leda till både
en högre internationaliseringsgrad och
gemensamma marknadsinsatser.
Ett samarbete med de fem närlig
gande regionerna och länen inleddes för
gemensamma insatser runt Business in
telligence.
Bolaget fick under året uppdraget att
leda det gemensamma arbetet runt tu
rism inom Greater Copenhagen.
Insatser kopplade till hållbarhet ge
nomfördes enligt den handlingsplan
och strategi som togs fram 2015.

Viktiga händelser under året

2016 var ännu ett rekordår i Skåne,
både när det gäller totalt antal besökare,
antal internationella besökare, omsätt
ning och antal årsarbeten. De destina
tionsutvecklingsinsatser som samordna
des av bolaget i 12 av Skånes 33 kommuner ledde till både nya arbetssätt och
samverkansmodeller mellan besöksnä
ring och det offentliga samt till nya pro
dukter och tjänster för utlandsmarkna
derna. Strategin för digital turism arbetades fram under årets och beslutades i
styrelsen.
Bolaget genomförde på uppdrag av
Region Skåne ett utvecklingsarbete

Ekonomi

Bolaget avslutade året med ett nollresul
tat och en nettoomsättning på 38 miljo
ner kronor. Balansomslutningen var
13,2 miljoner kronor.

Region Skånes övriga bolag

Region Skåne Depå Hässleholm AB

Ekonomi

Bolaget äger fastigheten Hässleholm
Kärråkra 114:19. Region Skåne förvär
vade bolaget 2015 med anledning av att
Region Skåne planerade att uppföra en
underhållsdepå, för i huvudsak Öresunds
tåg, på fastigheten.
Skåne European Office (SEO) är ett

verksamhet att verka för att öka antalet
besökare till Skåne genom att vårda, ut
veckla, implementera och marknadsföra
varumärket Skåne på utvalda geografis
ka marknader, segment och målgrupper.

Kontoret hade under större delen av
2016 fem medarbetare med en syssel
sättningsgrad för helåret på motsvaran
de 4,4 heltidstjänster. Det var minsk
ning i förhållande till föregående år (5,1
heltidstjänster) till följd av att en med
arbetare avslutade sin anställning samt
att ingen extraanställd personal fanns
under året.
Bolaget är icke vinstdrivande och finan
sieras nästan uteslutande genom bidrag
från Region Skåne. Under 2016 upp
gick det totala verksamhetsbidraget till
590 000 euro, vilket motsvarar drygt
5,5 miljoner svenska kronor. Resultatet
för året var plus 129,98 euro.

Bolaget avslutade året med ett nollresul
tat och en nettoomsättning på 31,1 mil
joner kronor. Balansomslutningen var
12 miljoner kronor.

Tourism in Skåne har till syfte för sin

Viktiga händelser under året

belgiskt bolag, helägt av Region Skåne.
Bolagets uppdrag är att bidra till till
växt och utveckling i Skåne, genom att:
• Öka Skånes synlighet i Bryssel på ett
sätt som skapar internationellt intresse
för regionen.
• Öka medvetenheten och förståelsen
hos skånska aktörer för de politiska
processerna i Bryssel.
• Öka möjligheterna för skånska aktörer
att påverka den europeiska politiska
diskussionen och delta i internation
ella samarbeten.
Verksamheten är inriktad på bevak
ning, samarbeten och påverkan, i hu
vudsak inom följande forskning och
innovation, industripolitik, hälso- och
sjukvård samt kultur-, miljö- och trans
portpolitik. Inom dessa områden bedri
ver SEO aktiv bevakning av de politiska
processerna, deltar i möten, ordnar eve
nemang, förmedlar kontakter till hem
maorganisationen och profilerar regio
nen som en intressant och attraktiv
samarbetspart.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Bolaget ingick under 2016 avtal med
Region Skåne som ger Region Skåne
nyttjanderätt till fastigheten. Region
Skåne kommer under 2017 att fatta
slutligt beslut om det ska uppföras en
underhållsdepå på fastigheten.
Bolaget har inte bedrivit någon aktiv
verksamhet under räkenskapsåret.
Ekonomi

Resultat för 2016 är ett nollresultat och
bolaget har under året erhållit ett aktie
ägartillskott på 34 000 kronor.
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MEDBORGARPERSPEKTIVET
Mål: Nöjda medborgare
Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför
andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god.
Mål

Uppföljning

Medborgarnas förtroende
för vården ska öka.

Enligt mätning via Hälso- och sjukvårdsbarometern: 55 % av skåningarna uppger att
de har förtroende för sjukvården i sin helhet, vilket är lägre än rikets 60 %. Liksom övriga
riket (68 %) har medborgarna i Skåne större förtroende för sjukhusvården, 66 %.
Frågorna är ställda på ett nytt sätt vid senaste mätningen och jämförelse mot tidigare
år är därför inte exakt.

Patientens förtroende till
vården ska öka.

Patientens förtroende för hälso-och sjukvården ska öka genom att tillgänglighet,
information, bemötande och delaktighet förbättras Den patientupplevda kvaliteten har
under 2016 mätts inom somatisk sluten- och öppenvård, primärvård, Vårdval LARO,
standardiserade vårdförlopp cancer (SVF) samt inom akutmottagningar. Denna mätning
gjordes med en ny enkät för somatisk specialistvård varför jämförelser bakåt inte är
möjliga. Ser man till akutmottagningarna resultat så har det förbättrats något överlag.
Däremot så har primärvården uppvisat ett något svagare resultat i den senaste mätningen.

Nöjd kundindex för
Skånetrafiken ska öka.

Året har inte motsvarat den önskade bilden vad gäller kundernas nöjdhet med Skåne
trafiken. NKI för återkommande kunder når sammantaget 59 procent, vilket är lägre än
2015 (61 %) och även lägre än det satta målet för hela året 2016 (65 %). Nöjdheten
variera dock mellan olika kundgrupper och mest nöjda är kunder som reser med
regionbussar 68 % medan tågkunderna ger lägst betyg 55 %.

Samarbetsparterns helhetsbetyg på Region Skåne.

En årlig undersökning (NSI) visar på ett betyg på 66 (på en skala mellan 0-100).
Det är en minskning med tre betygsenheter jämfört med resultatet för 2015.

Befolkningens upplevelse
av tillgänglighet till vården
ska öka.

Enligt mätning via Hälso- och sjukvårdsbarometern: 83 % av skåningarna uppger att man
har tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver (riket 84%). Frågorna är ställda på
ett nytt sätt vid senaste mätningen och jämförelse mot tidigare år är därför inte möjligt.

Patientens upplevelse av
tillgänglighet i vården.

Mätning via den nationella patientenkäten (NPE) 2016 för somatisk sluten- och
öppenvård redovisar ett resultat på 88 % positiva, vilket är samma nivå som riket.
Denna mätning genomfördes för första gången med en ny metod varför jämförelser bakåt
inte är möjliga. Primärvård redovisar 80 % positiva något sämre jämfört med 2015 (82
%) men följer i stort riket. NPE-mätning vid akutmottagningarna redovisar 86 %
positiva, en klar förbättring jämfört med 2015 (66 %) även här följer vi utfallet för riket.

Samarbetspartners nöjdhet
med tillgänglighet ska öka.

En NSI-undersökning avseende 2016 har genomförts. Våra samarbetspartners ger oss
2016 ett betyg på 74 (på en skala mella 0-100) gällande tillgängligheten. Detta är en
minskning med två betygsenheter jämfört med undersökningen 2015.

Öka medborgarnas tillgänglighet till arbete: tio dagliga
resmöjligheter till regionalt
centrum inom 60 min.

910,8 % av skåningarna har minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till Skånes
regionala stadskärnor (Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad), med en restid på
max 60 minuter. Siffran innebär en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015.
Målet är 91,5 %.

Resandeökning inom
kollektivtrafik: 3–6 %.

Resandet 2016 ökar sammantaget med 3 %. Därmed uppfylls den av fullmäktige antagna
utvecklingstakten om årlig ökning på 3-6 % men hamnar under Skånetrafikens eget mål
på 5 %.

Öka tillgängligheten till
Region Skånes verksamhet
och lokaler.

Region Skåne har arbetat för att öka tillgängligheten till webb, lokaler och kollektivtrafik.
Bland annat kartläggs den fysiska tillgängligheten i våra lokaler med stöd av Tillgänglig
hetsdatabasen som finns tillgänglig på webben. Värdegrundsinnsatser har skett för att öka
det positiva bemötandet och det funktionshinderspolitiska perspektivet har uppmärksam
mats när det exempelvis gäller bidrag från Kultur Skåne.

Förtroendet
ska öka.

Den upplevda
tillgängligheten
ska öka.
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Mål

Uppföljning

Andel personer med otillfredställda
vårdbehov ska minska och skillnader
utifrån kön, socioekonomisk status och
ålder ska minska.

Det finns många goda exempel i verksamheten på arbeten utifrån det
hälsoinriktade perspektivet. Dock sker det fragmenterat inom olika
vårdnivåer och geografiska område och med risken att insatserna inte alltid
når de med störst behov. Under året inrättandes ett kunskapscentrum för
levnadsvanor och sjukdomsprevention med uppgift att stödja en mer
systematisk utveckling inom detta område.

Den psykiska hälsan ska förbättras och
skillnader utifrån kön, socioekonomisk
status och ålder ska minska. (Regional
folkhälsoenkät vuxna vart 4:e år, 2017,
kompletteras med nationell folkhälso
enkät varje år.)

Särskilt fokus under 2016 har varit på barn och ungas hälsa, likarättsarbete
samt en ökad samverkan med idéburen sektor. Folkhälsorapporten Barn och
Unga i Skåne 2016 publicerades i november. Samtliga skånska kommuner
bjöds in till ett möte för en översiktlig genomgång av rapporten med stor
framgång och efterfrågan av att få resultatgenomgångar i kommunerna.
Resultaten på kommunnivå är tillgängliga på Region Skånes hemsida.

Den självskattade hälsan ska förbättras
och skillnader utifrån kön, socioekono
misk status och ålder ska minska
(Regional folkhälsoenkät vuxna vart 4:e
år, 2017, kompletteras med nationell
folkhälsoenkät varje år.)

I Folkhälsorapporten Barn och Unga i Skåne 2016 konstateras att de allra
flesta skolelever i Skåne mår i allmänhet bra. Pojkar mår bättre än flickor
och yngre elever mår bättre än äldre. Jämfört med föregående undersökning
2012 har den självskattade hälsan dock försämrats bland pojkar och flickor i
samtliga årskurser med störst försämring bland flickor i årskurs nio och
gymnasiets årskurs två.

Andelen 20-åringar med fullföljd
gymnasieutbildning ska öka.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen med sikte på 2025 släpptes i
juni 2016. Syftet med analysen är att ge ungdomar bättre kunskap inför
sitt utbildningsval som i sin tur leder till att högre andel genomför sina
påbörjade studier. Arbetsmarknadskunskap är också ett exempel på insats
som genomförts under året i ett antal kommuner i Skåne. Syftet är att öka
motivationen till studier samt ge information om vilka utbildningar som
leder till arbete.

Sysselsättningsgraden ska öka i Skåne och
minst uppgå till riksgenomsnittet.

Inom ramen för Region Skånes statliga uppdrag kring kompetensplatt
formar har en regional kompetensförsörjningsstrategi beslutats. Tillsammans
med övriga aktörer inom KoSS (Kompetenssamverkan Skåne) genomförs
många insatser för att öka sysselsättningsnivån i Skåne. Som exempel kan
nämnas yrkes-SFI-plattformen som under året utvecklats och samtliga
33 kommuner är nu med. Snabbspår för nyanlända har startats upp för bl a
civilingenjörer, systemvetare och ett läkarspår är under utveckling. Skåne
har fortsatt den lägsta sysselsättningsnivån i Sverige men samtidigt har det
aldrig varit så många i arbete som nu.

Tilliten till andra människor ska öka och
skillnader utifrån kön, socioekonomisk
status och ålder ska minska.

SOM-undersökningen 2016 visar att 56 % av respondenterna anser att de
har en hög mellanmänsklig tillit. Detta är något lägre än riket som helhet
där 60 % anser att de har en hög tillit till andra människor. Andelen som
anser att de hade en hög tillit till andra människor i sitt egna boendeområde
i Skåne är högre än den mellanmänskliga tilliten i allmänhet. Tilliten skiljer
sig väldigt lite beroende på kön men den ökar med åldern, utbildningsnivå
samt inkomstnivå både rent allmänt och inom det egna boendeområdet .

Medborgarnas
makt ska öka.

Medborgarna ska kunna kommunicera
med Region Skåne med hjälp e-tjänster
motsvarande det de kan göra på telefon.

Med tjänsterna tidbok online, avboka, omboka, journalen på nätet (ej
tillgänglig för åldersgruppen 13-18 år), förnya recept, m fl finns möjlighet
för vårdmottagningar att erbjuda patienterna denna kontaktväg. Men
vårdmottagningarnas användning av e-tjänster är skiftande.

Medborgarnas
kännedom om
Region Skåne ska
öka.

Kunskapen om Region Skånes ansvarsområden. Genom dialog få fördjupad
förståelse till resultat i genomförda
mätningar kring medborgarnas kännedom och attityd till politik.

Kännedom om att Region Skåne ansvarar för:
Hälso- och sjukvården 88 %. Skånetrafiken 69 %. Politisk majoritet 37 %.

Den jämlika och
jämställda hälsan
ska öka
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MEDBORGARPERSPEKTIVET
Mål
Medborgarnas
kunskap om/
deltagande i
kulturlivet i Skåne
ska öka.

Uppföljning

Andel av befolkningen
som minst en gång per
kvartal har besökt kulturaktivitet enligt Riks-SOM.

Enligt den 2016 genomförda kulturvaneundersökningen i Skåne, är andelen som någon
gång under 2016 sett en film (förutom på bio) 91 %. Andelen som i Skåne läst någon
bok ligger på 82 %. Motsvarande siffror i riket är enligt Riks-SOM 92 respektive 86 %.
Resultat kvartalsvis för kulturaktivitet över huvud taget är ej tillgänglig.

VERKSAMHETSPERSPEKTIVET
Mål: En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas så att vi får
bästa möjliga resursanvändning.
Mål

Människor ska
bemötas med
respekt.

Patienternas makt
ska öka.

Uppföljning

Kunskapen ska öka bland
våra anställda om lika
rättigheter och möjligheter.

Att öka kunskapen om lika rättighetsfrågor sker på olika sätt. Under 2016 har det centrala
funktionshindersrådet där brukarföreningar ingår haft regelbundna möten med politiker
och tjänstemän från Region Skåne. Den årliga ”Stora likarätts-dagen” ingår numera i
ST-läkarnas utbildning och är mycket välbesökt

Arbetet med mänskliga
rättigheter utifrån likabehandlingsarbetet ska
stärkas.

Region Skåne har under 2016 deltagit i SKL:s projekt ”Mänskliga rättigheter i styrning
och ledning”. I detta har en kartläggning av resurser för arbetet gjorts. Skrivningar om
mänskliga rättighetsperspektivet i fullmäktiges verksamhetsplan och budget 2017 har
tydliggjorts.

Utveckla E-hälsa och
mobilhälsa (M-hälsa).

E-hälsa har utvecklats genom att ”Tidbok online” har införts på vårdcentraler och
barnavårdscentraler. Antalet bokningsbara tider för invånarna är dock fortfarande för lågt
för att kunna påstå att patienternas makt har ökat. Även på mottagningar där antalet
erbjudna online- tider är större, bokas ännu endast en lite del via e-tjänsterna.
I ”Journalen på nätet” kan invånarna numera också ta del av sina registrerade diagnoser
samt se datum för sina vårdkontakter.

1. Vårdprogram
2. Prioarbete
3. Implementering och
förbättringsarbete.

Regionstyrelsen har fattat beslut om Stragisk plan för förbättringsarbetet i Region Skåne
2016-2020. Informationsinsatser i ledningssystemet samt intranät och vid koncernled
ningen har visat på goda exempel på förbättringsarbete. Vårdprogram för Sepsis och Artros
är genomfört med goda resultat. Fler framgångar har också nåtts inom området
patientsäkerhet där mätningar kring trycksår visar minskad andel. Lärdomar kring hur
effektiv implementering bör ske sprids till fler vårdprogram. En innovationsupphandling
kring förebyggande av fallskador visar på betydande innovativa arbetssätt och teknologier.
Förbättringsprogram där team genomför förbättringsarbete har genomförts inom
områdena patientsäkerhet och personcentrerad vård. Chefsprogram på temat att leda
ständigt förbättringsarbete har varit fullbelagda.
Det nya sjukvårdsavtalet med kommunerna, bl a med ett nytt läkarstöd, har börjat
genomföras. Arbetet med rationell läkemedelanvändning pågår och fortsätter.
Arbetet med att förbättra kvinno- och förlossningsvården fortsätter för att effektivisera
processerna och frigöra förlossningsrum. Endometrioscentrum med tvärprofessionellt
team har byggts upp inom Skånes universitetssjukvård.

Kunskapsstyrningen
ska öka.

Arbetet med att utveckla första-linjen-mottagningar inom psykiatrin pågår. Antalet suicid
som identifierats i anslutning till psykiatrisk vård har minskat något under 2016.
Suicidprevention, återbesök inom 8 dagar för minst 55 % (53 %). Under 2016 har fyra
kunskapsseminarier inom området genomförts med målgrupper utanför den psykiatriska
vården, t ex medarbetare i kommuner, idéburen sektor, polis och primärvård.
Öka kunskapsspridning
avseende hälsas bestäm
ningsfaktorer. Utveckla
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen. Ett regionalt kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdoms
prevention har inrättats under året för att ge stöd och skapa möjligheter för en mer
hälsoinriktad hälso- och sjukvård och tandvård.

forts

82 förvaltningsberättelse

Bilaga Strategikarta 2016 – uppföljning av mål

Mål
forts

Kunskapsstyrningen
ska öka.

Produktiviteten
ska öka.

Uppföljning

Utveckla nya styrmedel som
baseras på de sociala bestämstämningsfaktorerna för
hälsa, jämlikhet och
hållbarhet.

Målet inte uppfyllt. Utveckling av nya styrmedel har inte utvecklats under året.

Utveckla nya metoder och
verktyg för uppföljning av
det regionala utvecklings
arbetet.

”Skånebilden” undertecknades under 2015 av Region Skåne och de 7 största kommu
nerna. Skånebilden är framtagen med utgångspunkt i Skånes regionala utvecklings
strategi, Det Öppna Skåne 2030 och Strategier för Det flerkärniga Skåne. Skånebilden
innefattar en dragning av höghastighetsbanan med stationer i Malmö, Lund och
Hässleholm, en utveckling av Skånebanan, dubbelspår längs hela Västkustbanan och
två nya Öresundsförbindelser i form av HH-förbindelsen som ska byggas så snart som
möjligt samt en Öresundsmetro som är kopplad till utbyggnaden av Köpenhamns metro.
Dessa objekt är kärnan i Skånes agerande inför kommande nationella transportinfra
strukturplan. Region Skåne har under året agerat på flera sätt avseende påverkan så att
dessa objekt kommer med. Ett flertal debattartiklar, skrivningar och seminarier har
anordnats. En överenskommelse har gjorts med kommunerna längs hela höghastighets
banans sträckning i Skåne, Dialog pågår om en liknande överenskommelse med
kommunerna längs med Skånebanan.

Arbetad tid.

Antalet producerade mixpoäng samt antalet unika patienter som hanteras i genomsnitt
per arbetad timme minskar jämfört med 2015 (gäller sjukvårdsförvaltningarna Sus,
Sund, Kryh och Hälsostaden)

Regionala och nationella
krav inom hälso- och
sjukvården ska uppfyllas.

Tillgängligheten till vuxenpsykiatrin har inte ökat och når fortfarande inte upp till målet
att minst 60 % av pateinterna ska få ett besök inom 30 dagar (43 % jfr 45 % föregående
år). Tillgängligheten till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin har dock
förbättrats. Lång väntetid till neuropsykiatriska utredningar gäller både för vuxna (upp
mot tre år) och för barn (cirka 18 månader). Under året har produktionen av neuro
psykiatriska utredningar ökats (en del i ”tillgänglighetspaketet”) men det är fortfarande
ett glapp mellan behov och kapacitet. Suicidprevention, genom återbesök inom 8 dagar
för minst 55 % av pateinterna uppnås inte fullt ut (53 %). Antalet suicid som
identifierats i anslutning till psykiatrisk vård har minskat något under 2016. Arbetet med
revidering av strategisk plan för psykisk hälsa har pågått under 2016 och planeras
slutföras våren 2017. Patientflödena i Region Skåne fortsätter genomlysas och åtgärder
identifieras för att öka tillgängligheten till planerad vård med särskilt fokus på personer
med stort vårdbehov. Se ovan under medborgarperspektivet

Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas
till 2025.

Marknadsandelarna av motorburna resor har haft en positiv trend de senaste åren men
2016 går den ner några procentenheter till 26 procent trots uppgången i det kollektiva
resandet.

Kollektivtrafikens
punktlighet ska öka.

Punktligheten i busstrafiken når inte målen utan ligger kvar på motsvarande nivå som
2015. Regionbuss når punktlighet 83 procent och stadsbuss 84 procent. Tåg, med
generösare förseningstid, har högre värde för Pågatågen (92 %) och med Öresundstågen
något lägre (87 %). Utfall för serviceresor (84 %) är högre än 2015 men lägre än målet.

Insatserna för ökad tillgänglighet till kulturen ska
förstärkas.

Samtliga mottagare av verksamhetsbidrag uppyller krav på tillgänglighetsplan,
samt av staten uppställda funktionshinderspolitiska mål.

Nollvision ska gälla
avseende vårdskador.
Regionala och nationella
krav ska uppnås.

Markörbaserad journalgranskning (MJG) är ett exempel på en metod för att identifiera
riskområden. Samtliga förvaltningar med slutenvård, har under året granskat journaler
enligt MJG-metoden. Andelen patienter som drabbas av trycksår på Region Skånes
sjukhus har minskat de senaste åren och är nu under riksgenomsnittet. Ett resultat av
målmedvetet förbättringsarbete av personalen på sjukhusens vårdavdelningar.
Andelen patienter vilka under 2016 har erhållit läkemedelsgenomgång i slutenvård är
26 % (5 114 läkemedelsgenomgångar), vilket är lägre nivå jämfört med 2015 (34 %).
I primärvården har det under 2016 genomförts 5 528 läkemedelsgenomgångar, varav
4107 (74 %) i offentlig primärvård. Detta motsvarar uppskattningsvis 22 % av
målpopulationen på årsbasis. I jämförelse med 2015 har dock antalet genomförda
läkemedelsgenomgångar i primärvård ökat något.

Tillgängligheten
ska öka.

Patientsäkerheten
ska vara hög.
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Mål

Bedriva en jämlik
hälso- och sjukvård.

Uppföljning

Hälso- och sjukvården
ska bidra till minskade
skillnader i hälsa genom en
jämlik vård och ett hälsoinriktat arbete.

Det finns goda och intressanta initiativ som explicit kan bidra till en mer jämlik vård,
exempelvis Genushanden som används inom sjukskrivningsprocessen, standardiserade
vårdförlopp inom cancervården, HBTQ-utbildningar m m. Som ett led i implemente
ringen av den strategi som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om 2015 så har
ett projekt för att inkludera jämlikhet i kvalitetsuppföljningen påbörjats inom psykisk
ohälsa och suicidprevention. Projektet förväntas ge nya metoder för att följa upp vården
utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Arbetet är även nationellt sett innovativt och följs av
Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Inom följande områden ska
analyser fortsätta göras för att identifiera och motverka omotiverade skillnader i vården
(tillgänglighet, cancer, psykisk ohälsa, hjärtsjukvård, smärtrehabilitering och tandhälsa
för barn och ungdomar).

Mål: En drivande utvecklingsaktör
Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter
i världsklass för såväl människor som företag.
Mål

Skåne ska vara
Europas mest
innovativa region
2020.

Den kliniska
forskningen
ska öka.

Samspelet mellan
olika samhälls
aktörer, nationellt
och internationellt,
ska öka.

Uppföljning

Systematiskt ledningsarbete
för innovation på alla
nivåer.

Under året har Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) verksamhet utvärderats och en
ny arbetsform och organisering skapats. Nya FIRS har fått en starkare näringslivsförank
ring genom att styrelseordförande för Skånska kluster deltar i rådet.

Samtliga verksamheter inom
Region Skåne ska känna
till den internationella
innovationsstrategin för
Skåne.

Under året har Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) antagit ett positionspapper för
varje innnovationsområde; Smarta Material, Smarta Hållbara Städer och Personlig Hälsa.
Inom varje område genomförs ett antal aktiviteter med stark koppling till Region Skånes
verksamhet. Genom aktiviteterna förstärks kunskapen om innovationsstrategin i vår egen
organisation.

Under året har den internationella innovationsstrate
gin för Skåne 2020 kopplats
till den regionala utveck
lingsstrategin 2030 (RUS).
På detta sätt har kunskapen
om innovationsstrategin
ökat internt.

Ett antal metoder har under året växt fram, ett exempel är Resilitent Community Skåne,
ett nätvärksforum för hållbarhetsfrågor i Skåne. I detta forum samarbetar Region Skånes
verksamheter med kommuner och näringsliv för att stärka innovationskraften i Skåne.
Region Skåne fastställde under året en e-hälsostrategi med fokus på innovation.
200 miljoner kronor avsattes för nya lösningar.

Uttag av forskningstid
ska öka. Registrering av
akademisk utbildning ska
genomföras i högre utsträckning. Antalet
publikationer ska öka och
följas upp årligen.
Varje verksamhetsområde
bör ha en forskningskompe
tens (dvs minst disputerad)
i ledningen med ansvar för
forskningsfrågor.

När den totala tilldelningen av medel till klinisk forskning i Sverige minskat håller
forskarna i Region Skåne fortfarande en hög nivå. Dessa driver, mycket framgångsrikt,
även EU-projekt samt projekt med NIH-finansiering (USA). Ett problem har varit
att de som forskar, av olika skäl, inte har kunnat ta ut sin tid för forskning och på
förvaltningarna har man arbetat med att förbättra villkoren. Samtliga förvaltningar inom
hälso- och sjukvården har en tillsatt forskningschef och på alla förvaltningar utom en är
de en del av förvaltningsledningen.
När det gäller genomförande av kliniska studier har dessa legat på en relativ konstant
nivå. Medicintekniska studier är få men ökande. Registrering av akademisk utbildning
har i större utsträckning gjorts på ett strukturerat sätt. Dock är inte HR-systemet
optimerat för detta. Förvaltningarna har börjat följa upp antalet publiceringar men då
det ännu inte finns ett enhetligt system för att fånga upp detta mätetal ligger fokus på
att få till ett sådant.

Uppväxlingseffekt av varje
insatt krona.

Uppväxlingseffekten av varje insatt krona 2016 blev 2,5 gånger. Året innan var
motsvarande uppväxlingseffekt 1,7 gånger.

Samverkan med kommu
nerna ska utvecklas.

Samverkan med de skånska kommunerna är en av grundpelarna i det regionala
utvecklingsarbetet. Det är därför viktigt att detta arbete utvecklas. Under 2016 har det
gjorts inom flera områden. Exempelvis kan nämnas det arbete som bedrivits kring
Sverigeförhandlingen, inom områdena fysisk planering och boende. Arbetet med
Strukturbild ska också nämnas här särskilt. Detta gäller även frågor såsom kompetensför
sörjning och arbetsmarknad där satsningar på nyanlända och unga har varit i förgrunden.
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Mål
Kultur ska
synliggöras för
medborgarna inom
Region Skånes
samtliga verksamhetsområden.

Fritt från fossila
bränslen 2020

Uppföljning

Spridningen av Region Skånes
konstsamling ska vara stor.

Kulturnämnden har genom avtal överlåtit åt Regionservice att förvalta och köpa
in ny konst till Region Skånes konstsamling. Samlingen är avsedd för och spridd
inom i stort sett samtliga Region Skånes verksamheter.

Region Skåne ska till år 2020
bedriva en fossilbränslefri,
klimatneutral och klimatanpassad
verksamhet. Mål 2016: Värme
energi, andel fossilbränslefritt 90 %
Transporter, andel fossilbränslefritt
75 %
Utsläpp av växthusgaser 75000 ton

Andelen fossilbränslefritt innehåll i fjärrvärme levererad till Region Skåne
har ökat något jämfört med föregående år och ligger nu på 88 %.
Andelen fossilbränslefri energi i transporter har sedan föregående år ökat till
totalt 82 % - baserat på 82 % för allmän kollektivtrafik samt 74 % för
drivmedel i egna transporter (inklusive egenägda ambulanser). Anledningen
till att den totala andelen är i princip densamma som för allmän kollektivtrafik
är att den allmänna kollektivtrafiken har en ca 50 gånger högre energiförbruk
ning än de egna transporterna.

Region Skåne ska bidra till en mer
hälsosam miljö. Mål 2016: Andel
ekologiska livsmedel 50 %

Andelen ekologiska livsmedel uppgick under 2016 till 44 % av Region Skånes
totala livsmedelsbudget, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan
föregående år.

Region Skåne bidrar till en hållbar
resursanvändning. Mål 2016:
Brännbart avfall 4 400 ton
Smittförande avfall 650 ton
Matavfall 250 ton

Under 2016 genererades ca 4 500 ton brännbart avfall, ca 720 ton smittförande
avfall samt ca 380 ton matavfall från Region Skånes verksamheter.

Region Skåne ska ha en stark
miljöprofil. Mål 2016:
Andel förvaltningar som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 är
100 %

Samtliga förvaltningar har varit certifierade för SS-EN ISO 14001:2004.
Under 2016 startade arbetet med att ta fram ett gemensamt miljöledningssystem
för hela Region Skåne som uppfyller SS-EN ISO 14001:2015. Enligt plan ska
det gemensamma miljöledningssystemet vara implementerat och certifierat
senast i september 2018.

MEDARBETARPERSPEKTIVET
Mål: Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare						
Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, spännande och utvecklande arbeten. Kunskapsutveckling och
innovation ska premieras.
Mål
Region Skåne ska
vara en attraktiv och
konkurrenskraftig
arbetsgivare.

Uppföljning

Värdet på attraktiv och kon
kurrenskraftig arbetsgivare i
medarbetarundersökningen ska öka.

Ökning jämfört med senaste mätning (2014). Det dynamiska fokustalet, som är
det sammanlagda värdet av alla förbättringsområdena i enkäten, har förbättrats
från 66,4 (2014) till 68,2, exklusive Folktandvården.

Mål: Verksamhet och resultat i fokus						
Region Skåne ska ha chefer som tydliggör målen i dialog med medarbetarna, och arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning.

Ledarskapet ska
vara gott och chefer
ska utveckla
verksamheten
i dialog med
medarbetarna.

Värdet på faktorn Ledarskap i
medarbetarundersökningen ska öka.

Värdet på Ledarskap i regionala medarbetarenkät har har förbättrats från
67,2 (2014) till 69,4, exklusive Folktandvården.

Värdet på faktorn Delaktighet i
medarbetarundersökningen ska öka.

Ökning jämfört med senaste mätning (2014). Faktorn Delaktighet har
förbättrats från 69,5 (2014) till 71,3, exklusive Folktandvården.
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Mål: Verksamhet och resultat i fokus						

Region Skåne ska
vara en hälso
främjande
arbetsplats.

Samtliga verksamheter ska arbeta
strukturerat med
kompetensförsörjningsplaner

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
ska följas upp årligen.

Samtliga förvaltningar har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaron ska minska.

Total sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetad tid har ökat från 5,58 % till
5,76 %. Sjukfrånvaron mätt i antal kalenderdagar per medarbetare har ökat från
20,4 dagar till 21,3. Sjukfrånvarons ökningstakt samt sjukfrånvaro över 60 dagar
har dock minskat.

Skillnaden vad gäller kvinnors och
mäns sjukfrånvaro ska minska.

Total sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetad tid har ökat från 5,76 % till
5,58 %. Sjukfrånvaron mätt i antal kalenderdagar per medarbetare har ökat från
20,4 dagar till 21,3. Sjukfrånvarons ökningstakt samt sjukfrånvaro över 60 dagar
har dock minskat.

Frisktalet (andel medarbetare med
mindre än fem sjukfrånvarotillfällen
per år) ska öka.

Andelen medarbetare med <= 5 eller färre sjukfrånvarodagar har minskat från
35% (2015) till 34%.

Samtliga verksamheter ska arbeta
med kompetensförsörjningsplaner

Samtliga förvaltningar upprättar kompetensförsörjningsplaner vilka ger
förutsättningar för åtgärder i syfte att säkra kompetensförsörjningen.

Antalet vakanser inom definierade
större bristområden ska minska med
20 % under 2015.
Nuläge: Fyra större bristområden
med obalans, grundutbildade
sjuksköterskor, specialistsjuksköter
skor. Läkare: Allmänmedicin,
Psykiatri.

Brist vad gäller sjuksköterskor; fortsatt i stort sett oförändrad bristsituation
som 2015.
Läkare: Ökad bristsituation vad gäller allmänmedicinare, oförändrad brist
situation vad gäller specialister inom psykiatri.

Utnyttjandet av bemanningsföretag
ska minska.

Kostnaderna har ökat med 45 miljoner kronor jämfört med 2015. Dock
minskad kostnadstakt under 2016 för såväl läkare som sjuksköterskor.

EKONOMIPERSPEKTIVET
Mål: Långsiktigt stark ekonomi						
Region Skånes ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. Alla verksamheter som
Region Skåne finansierar ska vara effektiva.
Mål

Resultatmål

Finansieringsmål

Uppföljning

Region Skånes resultat ska över en femårsperiod uppgå
till minst två procent av de samlade intäkterna från
skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella
statliga bidrag. Resultatet ska årligen utgöra minst en
procent av de samlade intäkterna.

Årets resultat uppgår endast till 0,3 % av de samlade
intäkterna från skatter statsbidrag och utjämning.

Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100
procent. Investeringar i fastigheter ska självfinansieras
till minst 50 procent. Investeringar i tåg och bussar ska
självfinansieras till minst 40 procent.

Den totala självfinansieringsgraden uppgick till 56 %.
I förhållande till finansieringsmåletuppgår måluppfyllelsen
till ca 91 %.
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Uppföljning av intern kontroll
Verksamhetens kontrollområde (se tabell nedan)

De obligatoriska kontrollområdena är de samma som de över
gripande målen i Region Skånes verksamhetsplan och bud
get. Det ankommer på nämnd, styrelse, förvaltning och bolag
att utifrån dessa mål utarbeta egna interna kontrollplaner
med områden och aktiviteter som är anpassade till genom
förda riskanalyser.
Nämnderna har bedömt rapporterade avvikelser på färg
skalan grön (ingen avvikelse), gul (mindre avvikelse), orange
(avvikelse) och röd (större avvikelse). I de fall då rapportering
saknas har detta markerats med färgen grå (ingen rapporte
ring). Det bör därvid noteras att målen avseende verksam
hetskontrollerna bryts ner till ett eller flera mer konkreta mål
på respektive nämnd, varför bedömningarna inte är direkt
jämförbara dem emellan.
Rapporterna från respektive verksamhet under året visar
inte några allvarliga avvikelser som skulle föranleda korrige
rande eller andra åtgärder från regionstyrelsens sida annat än
vad som löpande görs inom ramen för det ordinarie styr- och

ledningssystemet. Inom de verksamhetsmässiga kontrollom
rådena ligger de tydligaste avvikelserna inom effektivitet och
ekonomi, vilket stämmer väl med vad som framgår av må
nads- och tertialrapporteringen och visar att det återstår en
del arbete för att den interna kontrollen ännu bättre ska kun
na bidra till måluppfyllelsen i dessa delar.
Administrativa kontrollområde (se tabell nästa sida)

De administrativa kontrollområdena är främst rutinoriente
rade med tydlig koppling mellan den faktiska kontrollen och
de arbetsmoment eller åtgärder som ska genomföras. De sä
kerställer att olika system och rutiner fungerar på ett tillför
litligt och ändamålsenligt sätt. Urval av områdena bygger på
en analys av var det erfarenhetsmässigt föreligger störst risker
av olika slag.
Vad avser de administrativa kontrollområdena noteras flest
avvikelser rörande skattelagstiftningen, vilket är ett komplext
område som även fortsättningsvis kommer att beaktas.

Verksamhetens kontrollområde
Intern kontroll
Rapportering av uppföljning 2016

Nöjda
medborgare

En effektiv
verksamhet
med hög
kvalitet

En drivande
utvecklingsaktör

Kompetenta,
stolta och
motiverade
medarbetare

Verksamhet
och resultat i
fokus

Långsiktigt
stark ekonomi

Regionala utvecklingsnämnden

GUL

GUL

GUL

RÖD

GUL

ORANGE

Kollektivtrafiknämnden

ORANGE

ORANGE

GRÖN

GUL

GUL

GUL

Kulturnämnden

GRÖN

GUL

GRÖN

ORANGE

GRÖN

GRÖN

Hälso- och sjukvårdsnämnden

ORANGE

RÖD

ORANGE

ORANGE

ORANGE

ORANGE

- Medicinsk service

GRÖN

GUL

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

- Hälsostaden Ängelholm

GRÖN

GUL

GRÖN

GUL

GUL

RÖD

Sjukvårdsnämnd Sus

GUL

ORANGE

GRÖN

GUL

ORANGE

RÖD

Sjukvårdsnämnd Sund

GUL

GUL

ORANGE

GRÖN

ORANGE

ORANGE

Sjukvårdsnämnd Kryh

ORANGE

ORANGE

GUL

GUL

GUL

RÖD

Habilitering och hjälpmedelsnämnden

GUL

RÖD

GUL

GRÖN

GUL

GRÖN

Regionstyrelsen inkl beredningar

GUL

GUL

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

Personalnämnden

GUL

RÖD

GRÖN

GUL

RÖD

GRÖN

Servicenämnden

GUL

ORANGE

GRÅ

GUL

ORANGE

ORANGE

Patientnämnden

GUL

GUL

GRÅ

GUL

GUL

GUL

RÖD

Ingen avvikelse

GUL

Mindre avvikelse

ORANGE

Avvikelse

RÖD

Större avvikelse

GRÅ

Ingen rapportering
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Administrativa kontrollområde
Intern kontroll
Rapportering av uppföljning 2016

Attesthantering

Skattelagstiftning

Fakturering

Uppföljning
budget/
plan

Bisysslor

Kompetensförsörjning

Upp
handling

Verkställighet
beslut

Regionala utvecklingsnämnden

GRÖN

GUL

GRÖN

GUL

GRÖN

GUL

GUL

GUL

Kollektivtrafiknämnden

GUL

ORANGE

GRÖN

ORANGE

GUL

GRÖN

GUL

GRÖN

Kulturnämnden

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

Hälso- och sjukvårdsnämnden

GRÖN

GRÅ

GUL

GRÖN

GRÅ

GUL

GRÅ

GUL

- Medicinsk service

GRÖN

RÖD

RÖD

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

RÖD

- Hälsostaden Ängelholm

GRÖN

GUL

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

Sjukvårdsnämnd Sus

GUL

ORANGE

GUL

GUL

GRÖN

GRÖN

GUL

GUL

Sjukvårdsnämnd Sund

GRÖN

ORANGE

GUL

ORANGE

ORANGE

ORANGE

GUL

ORANGE

Sjukvårdsnämnd Kryh

GUL

ORANGE

GUL

RÖD

ORANGE

ORANGE

ORANGE

GUL

Habilitering och hjälpmedelsnämnden

GRÖN

ORANGE

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN

Regionstyrelsen inkl beredningar

GRÖN

GUL

GUL

GRÖN

GRÖN

GUL

GUL

GRÖN

Personalnämnden

GRÖN

GRÖN

GRÅ

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÅ

GRÖN

Servicenämnden

GUL

ORANGE

ORANGE

ORANGE

GRÖN

ORANGE

ORANGE

ORANGE

Patientnämnden

GRÅ

GRÅ

GRÅ

GUL

GUL

GRÖN

GUL

GRÖN
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RÖD

Ingen avvikelse

GUL

Mindre avvikelse

ORANGE

Avvikelse

RÖD

Större avvikelse

GRÅ

Ingen rapportering
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