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Attraktiv arbetsgivare 

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

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

AID 

Huvudgrupp 

Antal tim. 

2101-2109 

Diff föreg 

år % 

Ledning / 

Administration 75 583 1 568 2,12% 

Totalt 75 583 1 568   

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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Region Skåne  

 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 
Utfall 
 
Regionala utvecklingsnämnden redovisar per oktober 2021 ett resultat på +33,7 mnkr (budget för samma 
period +22,5 mnkr). Differensen på -32,8 mnkr på intäktssidan hänförs huvudsakligen till lägre intäkter i 
projekt jämfört med budget.  
 
Verksamhetens kostnader står för en positiv avvikelse om +44,1 mnkr per oktober, vilket framför allt beror 
på att lämnade bidrag, konsultkostnader och övriga kostnader varit lägre än budgeterat. Kostnaderna 
väntas öka under resten av året. Årets genomförda upphandlingar resulterar i konsultkostnader när 
leverans sker och arbete genomförs under årets sista månader. Övriga kostnader är lägre huvudsakligen 
på grund av att pandemin fortfarande påverkar möjligheten att resa och anordna fysiska möten.  
 
Prognos 
 
Regionala utvecklingsnämnden lämnar i oktober 2021 en helårsprognos på +/- 0. Covid-19 har under 2021 
fortsatt påverkat ekonomin på så sätt att det inte varit möjligt att resa och anordna fysiska möten i vanlig 
ordning. Prognosen för övriga kostnader har följaktligen justerats ned. Personalkostnaderna 
prognostiseras också bli lägre än budgeterat, huvudsakligen på grund av tjänstledigheter (se mer 
information nedan). En genomgång av planerade beslut och åtgärder för resterande del av 2021 resulterar 
dock i att prognosen för lämnade bidrag justeras upp i förhållande till budget.  
 
Personalkostnader 
 
Under året har ingen inhyrd personal förekommit. Anställningsvolymen per oktober 2021 uppgår till 65 
anställda omräknat till heltid (AOH), vilket är en ökning jämfört med föregående år (63). Avvikelsen mot 
budgeterad AOH (61) beror huvudsakligen på att det budgeterade värdet inte har omfattat både ordinarie 
anställd och vikarie i samband med tjänstledighet. Använda timmar ligger på en liknande nivå som tidigare 
år trots ökad anställningsvolym, huvudsakligen på grund av att fler anställda är tjänstlediga.  
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Region Skåne  

 

 
 

 
2021  

jan-sep 
2020  

jan-sep 
2019  

jan-sep 

Diff. Timmar 
2021-2020  

jan-sep 

Diff. Timmar 
2021-2019 

jan-sep 

            

Anst timmar 100 183,4 94 258,2 91 964,1 5 925,2 8 219,3 

Sjukledighet -2 597,3 -2 627,2 -2 615,4 29,9 18,1 

Tjl med lön -48,0 -152,0 -110,0 104,0 62,0 

Tjl u lön -10 931,0 -6 962,9 -4 308,4 -3 968,1 -6 622,6 

Kompledighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Semesterled -11 342,0 -10 991,4 -11 598,0 -350,6 255,9 

Timlön 317,5 490,0 132,3 -172,5 185,3 

Fyll/övertid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arb jour/bered 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anv timmar 75 582,6 74 014,7 73 464,6 1 567,9 2 118,1 

 
Regionala utvecklingsnämnden har under åren 2020-2021 påverkats av pandemin på så sätt att planerade 
aktiviteter behövde anpassas och nya prioriteringar blev aktuella. Vissa anställda deltog och deltar i 
särskilda insatser kopplat till materialförsörjning, krishantering och vaccinering istället för att arbeta med 
sina ordinarie arbetsuppgifter. Bedömningen är dock att det huvudsakligen har varit möjligt för de anställda 
att ta ut semester på vanligt sätt och att det inte har varit nödvändigt att vidta några särskilda åtgärder för 
medarbetarnas återhämtning. 
 

 


