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Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

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 

Föregående års negativa resultat om -71,7 mkr återspeglade en ingående obalans i budgeten med beräknad underfinansiering på 
-57 mkr. Motsvarande obalans finns inte i årets budget. Förutsättningar finns i år för ett nollresultat och utfall per mars ligger i linje 
med budget. Prognosen per mars ligger därmed på +/-0 kr. 

I diagrammet över antal anställda omräknat till heltid (AOH) framgår att antalet per mars överstiger budget med 136 st. Differensen 
förklaras av SDV-projektets alla resurskontrakt med medarbetare från verksamheterna. Dessa finansieras av investeringsmedel 
och belastar inte driftbudgeten för Digitalisering IT och MT. I förvaltningens driftbudget är nyttjandet av AOH lägre än budgeterat 
per mars. Som en konsekvens av det omfattande digitaliseringsarbetet i Region Skåne innehåller årets personalbudget utökningar 
med totalt sett 88 st nya AOH som ska rekryteras successivt under året. I nuläget är 27 st av dessa rekryteringar klara. Här kan 
uppstå förseningar i rekryteringsarbetet jämfört med antagandena i budgeten, vilket då medför lägre personalkostnader än 
planerat. Förseningarna kan uppstå av olika anledningar men generellt gäller att vissa kompetenser är svårrekryterade pga 
bristande tillgång på arbetsmarknaden. Ackumulerat per mars avviker personalkostnaderna mot budget med 11,8 mkr till följd av 
detta. Överskottet i personalbudgeten utjämnas delvis (-2,6 mkr) med konsultkostnader i linjeverksamheten där man tar in resurser 

för att fylla en del av vakanserna. 

I kostnadsutvecklingen per mars redovisas totalt sett lägre personalkostnader än motsvarande period föregående år trots det 
pågående arbetet med att rekrytera fler medarbetare. Förklaringen till detta är att medarbetare inom verksamhetsområde SDV i år 
går på resurskontrakt i SDV-projektet i betydligt större omfattning än år 2020. Detta skifte i finansieringsprincip har per mars 
medfört -8,1 mkr i sänkta kostnader vilket balanserar utökningarna till följd av nyrekryteringar. 

Kostnadsutvecklingen per mars (+11,3%) förklaras av följande poster som i allt väsentligt är medräknade i budget: 

Förklaringar Mkr %-enhet Kommentar 

Transition nytt avtal Datakom/Telefoni 13,7 2,7% 
Budgeterat. Initital kostnad som utjämnas under året m 
lägre priser 

Microsoftavtal 12,4 2,5% Budgeterat. Delårseffekt av nytt avtal från 2021-06 

Utökning Nät, Säkerhetsåtgärder 4,9 1,0% Ej fullt budgeterat 

Pumpbanken 17,3 3,4% Budgeterat. Volyminköp infusionspumpar 

Volymökningar stycketjänster 4,2 0,8% Intäktsfinansierat 

Övrigt, periodiseringseffekter mm 4,1 0,8% Budgeterat i huvudsak 

        

Summa 56,6 11,3%   

 

Totalt sett innehåller årets budget utökningar med 108,5 mkr jämfört med budget föregående år. Drygt hälften av denna utökning 
förklaras av det nya Microsoftavtalet som medför ökad funktionalitet framförallt inom säkerhetsområdet. Jämfört med föregående 
års utfall innebär den budgeterade kostnadsnivån dock ingen ökning. Detta beror på att årsbokslutet för år 2021 belastades med 
en större kostnadsföring av resurskontrakten för medarbetare som deltagit i SDV-projektet. Bedömningen var att förseningar i 
projektet, bland annat till följd av pandemin, hade medfört merkostnader som inte borde bokföras som en anläggningstillgång, dvs 
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belasta investeringsmedlen, och därför istället resultatfördes på Digitalisering IT och MT. Denna kostnadspost bidrar till 
försämringen i resultatutvecklingskurvan i slutet av föregående år. 

Sammanfattningsvis konstateras att årets budget är i balans och föregående år belastades med tillfälliga kostnadsposter. Årets 

resultat bör därmed bli bättre än föregående år och i nivå med budgeterat nollresultat. 

 

 

 

 

 

 

 


