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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  

Beträffande anställningsvolym i förhållande till budgeterad volym är antalet anställda 6 färre än vad som budgeterats 
för. Ett antal avdelningar överskrider sin budgeterade volym medan ett antal underskrider budget. Företrädesvis syns 
ökningen inom handläggar- och administratörsarbete. De största ökningarna i förhållande till budgeterad 
anställningsvolym ses inom följande verksamheter; 

- Koncernstab kommunikation till följd av satsningar på digital invånarhälsa samt många vikarier som gör att 
AOH-vokymen ökar. 

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

- Den politiska organisationen till följd av anställning av fler politiska sekreterare (i likhet med tidigare valår). 
 

Övriga verksamheter ligger i linje med budgeterad volym alternativt under budgeterad volym. 

Den stora differensen från föregående månad beror på en minskning av AOH inom den post där regionråden 
budgeteras (minskning från 18 till 8 AOH under oktober månad). 

Använda timmar jmf med föregående år 

Antalet anställda och använda timmar har ökat succesivt mellan 2021 och 2022 till följd av utökade uppdrag inom 
Koncernkontoret. Den största ökningen ses inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning till följd av 
omorganiseringen av kunskapsstyrningen där cirka 35 medarbetare överförts från andra förvaltningar. I övrigt ses en 
generell ökning bland Koncernkontorets olika avdelningar.  

Bortfall i använda timmar till följd av sjukledigheter, tjänstledigheter har ökat medan kompledigheten minskat. 
Semesteruttaget ligger på en högre nivå under 2022 än i förhållande till 2021 vilket kan förklaras av att det återigen 
varit möjligt att resa och att fler tagit ut fler semesterveckor. 

Tillkomst av timmar till följd av användning av övertidsarbete, timavlönade och arbete i beredskap har minskat i 
förhållande till 2021. Förklaringar till detta är att pandemin ledde till ett stort behov av extra resurser men att behovet 
minskat succesivt under både 2021 och 2022. 
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Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 

Vad gäller sjukfrånvaron ligger den på i princip samma nivå som föregående år motsvarande period. Männens 
sjukfrånvaro har minskat medans kvinnornas ökat något. Ökningen ses i gruppen kvinnor i åldern 29 år. I övriga 
grupper har den minskat. Ett antal fall av långtidssjukskrivningar inom Koncernkontoret står för en relativt stor del av 
den totala sjukfårnvaron.  

Merparten av sjukfrånvaron finns inom gruppen administratörer.   

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultat inklusive prognos 

 
Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +208,6 miljoner kronor vilket är 197,5 miljoner kronor bättre än 
lagd budget. 

Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad försäljning/uttag från Skånelager 
samt intäkter som budgeterats under övriga intäkter och bidrag. 

Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterade statsbidrag för insatser inom barncancerområdet. 

Avvikelsen inom övr. intäkter och bidrag avser ej ännu använda/återsökta utv. projekt och utv.medel/projektmedel 
samt intäkter som redovisats under försäljning och varor.. 

I posten personalkostnader ingår 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. 

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 
samt inhyrd personal.  

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

Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till 210,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. I lagd prognos 
ingår ej använda medel för RS anslag till förfogande, tilläggsbudget, anslaget för e-hälsa samt utvecklingsmedel inom 
koncernkontoret med totalt +161 miljoner kronor. I resultatet ingår även återföring av uppbokad tullrisk i årsbokslut 
2021 med 51,7 mkr samt nedskrivning av Skånelager med -16,7 mkr. Prognosen är även justerad med +14,0 miljoner 
kronor för förtroendemannaorganisation och övrig verksamhet inom Regionstyrelsen/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. 
 

 

 

 

 

 


