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Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid GSG (genomsnittlig sysselsättningsgrad) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

*Samtliga timmar fördelas ut i enlighet med dess organisatoriska tillhörighet. I 
Utdata filen förekommer det ibland blanka rader på befattningen, vilket ger 
upphov att dessa timmar inte kan matchas med sin huvudgruppstillhörighet. 

  

 

  

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 GSG 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (GSG) uppgår per maj 2022 till 67,75. Detta är en ökning med 2,95 resurser jämfört med 
samma period föregående år. Ökningen förklaras dels av tillsättning av tjänst för ny satsning i budget 2022 och dels av att detta 
mått även inkluderar medarbetare som tillfälligt arbetar i andra verksamheter i Region Skåne, men vars huvudanställning finns på 
Regional Utveckling. I de fall där ersättande vikarie tillsatts räknas tjänsten därmed två gånger.   

Sjukfrånvaro 

Under pandemin sjönk sjukfrånvarotalen för att vid återgång till ett mer normalläge öka igen. Detta har uppmärksammats i 

ledningsgruppen som har beslutat att undersöka detta närmare 

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Utfall 

Regionala Utvecklingsnämnden redovisar per maj 2022 ett resultat på +31,1 mnkr (budget för samma period +26,3 mnkr). 
Differensen på -2,6 mnkr på intäktssidan hänförs huvudsakligen till lägre intäkter i projekt jämfört med budget. Verksamhetens 
kostnader står för en positiv avvikelse om 7,4 mnkr per mars, vilket framförallt beror på att konsultkostnader, lämnade bidrag och 
övriga kostnader hittils varit lägre än budgeterat. Kostnaderna väntas öka under året. 

 

Prognos 

Regionala Utvecklingsnämnden lämnar i maj 2022 en helårsprognos på +/- 0. Löpande kontroller och uppföljning görs regelbundet 
för att hålla ekonomin i balans.  
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