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Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

Mål: Antal anställda ej fler än budget  

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid  

 

 

 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska  

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent 

 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget 
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Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid 

Anställningsvolymen är i oktober månad större än budgeterad volym (17 fler än vad som budgeterats för). 
Anställningsvolymen har ökat succesivt från att ligga under budget i början av 2021. Ökningen finns spridd inom 
Koncernkontorets samtliga avdelningar. Företrädesvis syns ökningen inom handläggar- och administratörsarbete. De 
största ökningarna i förhållande till budgeterad anställningsvolym ses inom följande områden;  

Området för krisberedskap, säkerhet och miljö, Koncernstab kansli till följd av omdisponering av resurser och ökat 
antal resurser i arbetet som utgått från RMKL. 

Området för informationsstyrning och informationsförsörjning, Koncernstab kansli till följd av ökade uppdrag kopplade 
till SDV. 

Koncernstab HR till följd av utökade uppdrag kopplade till projekt för personalomställning och IT-tjänster. 

Koncernstab kommunikation till följd av utökade uppdrag kopplat till SDV och e-hälsa. 

 

Använda timmar jmf med föregående år 

Använda timmar jämfört med föregående år har minskat. Förklaringar till detta är organisatoriska förändringar där 
Området för smittskydd och vårdhygien (läkare, sjuksköterska) övergått till Medicinsk service. Använda timmar har 
inom ledning/administration har ökat till följd av ökad anställningsvolym inom huvudgruppen. 

 

Använda timmar under perioden 2021, i jämförelse med motsvarande period 2019 och 2020 

Anställda timmar har minskat i förhållande till 2020 men ökat från 2019. Förklaringar till detta är 
verksamhetsförändringar där resurser tillförts eller lämnat förvaltningen. Exempelvis gick Området för smittskydd och 
vårdhygien över till Medicinsk service (per oktober månad 2020). Under året har Avdelningen för hälso- och  
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sjukvårdstyrning tillförts resurser till följd av att Enheten för dataanalys och registercentrum överförts från 
Digitalisering IT och MT.                                                                                                                                                           

Antalet använda timmar har under 2021 minskat marginellt i förhållande till 2020 trots att antalet anställda timmar 
minskat. Detta förklaras företrädesvis av att semesteruttaget fortsatt på låga nivåer samt att sjukfrånvaron ligger på 
en lägre nivå under 2021.  

 

 
2021  

jan-sep 
2020  

jan-sep 
2019 

  jan-sep 
Diff. Timmar 

2020-2021 
Diff Timmar 

2019-2021 
Diff. % 2020-

2021 
Diff. % 2019-

2021 

           

Anst timmar 1 036 161,0 1 046 248,5 1 022 504,1 -10 087,6 13 656,8 -0,96% 1,32% 

Sjukledighet -28 767,4 -33 577,2 -33 708,3 4 809,8 4 940,9 -14,32% -17,18% 

Tjl med lön -2 312,1 -2 234,6 -2 778,7 -77,5 466,6 3,47% -20,18% 

Tjl u lön -71 261,2 -73 610,7 -71 002,7 2 349,5 -258,5 -3,19% 0,36% 

Kompledighet -514,9 -937,8 -663,7 422,8 148,7 -45,09% -28,88% 

Semesterled -118 786,1 -119 494,8 -131 021,7 708,6 12 235,6 -0,59% -10,30% 

Timlön 6 367,6 8 284,6 12 629,1 -1 917,0 -6 261,6 -23,14% -98,34% 

Fyll/övertid 1 889,1 3 333,0 2 384,1 -1 443,9 -495,0 -43,32% -26,20% 

Arb jour/bered 220,9 973,7 199,5 -752,8 21,4 -77,31% 9,68% 

Anv timmar 822 996,8 828 985 798 542 -5 988,0 24 454,9 -0,72% 2,97% 

 

Medarbetarnas återhämtning. 

Semesteruttaget under 2021 har i förhållande till både 2019 och 2020 minskat. Regionstyrelsen kunnat till största del 
kunnat tillgodose medarbetarnas önskemål om återhämtning och semester. Ett antal verksamheter har varit kritiska 
men semesterförläggningen har till största del fungerat utan förflyttade eller indragna semestrar. 

Per 20211031 uppgår antalet sparade semesterdagar per medarbetare i genomsnitt till 10,8 dagar per medarbetare. 

 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaron har minskat från en redan låg nivå. Minskningen ses i gruppen kvinnor medan sjukfrånvaron hos män 
har ökat något. 

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultat och påverkan av covid-19 (inklusive prognos) 
 

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +28,7 miljoner kronor vilket är 19,0 miljoner kronor bättre än lagd 
budget. 
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Avvikelsen inom regionbidrag beror på att budgeterad tilläggsbudget 2021 är periodiserad i 1/12 delar. 

Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad försäljning/uttag från Skånelager 
samt intäkter för försäkringsmedicinska utredningar från försäkringskassan.  

Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterade bidrag och ersättning för sjuklön covid från försäkringskassan, 
merkostnadsersättning för covid skånelager samt statsbidrag för insatser inom barncancerområdet  

Avvikelsen inom övr intäkter och bidrag avser ej ännu använda/återsökta utv projekt/projektmedel. 

I posten personalkostnader ingår en en återföring av uppbokat/beräknat belopp i årsbokslut 2020 för julbonus contra 
utbetalt belopp med ca 6,0 miljoner kronor. Övrigt överskott inom personalkostnader avser i huvudsak vakanta 
tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar och övriga personalkostnader. 

Den negativa avvikelsen inom lämnade bidrag beror i huvudsak på budgeterad tilläggsbudget 2021 är periodiserad i 
1/12 delar medan hela utbetalningen av anslaget gjordes i oktober. 

Den negativa avvikelsen inom material och tjänster avser resultatfört material från Region Skåne lager.  

Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom ehälsa samt diverse övriga kostnader inom 
förtroendemannaorganisation och koncernkontoret. 

Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till 25,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. I lagd prognos ingår 
ej ännu använda anslag för ehälsa och RS anslag till förfogande med +98,9 miljoner kronor. Kostnader för material 
tillföljd av covid19 uppgår till -140,0 miljoner kronor i lagd prognos. Prognosen är även justerad med +15,0 miljoner 
kronor för Förtroendemannaorganisation samt +51,1 miljoner för Koncernkontoret. 
 

Åtgärder för ekonomi i balans 

  
Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts 
vidtas i nuläget. 
 

 

 

 


