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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 ligger 11 AOH under budgeterad AOH. Avdelningar som sticker ut avseende resursanvändning 
är den politiska organisationen där utfallet är 14 resurser fler än budgeterat till följd av resursökningar inför valet. 
Området för strategisk krisberedskap, miljö och säkerhet har 14 resurser fler än budget vilket beror bland annat på 
projekt kopplade till MSB och civilt försvar.  På Koncernstab kommunikation är utfallet 8 fler än budgeterat till följd av 
insatser inom digitala tjänster och invånarhälsa. 

Övriga avdelningar har ett utfall på färre använda resurser än budgeterat. Vad gäller avdelningar som sticker ut kan 
nämnas Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (12 resurser färre än budget), Avdelningen för regional 
utveckling (8 resurser färre än budget) och Koncernstab HR (9 resurser färre än budget) bland annat till följd av 
vakanser som inte återbesatts och utebliven bemanning av projekt. 

Använda timmar jmf med föregående år 

Antalet använda timmar har ökat i jämförelse med föregående år. De största ökningarna syns inom 
personalgrupperna medicinsk sekreterare och sjuksköterska där antal såväl anställda som använda timmar ökat inom 
avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning. Volymmässigt har den största ökningen skett inom 
Ledning/administration där såväl anställda som använda timmar ökat. Avseende bortfall av timmar har sjukledighet, 
semesteruttag samt tjänstledighet utan lön ökat procentuellt sett i jämförelse med föregående år. Avseende tillskott 
av timmar har såväl uttag av övertid och arbete i beredskap minskat procentuellt sett. 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaron har under årets första månader ökat, om än från en mycket låg nivå. Ökningen ses framför allt inom 
gruppen kvinnor 29 år eller yngre och generellt inom personalgruppen administratörer. Ökningen syns framför allt 
inom den korta sjukfrånvaron (1-7 dagar samt 8-14 dagar). Långtidsfrånvaron (60-179 dagar samt 180 dagar -) har 
minskat. 
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Personalrörlighet 

Koncernkontorets externa personalomsättning (andel avgångna tillsvidareanställda som lämnat Region Skåne/ antal 
anställda i början av mätperioden) var under år 2020 8,82 procent under år 2021 10,04 procent och under årets första 
månader år 2022 1,13 procent. Rörligheten syns inom samtliga av Koncernkontorets avdelningar men syns framför 
allt bland arkivadministratörer inom Området för informationsstyrning och informationsförsörjning vid Koncernstab 
kansli och bland inköpare inom Funktion inköp vid Koncernstab inköp och ekonomistyrning.  Arbetena inom Området 
för informationsstyrning och informationsförsörjning utgör för många ett förstaarbete och medarbetarna tenderar att 
inte stanna särskilt länge. Vad gäller inköpare inom Funktion inköp har man under en längre tid brottats med en hög 
personalomsättning till följd av stor marknadspåverkan. 

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultat inklusive prognos 
 

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +79,3 miljoner kronor vilket är 80,0 miljoner kronor bättre än lagd 
budget. 

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

Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterade bidrag ersättning för sjuklön covid från Försäkringskassan. 

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

I posten personalkostnader ingår en en återföring av uppbokat/beräknat belopp i årsbokslut 2021 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. 

Överskottet inom lämnade bidrag avser anslaget till RS förfogande, tilläggsbudget 2022 samt i ej använda 
drift/utv.medel inom Koncernkontoret. 

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

Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom e-hälsa samt diverse övriga kostnader inom 
förtroendemannaorganisation och koncernkontoret. 

Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till 80,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. Lagd prognos avser 
i sin helhet RS anslag till förfogande. 
 

Åtgärder för ekonomi i balans 

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

 

 


