
Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018  
med plan för 2019 -2020

Den
nära

vården



RF 2017-10-23 – 2017-10 -24
Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020

Grafisk form:  Lena Granell, Colloco Grafisk Form
Foto omslag:  Stor bild Scandinav/Johnér, mindre bilder Skånetrafiken, Bengt Flemark, Andreas Hillergren



 34 Samverkan med idéburen sektor
 35 Internationellt samarbete
 35 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
 35 En drivande utvecklingsaktör
 35 Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag

 37 Verksamhetsstöd
 37 Krisberedskap och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete  
 37 Framtidens sjukhus
 38 Service och IT-stöd till vårdprocessen
 39 Upphandlingar 
 39 Region Skånes miljöprogram för det interna arbetet
 40 Regionsamverkan Sydsverige 
 40 Tillgänglighet och dialog bygger förtroende  
  för Region Skåne 
 41 Patientnämnden stödjer patienterna och verksamheten

 42 Medarbetare
 42 Attraktiv arbetsgivare
 43 Arbete med lika rättigheter och möjligheter
 43 Hälsofrämjande arbetsplats 
 44 Det goda ledarskapet 
 44 Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras

 47 Ekonomi 
 47 Finansiella mål 
 48 Ekonomiska förutsättningar 2017-2019 
 48 Ekonomiskt utgångsläge
 48 Intäktsutveckling
 50 Kostnadsutveckling
 51 Övriga beräkningsförutsättningar
 52 Resultatbudget
 52 Finansiering
 52 Regionbidrag
 54 Investeringar

 58 Regionfullmäktiges beslut

 62 Bilagor
 62 1.  Resultatbudget
 63 2. Kassaflödesbudget
 64 3. Balansbudget
 65 4. Regionbidrag
 67 5. Investeringsbudget
 69 6. Region Skånes majoritetsägda bolag
 71 7. Budgetprocessen och annan verksam hets styrning

VåR ViSion, VåRa Mål och planERingSföRutSättningaR 

 4 Skåne – livskvalitet i världsklass
 5 Regionstyrelsens ordförande har ordet
 6 Nöjda medborgare i fokus
 7 Region Skånes övergripande mål 
 8 Planeringsförutsättningar 
 11 God hälsa och livskvalitet för alla

VåRa RESuRSER 
 13 hälso- och sjukvård
 13 Den skånska hälso- och sjukvården ska utvecklas
 14 Jämlik hälso- och sjukvård
 14 Digitalisering för framtidens sjukvård
 15 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
 15 Personcentrerad vård
 16 Säker hälso- och sjukvård
 16 Tillgänglig hälso- och sjukvård
 16 Kunskapsbaserad vård
 17 Effektiv hälso- och sjukvård
 18 Särskilt prioriterade områden för planperioden
 21 En drivande utvecklingsaktör
 22 Utbildningsuppdraget
 23 Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag

 25 Kollektivtrafik
 25 Region Skånes uppdrag inom kollektivtrafik
 25 Kollektivtrafiken utvecklar Skåne
 26 Kollektivtrafiken förutsätter bättre infrastruktur 
 26 En drivande utvecklingsaktör
 27 Serviceresor 
 27 Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag
 

 29 Kulturverksamhet
 29 Konst och kultur i Skåne
 29 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 
 30 En drivande utvecklingsaktör 
 30 Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag

 31 allmän regional utveckling 
 31 Hållbar utveckling i Skåne
 31 Kunskapsregionen Skåne
 32 Life Science
 32 Livsmedelsstrategi
 32 Fler i arbete
 33 Arbeta för att klimatsäkra Skåne
 34 Skåne ska vara en attraktiv boenderegion

Innehåll



 

FoTo: © BENGT FLEmARK

Skåne – livskvalitet i världsklass
Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, miljö och hållbar 
tillväxt, tillhandahålla god hälso- och sjukvård, bra kommunika-
tioner och i samverkan med andra aktörer skapa gynnsamma 
förutsättningar för näringsliv och kulturliv. Region Skånes  
ansvar och arbete ska bidra till att förverkliga visionen  
Skåne – livskvalitet i världsklass.

Jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård är en förutsättning för 
att Skåne ska fortsätta utvecklas positivt. Arbetet för en bättre 
och mer tillgänglig sjukvård är prioriterat. 

Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, ska 
genomföras i samverkan med övriga samhällsaktörer. Skåne ska 
utvecklas så att det blir än mer attraktivt för boende, besökare 
och investerare. målet är att Region Skånes verksamhet år 2020 
ska vara fritt från fossila bränslen. Skåne ska år 2020 även vara 
Europas mest innovativa region. Den ekonomiska tillväxten ska 
vara hållbar. Detta är centralt för att finansiera den gemensam-
ma välfärden. Befolkningens hälsa, utbildning, miljöns tillstånd, 
graden av jämställdhet och jämlikhet i samhället är exempel på 
välfärdsmått som kan användas för att bedöma hur välstånd 
utvecklas och hur hållbar tillväxten är. 

Skånes utveckling är starkt kopplad till vad som sker i vår 
omvärld. Genom att samarbeta med andra regioner både i 
Sverige och i andra länder och vara aktiva i svenska och euro-
peiska samarbetsorganisationer förbättras förutsättningarna  
att möta framtidens utmaningar. 

Skåne ska vara öppet och välkomnande, attraktivt och tillgäng-
ligt för boende, företag och besökare. medborgare och sam-
arbetspartners ska kunna känna stort förtroende för Region 
Skåne. 

Verksamheterna finansieras i huvudsak genom skattemedel, och 
dessa ska användas på bästa och mest effektiva sätt. Kvaliteten 
i Region Skånes verksamheter ska vara god. Region Skåne ska 
vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne och 
verka för att Öresundsregionen kan erbjuda hög livskvalitet och 
goda möjligheter för såväl människor som företag. målsättningen 
är att företag ska välja etableringar i Skåne framför andra 
regioner i norra Europa.

Region Skåne ska stärka kulturen, civilsamhället och medborgar-
nas egenmakt för att på så sätt skapa social gemenskap och 
utveckling för såväl individen som för regionen som helhet. 
Region Skåne ska bidra till ett Skåne där människor känner sig 
delaktiga i samhället och där engagemang och deltagande 
uppmuntras. Region Skåne ska driva på utvecklingen av ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Skåne, där klimat-
utmaningar tas på allvar och en god och jämlik folkhälsa står 
i centrum. 

Öppenhet, god välfärd, omsorg om skatteintäkterna, miljö - 
arbete och hållbar ekonomisk tillväxt är avgörande för regionens 
långsiktiga utveckling. 
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Det går bra för Sverige och Skåne. Sysselsättningen ökar 
och tillväxten är hög. Den växande ekonomin måste 
komma alla till del. Välfärden ska därför byggas ut. 

Den skånska sjukvården utvecklas snabbt och stiger i de 
nationella kvalitetsmätningarna. Det är en följd av stora 
satsningar på tillgänglighet, psykiatri, cancersjukvård, 
kvinnosjukvård och akutsjukvård med mera. Samtidigt  
blir skåningarna fler och äldre. Behovet av en effektiv och 
högkvalitativ sjukvård ökar.
 
Med här föreliggande budget för 2018 med plan för 2019 
och 2020 möter vi de ökande behoven av sjukvård sam
tidigt som vi gör specifika satsningar på primärvården och 
akutsjukvården. 
 
Akutsjukvården har idag problem med överbeläggningar 
och långa väntetider. Genom att tillskjuta resurser till akut
sjukvården och primärvården kan vi utöka öppettiderna på 
kvällar och helger på de vårdcentraler som ligger i anslut
ning till akutmottagningarna. Detta kommer att leda till 
att väntetiderna på akutmottagningarna kortas och 
tillgängligheten ökar i primärvården.
 
Budgeten genomsyras av ambitionen att öka jämlikheten  
i hälsa. Sjukvården ska vara tillgänglig och hålla hög 
kvalitet.
 
Riktade satsningar görs också på att korta köerna till 
operation och åtgärder. Kvinnosjukvård, barnsjukvård, 
neonatalvård och psykiatri får särskilda resurstillskott. 

Vidare ökar anslagen till läkemedel. Skånsk sjukvård  
ligger i framkant med att introducera de mest effektiva 
läkemedlen.
 
Region Skåne står inför mycket stora investeringar i nya 
sjukhusbyggnader i Helsingborg Malmö och Lund. 
Investeringar pågår också i Ängelholm och planeras i 
Hässleholm. Samtidigt ska nya sammanhållna ITsystem 
till vården köpas in. Omfattande investeringar i ny 
kollektivtrafik ska göras i bland annat Lund och Malmö 
och ett nytt tågsystem med dubbeldäckare ska byggas ut. 
Investeringarna är nödvändiga, men kostnaderna blir höga 
under den kommande tioårsperioden. Investeringarna bör 
finansieras på ett sätt som inte skjuter kostnaderna på 
framtida generationer. Så tar vi gemensamt ansvar.

Även inom det regionala utvecklingsområdet har mycket 
hänt under de senaste tre åren med beslut om utbyggnad  
av järnvägsspåren mellan Lund och Hässleholm, spårvägs
utbyggnad i Lund, nya Pågatågslinjer till Trelleborg och 
Halmstad och återstart av flera busslinjer på landsbygden. 
Med budgeten för 2018 fortsätter vi att satsa på regional 
utveckling och den skånska kollektivtrafiken.

Regionstyrelsens  
ordförande har ordet

Henrik Fritzon (S)
regionstyrelsens ordförande

Fo
To

: 
©

 P
E

R
 w

IL
LK

E
N

S



6 REGION skåNEs vERksamhEtsplaN Och budGEt 2018

Nöjda medborgare i fokus

Region Skånes verksamhet bygger på hög service 
och hållbar utveckling. Region Skåne arbetar för en 
välfungerande hälso- och sjukvård och kollektiv-
trafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt 
kulturliv.

REgion SKånES anSVaR och uppDRag

Region Skåne ansvarar för att förse invånarna med god sjuk vård 
i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Patient perspektivet 
ska vara tydligt. Region Skåne ansvarar även för en hållbar 
tillväxt vad gäller kollektivtrafik, regional planering och utveckling 
samt för att bidra till kulturen i Skåne län. Skåne ska vara en 
öppen och välkomnande region, attraktiv och tillgänglig för 
boende, företag och besökare. medborgarna och samarbets-
partners ska känna förtroende för Region Skåne.

StYRning

Region Skåne är en demokratiskt styrd organisation och 
politikerna som väljs i allmänna val vart fjärde år representerar 
invånarna i Skåne län. Region Skåne leds av regionfullmäktige 
och finansieras via landstingsskatten, avgifter, taxor och 
statsbidrag. Styrningen grundas på kommunallagen och 
speciallagar för sjukvård, kollektivtrafik och regional planering. 

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av  
Region Skånes angelägenheter och har ansvar för att nämn-
dernas verksamhet och aktiviteter i Region Skånes bolag är  
i överensstämmelse med fullmäktiges beslut. 

 
VERKSaMhEtSplan och BuDgEt

Verksamhetsplan med budget är Region Skånes viktigaste 
styrdokument och beskriver mål, satsningar, ekonomiska  
ramar samt anger inriktning för vad Region Skånes verksam -
heter ska uppnå. Region Skånes budget för 2018 omfattar cirka 
46,5 miljarder kronor. Region Skåne bygger ut och investerar  
för de kommande tre åren för cirka 17 miljarder kronor, som  
i huvudsak går till hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

StRatEgiSKa planER

Satsningar på och utveckling av hälso- och sjukvård, kollek - 
tivtrafik och regionens utveckling utgår i övrigt också från  

VåR ViSion, VåRa Mål och planERingSföRutSättningaR

VERKSaMhEtSiDé

Region Skåne verkar för hälsa, hållbar tillväxt och utveckling, 
innovation och tolerans. Skattemedlen ska användas effektivt 
utifrån god ekonomisk hushållning. 

Värderingar
Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att alla som 
arbetar i Region Skåne är bärare av de gemensamma värdering-
arna. Det påverkar allas arbete och engagemang men också  
hur man förhåller sig till varandra, våra patienter och kunder.  
Alla har ett ansvar att känna till och dela verksamhetens 
värderingar:

• Välkomnande
• Drivande
• Omtanke och respekt

andra särskilt viktiga planer och strategier. Dessa syftar alla till 
att nå Region Skånes långsiktiga mål. Bland dessa planer finns:

• Regional utvecklingsstrategi (RUS) ”Det Öppna Skåne 2030”
• Plan för systematiskt förbättringsarbete och ökad tillgänglig-

het inom hälso- och sjukvården
• Strategi för jämlik vård 2016-2018
• Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020
• Regional cancerplan 2015-2018
• Region Skånes strategiska plan för ökad tillgänglighet och 

jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för 
kvinnors hälsa 2017–2019

• E-hälsostrategi för Region Skåne 2016-2020
• Investeringar i nya sjukhusområden för framtidens hälso-  

och sjukvård
• Trafikförsörjningsprogram 2015-2025
• Regional kulturplan för Skåne 2016-2019
• Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020
• Krishanteringsplan 2015-2018 
• miljöstrategiskt program
• Region Skånes miljöprogram
• Kompetensförsörjningsplan för Region Skåne 2017-2020

Serviceinriktad  
verksamhet med hög 

kvalitet.

En drivande  
utvecklingsaktör.

Attraktiv  
arbetsgivare.

En långsiktigt  
stark ekonomi.

I fokus står alltid nöjda medborgare. Våra resurser är verksamheten, medarbetarna 
och ekonomin. Utifrån detta är våra gemensamma styrande mål:

REgion SKånES 
öVERgRipanDE Mål
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Regionfullmäktiges och budgetens övergripande mål är styrande 
och omfattar all verksamhet. I verksamhetsplan och budget 
anges, utifrån dessa mål, inriktning och mer specifika uppdrag 
som verksamheten har att förhålla sig till under respektive 
avsnitt. Efter att fullmäktige beslutat om verksamhetsplan och 
budget ansvarar regionstyrelsen för att utarbeta en uppföljnings-
plan för nästkommande år. 

Denna uppföljningsplan omfattar den fördjupade uppföljning 
som görs i samband med nämndernas verksamhetsberättelser 

och Region Skånes samlade delårsrapport per augusti och 
årsredovisningen. Planen beskriver vad respektive nämnd 
förväntas redovisa och analysera för att ge en samlad bild av 
måluppfyllelsen för respektive nämnd men också för Region 
Skåne som helhet. Region Skåne ska utreda målen i och 
förutsättningarna för ett klimatpolitiskt ramverk. De klimat-
politiska målen ska kontinuerligt följas upp som en del av den 
ordinarie ekonomiska uppföljningen.

KonKREtiSERing och uppföljning aV MålEn

Region Skånes  
övergripande mål
I fokus står alltid nöjda medborgare. Våra resurser är 
verksamheten, medarbetarna och ekonomin. 
Utifrån detta är våra gemensamma styrande mål:

Serviceinriktad  
verksamhet med  

hög kvalitet.

En drivande
utvecklingsaktör.

Attraktiv
arbetsgivare.

En långsiktigt 
stark ekonomi.

Nöjda
medborgare

VåR ViSion, VåRa Mål och planERingSföRutSättningaR

Serviceinriktad  
verksamhet med  

hög kvalitet.

En långsiktigt 
stark ekonomi.

En drivande
utvecklingsaktör.

Attraktiv 
arbetsgivare.

» I varje möte välkomnas människor med omtanke och respekt.
» En god servicenivå ska prägla alla Region Skånes verksamheter. 
» Tillgängligheten och kvaliteten ska ständigt förbättras.

» Region Skåne ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling inom  
alla ansvarsområden.

» Skåne ska bli ledande i Europa på forskning, innovationer och utbildning.
» IT och digital kommunikation ska förenkla och effektivisera med - 

arbetarnas arbete och öka kvalitet och servicenivån i verksamheterna. 

» Ledarskapet ska vara närvarande, lyssnande och tydligt samt uppmuntra  
till delaktighet. 

» Region Skåne ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med 
goda förutsättningar att påverka verksamhetens utveckling och resultat. 

» En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för  
att klara framtidens uppdrag. 

» Region Skåne ska planera med framförhållning och handlingsberedskap. 
» Region Skånes alla beslut ska vara finansierade. 
» Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter  

ska vara tydligt.
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omvärld, konjunktur och utveckling av skatteunderlag
Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i 
Sverige blir stark, 3,4 procent år 2017 respektive 2,6 procent 
år 2018 (kalenderkorrigerade siffror). Det är en upprevide
ring jämfört med vårpropositionen. Den globala tillväxten  
är idag visserligen under genomsnittet för 2000talet. Men 
konjunkturuppgången i världen fortsatte under 2017 med en 
snabbare ökning av industriproduktion och världshandeln. 
Det ser ut att bli en något starkare tillväxt 2017 och 2018 i 
de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel, vilket 
bidrar till en starkare svensk export 2018. Det förefaller inte 
som den politiska osäkerheten i Europa och USA i någon 
större omfattning påverkat den ekonomiska utvecklingen, 
indikatorerna tyder snarare på att ett relativt högt förtroende 
hos både hushåll och företag.

Regeringen väntar sig att den starka utvecklingen på 
arbetsmarknaden håller i sig. Antalet sysselsatta väntas 
fortsätta öka snabbt 2017 och även relativt snabbt 2018. 
Sysselsättningsgraden, dvs andelen sysselsatta i befolkningen 
i arbetsför ålder har ökat kraftigt. Den starka konjunktur
utvecklingen och regeringens åtgärder medför en ökad 
efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten bedöms  
minska till 5,9 procent år 2018.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning  
av skatteunderlaget för perioden 20172020 är att öknings
takten väntas avta successivt från den starka utveckling som 
var 2016. Från och med 2019 förutser SKL en skatteunder
lagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som 
gått sedan millennieskiftet.

Region Skånes ekonomi
Region Skånes finansiella ställning är svag. Det egna 
kapitalet uppgår till 20 311 miljoner kronor och soliditeten 
är vid en jämförelse med övriga regioner/landsting den  
tredje svagaste i landet. Det är endast två regioner i landet, 
Östergötland och Jönköping, som inte har någon skuld till 
kommande generationer och kan sägas ha god ekonomisk 
hushållning. Vid en jämförelse mellan landets regioner/
landsting av övriga ekonomiska nyckeltal visar Region Skåne 
ett försämrat läge de senaste åren. Särskilt allvarligt är 

utvecklingen av nettokostnaderna, som varit högre än 
intäktsutvecklingen fyra av de fem senaste åren.

I några avseenden är Region Skånes utgångsläge bra.  
Vi har fortfarande en nettokostnad per invånare totalt och 
nettokostnad per invånare inom hälso och sjukvård som är 
lägre än riksgenomsnittet. Region Skåne har, justerat för 
verksamhetsinnehåll, den näst lägsta utdebiteringen av 
landets regioner/landsting 2017. Skatteuttaget i Skåne,  
10,69 kronor är 73 öre lägre än snittutdebiteringen i riket.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen idag och i framtiden är en av hela 
välfärdssektorns, och då även en av Region Skånes, stora 
utmaningar. Rätt kompetenser är en av grundförutsättning
arna för att verksamheterna ska kunna möta medborgarnas 
krav och behov, både idag och i framtiden. Behovet av 
välfärdstjänster kommer att öka drastiskt de kommande 
åren då befolkningen ökar i antal samtidigt som befolk
ningsstrukturen förändras så att allt fler blir äldre. Under 
samma tidsperiod uppnår dessutom många medarbetare 
pensionsålder. I dagsläget finns brist på läkare inom vissa 
specialiteter, och främst då inom allmänmedicin och 
psykiatri. Bristen på specialistsjuksköterskor har accelererat 
det senaste dryga året och finns nu inom i stort sett alla 
områden även om det inom medicin, kirurgi, onkologi, 
akutsjukvård, barnintensivvård och psykiatri är som mest 
problematiskt.

Årligen lämnar cirka 9 procent av Region Skånes tills  
vidareanställda medarbetare sina anställningar (pensions
avgångar inräknade). Detta innebär ett behov av att 
rekrytera cirka 2 750 nya medarbetare årligen, eller 27 500 
under en tioårsperiod, vid ett antagande om konstant 
anställningsvolym och personalrörlighet. Då är hänsyn 
inte tagen till nuvarande obalanser vad gäller tillgång till 
kompetens, förändrad demografi, framtida verksamhetsför
ändringar och förändring av arbetssätt, exempelvis genom 
kompetensmixplanering. De årliga pensionsavgångarna i 
Region Skåne ökar fram till 2019 för att sedan plana ut och 
stabiliseras på en nivå runt 900 personer per år. Den totala 
volymen beräknade pensionsavgångar åren 20172026 är 

Planeringsförutsättningar

VåR ViSion, VåRa Mål och planERingSföRutSättningaR

Inför planeringsperioden genomför Region Skåne omvärldsanalyser av olika slag, både utifrån 
nationella och internationella perspektiv. Analyserna ska fånga såväl den ekonomiska utvecklingen 
som ny lagstiftning, framsteg i verksamheten, förändringar i befolkningstillväxten och omställningar 
på arbetsmarknaden som är relevanta för Region Skånes ansvarsområden. 
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cirka 8 000 personer, vilket motsvarar nästan var fjärde av 
samtliga idag tillsvidareanställda. 

investeringar
Region Skåne står inför mycket stora investeringar både 
avseende hälso och sjukvård och kollektivtrafik. Om
fattande insatser förbereds på sjukhusområdena i Malmö, 
Lund och Helsingborg. Stora insatser genomförs även på 
Ängelholms sjukhusområde som ägs av Hälsostaden AB, och 
som påverkar Region Skåne som största hyresgäst och som 
delägare. Motsvarande behov finns även i varierande grad på 
övriga sjukhusområden. Målet är att kollektivtrafikens resor 
ska fördubblas fram till 2020 (jämfört med 2006) och att 
marknadsandelen av motorburen trafik år 2030 ska vara  
40 procent. För att genomföra detta har Region Skåne redan 
gjort stora insatser för att öka trafikkapaciteten när det gäller 
bussar och tåg. Framför allt ökningen av tågkapaciteten 
kräver stora investeringar. Framtida infrastruktursatsningar 
är primärt en statlig angelägenhet. Det kräver även dialog 
med andra län, regioner och statliga myndigheter.

Befolkningsprognos
En demografisk utveckling, som vi inte har varit med om 
tidigare, kommer att ske i Skåne under de närmaste åren. 
Förutom att antalet äldre i befolkningen ökar, ökar även 
barnafödandet och invandringen. Utöver det sker fler 
inflyttningar än utflyttningar, det finns fler män än kvinnor 
och den demografiska skillnaden mellan stad och land ökar1. 

VåR ViSion, VåRa Mål och planERingSföRutSättningaR

Sammanfattningsvis så blir vi allt fler, allt äldre och färre  
ska försörja fler.

Prognosen visar på en ökad koncentration av unga till de 
stora städerna, samt större demografiska skillnader mellan 
stad och land. Trenden att fler unga väljer att bosätta sig i 
städer fortsätter och fler förväntas också få åtminstone sitt 
första barn där och flyttar inte lika snabbt till kranskommu
nerna när barnaåren nalkas. Detta leder till att Skånes tre 
största städer Malmö, Helsingborg och Lund förväntas öka 
sin procentuella andel av Skånes födda barn under prognos
perioden, samtidigt som städernas andel av Skånes äldre 
förväntas minska.

1. Avdelningen för Regional utveckling Skåne. Skånes befolkningsprognos 2015 -2024

FoTo: © BENGT FLEmARK

Trenden att fler unga väljer att bosätta sig i städer fortsätter och fler förväntas också få åtminstone sitt första barn där 
och flyttar inte lika snabbt till kranskommunenerna när barnaåren nalkas.

Befolkningsprognos
 Befolkning 31 dec  förändring
 2016 2026 Antal Procent

0 -9 år 163 313 176 991 13 678 8 %

10 -19 år 143 350 173 525 30 175 21 %

20-64 år 759 527 816 738 57 211 8 %

65 -74 år 144 295 140 311 -3 984 –3 %

75 - 84 år 79 260 113 021 33 761 43 %

85+ år 34 820 39 960 5 140 15 %

totalt 1 324 565 1 460 546 135 981 10 %

Tabellen visar åldersstrukturen i Skåne 2026 jämfört med 2016. 
Försörjningskvoten, som visar hur många inklusive sig själv, var och en 
i yrkesaktiv ålder (20-64 år) ska försörja genom sitt arbete kommer 
att öka från 1,74 till 1,79.
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VåR ViSion, VåRa Mål och planERingSföRutSättningaR

principer för finansiell planering
Region Skånes ekonomi står inför stora utmaningar den 
kommande tioårsperioden. Beslut har tagits och ska tas om 
omfattande investeringar i sjukhusbyggnader. Hälso och 
sjukvården påverkas också av förändringar i demografin med 
allt fler i de äldsta åldersgrupperna. Kollektivtrafiken står 
också inför stora utmaningar med ett fördubblingsmål, som 
kräver ytterligare utökningar av trafikkapaciteten. Satsning
ar inom kollektivtrafiken krävs också om vi ska gå i riktning 
mot ett mer hållbart samhälle och få attraktiva och fung
erande städer. Behoven är stora och resurserna är begränsade. 
Såväl kostnadseffektiviseringar som intäktsförstärkningar är 
nödvändiga för att ekvationen ska gå ihop.

Verksamhetsplan och budget är Region Skånes viktigaste 
styrdokument. Regionfullmäktiges budgetbeslut ska inte 
enbart anses styrande för budgetåret, utan för hela den 
aktuella planperioden. Nämnderna kan inte fatta beslut  

som går utanför de ekonomiska ramarna, inte heller under 
år två och tre i planperioden. Behöver sådana beslut fattas 
måste regionfullmäktige först ge sitt godkännande.

god ekonomisk hushållning och intern kontroll 
Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse 
för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne 
gäller att de fyra övergripande målen enligt ovan ska leda  
till god ekonomisk hushållning. Det interna kontrollarbetet 
är integrerat med de ordinarie processerna för planering, 
genomförande och uppföljning. De obligatoriska verksam
hetsmässiga kontrollområdena är desamma som de över
gripande målen i verksamhetsplan och budget. Därtill 
kommer att antal obligatoriska administrativa kontroll
områden som beskrivs närmare i bilaga 7 Budgetprocessen  
och annan verksamhetsstyrning.

FoTo: © CECIL IA SANDéN FoTo: © PETER BRINCH
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Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Hälsofakto
rer är arv, miljö och socioekonomiska förhållanden. Tidiga 
satsningar ger ofta bäst resultat, och därför ska arbetet med 
att främja barn och ungas hälsa prioriteras. Folkhälsoarbetet 
ska bidra till långsiktigt positiva effekter på hälsan. Detta 
stärker även den sociala hållbarheten i Skåne och minskar 
ojämlikheterna i hälsa. Särskilt viktigt är detta arbete i de 
mest socioekonomiskt utsatta områdena. Folkhälsoarbetet 
måste vara tvärsektoriellt, och nya samverkansformer 
behöver utvecklas. Det hälsofrämjande och sjukdomsföre
byggande arbetet ska vara en självklar del av skånsk hälso 
och sjukvård och tandvård.

Befolkningens hälsa är en viktig faktor för att öka den 
sociala hållbarheten. Region Skåne ska arbeta tillsammans 
med andra aktörer i Skåne för att stärka detta område. 
Samverkan med andra samhällsaktörer, såsom ideella 
sektorn och arbetsmarknadens parter, är av stor vikt för att 
gemensamt ta sig an Skånes sociala och hälsomässiga 
utmaningar. Ett annat verktyg är att upphandla sociala 
innovationer. Region Skåne kan på så sätt bidra till en  
ökad jämlikhet och hälsa.

Region Skåne ska även fortsätta att sprida kunskap  
om kulturens betydelse för hälsan samt ge möjlighet till  
eget kulturskapande. 

Hälso och sjukvården har en central betydelse i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet, och ska utveckla 
hälsofrämjande åtgärder genom att medverka i utvecklingen 
och införandet av ny teknik och kunskap. Särskilt viktig är 
primärvården som för de flesta invånare är den första 
ingången till sjukvården. Primärvårdens kunskap och 
kompetens inom det hälsofrämjandet arbetet måste därför 
utvecklas. 

Patienternas delaktighet och självbestämmande ska öka 
genom att vården alltmer utformas utifrån patientens behov. 
Varje patient ska även, efter egen förmåga, ges möjlighet att 
bidra till sin egen hälsa. Region Skåne ska i än högre grad 
erbjuda hälsoinformation, patientutbildningar, aktivt 
samverka med brukarorganisationerna, fortsätta utveckling
en av 1177 Vårdguidens etjänster. Genom att erbjuda 
patienten tillgång till sin egen journal individens möjlighet 
till egenvård. Hälso och sjukvården ska präglas av ett 
hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

VåR ViSion, VåRa Mål och planERingSföRutSättningaR

God hälsa och livskvalitet för alla
Region Skåne ska arbeta för att minimera bakomliggande faktorer till ohälsa och sjukdom och  
sam tidigt lyfta de faktorer som ger god hälsa. Därför löper folkhälsoarbetet som en röd tråd genom 
hela Region Skånes verksamhet, från det regionala utvecklingsuppdragets fokus på hållbar utveckling 
till hälso- och sjukvårdens uppdrag.

FoTo: © CoLoURBox.ComFoTo: © CHRISTIAAN DIRKSEN
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Hälso- ocH sjukvård

Våra resurser
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Omställningen till digitalisering ska prioriteras, och nya 
lösningar och teknik ska införas. Syftet ska vara att göra 
medborgaren mer delaktig i sin egen vård och att kunna 
erbjuda en mer personcentrerad hälso och sjukvård. 
Digitalisering av vården bidrar till högre kvalitet i hälso  
och sjukvård.

Födande kvinnor ska få tillgänglig, trygg och säker  
vård. Förlossningsvården måste anpassas efter befolkningens 
behov. Fler förlossningsplatser ska öppnas och omhänder
tagandet av familjen bli bättre. Eftervården och uppfölj
ningen ska utvecklas och arbetet för att minska förlossnings
skador prioriteras.

Psykisk ohälsa ska motverkas och vården ska utvecklas  
i linje med ingångna ramöverenskommelser om samverkan 
mellan Region Skåne och Skånes kommuner samt i enlighet 
med nationella riktlinjer. Primärvårdens roll som första 
linjens vård vid psykisk ohälsa ska förstärkas.

Akutsjukvården ska tillgodose en tillgänglig och patient
säker vård. Arbetet med införande av akutläkare ska fort sätta.

Palliativ vård (vård i livets slutskede) ska fortsatt utveck
las och vara tillgänglig. Det ska finnas möjlighet till palliativ 
vård i hemmet och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

Hälso- och sjukvård

Den skånska hälso- och sjukvården ska utvecklas
Ett ökat fokus på den nära vården kommer att finnas med 
under de kommande åren. Utveckling av den nära vården  
är ett viktigt utvecklingsarbete, som alla verksamheter ska 
bidra till de närmaste åren för omställning till framtidens 
hälso och sjukvård. Primärvårdens huvudansvar för 
patienternas nära vård ska förtydligas. Resurserna ska 
an vändas mer effektivt genom att minska detaljstyrningen 
och istället öka vårdcentralernas möjligheter att utifrån 
stabila förutsättningar utforma sin verksamhet efter patient
nytta och smarta lösningar. Samarbetet mellan primärvår
den och kommunernas vård och omsorg ska stärkas i 
enlighet med hälso och sjukvårdsavtalet, med särskilt fokus 
på att omhändertagandet av kroniskt sjuka ska bli bättre. 
Primärvårdens kompetens inom psykiatri ska stärkas, med 
utökade öppettider samt att fler vårdcentralsfilialer öppnas. 
Särskilda resurser avsätts under planperioden. Primärvårdens 
andel av hälso och sjukvårdens budget ska påtagligt öka. 

Arbetet med nivåstrukturering ska fortsätta. Cancer
vårdens utveckling i nationell samverkan och nivåstrukture
ring av vissa sjukdomstillstånd eller sällsynta behandlings
metoder är exempel på det. 

Region Skåne ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Skåne har tillgång till hälso- och sjukvård  
av hög kvalitet. Vården kan bestå av allt från råd på telefon till besök på vårdcentralen och specialist-
insatser på sjukhus. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för den samlade bedömningen av behovet  
av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. De tre sjukvårdsnämnderna Kryh2, Sus3 och Sund4 har  
ett övergripande ansvar för att respektive förvaltnings resurser används på ett rationellt och effektivt 
sätt utifrån politiska beslut om utbud, tillgänglighet och kvalitet.

2. Kryh omfattar primärvården i östra Skåne, sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristian stad. 
3. Sus omfattar Skånes universitetssjukhus i Lund och malmö samt primärvård i sydvästra och mellersta Skåne. Sus har ett nära samarbete med medicinska fakulteten vid  
 Lunds universitet och malmö högskola när det gäller utbildning av studenter och forskning inom medicin och hälso- och vårdvetenskap.
4. Sund omfattar primärvården i västra Skåne, sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg, Centrum för primärvårdsforskning, flyktinghälsan och psykiatrin.

Serviceinriktad  
verksamhet med  

hög kvalitet.

En drivande
utvecklingsaktör.

Attraktiv
arbetsgivare.

En långsiktigt 
stark ekonomi.

Nöjda
medborgare

Regionfullmäktiges inriktning är att hälso-och sjukvården i Region Skåne  
ska vara personcentrerad, jämlik, patientsäker, hälsoinriktad, tillgänglig, 
kunskaps baserad och effektiv. Prioriterat område under denna planperiod är 
primärvården. Särskilda medel avsätts för att öka tillgängligheten och kvaliteten 
i den skånska primärvården. Särskilda satsningar görs också på akutsjukvård, 
cancervård, psykisk hälsa, förlossningsvård och kvinnors hälsa. Region Skåne 
ska även arbeta i enlighet med övriga statliga satsningar och överenskom-
melser såsom kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliterings-
process samt vård vid kroniska sjukdomar.
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Fortsatt samverkan med Skånes kommuner ska bidra till en 
tillgänglig, jämlik och god palliativ vård. 

jämlik hälso- och sjukvård 
Folkhälsan i Sverige fortsätter att utvecklas positivt, men 
ojämlikheten ökar. Målet för planperioden är att minska  
de omotiverade skillnaderna i hälso och sjukvården. För att 
ge jämlika resultat och upplevelser ska vårdens utbud och 
innehåll anpassas till den enskildes förutsättningar och 
behov.

Omotiverade skillnader i vård och behandling ska fort  
satt identifieras och motverkas. Det finns indikationer på 
omotiverade skillnader inom exempelvis behandling vid 
diabetes, smärtbehandling och rehabilitering samt stöd för 
barn med svårigheter i form av dyskalkyli5. Det finns även 
omotiverat stora skillnader i medellivslängd mellan gruppen 
med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa och den övriga 
befolkningen. Forskning visar också att en del nyanlända 
har sämre fysisk och psykisk hälsa. 

Munhälsan är generellt god i Skåne men socioekonomiskt 
ojämlik. Detta är särskilt allvarligt när det gäller barn och 
ungdomar. Särskilt fokus ska läggas på att minska ojämlik
heten i tandhälsa hos barn, ungdomar, personer med fysiska 
eller psykiska funktionsnedsättningar och äldre. Samarbetet 
mellan tandvården och hälso och sjukvården ska förbättras. 
Avgifterna i folktandvården ska hållas låga. 

Särskilt fokus ska läggas på att personer med funktions
nedsättningar bereds möjligheter till goda levnadsvillkor 
genom strukturerade och planerade vårdinsatser och hälso 
kontroller.

Indikatorer som mäter patientnytta och medicinsk 
kvalitet ska fortsätta att utvecklas. Uppföljningen av vården 
ska i större utsträckning belysa eventuella omotiverade 
skillnader. 

Digitalisering för framtidens sjukvård
Under planperioden ska satsningar genomföras inom 
området digitalisering och ehälsa6. Ambitionen är att bli 
Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda 
digitala tjänster inom hälso och sjukvården. Utgångspunk
ten för all digitalisering och ehälsa ska vara en personcen
trerad vård med fokus på nyttan för patienten och med ett 
medarbetarperspektiv. Vårdens tjänster ska utformas utifrån 
patientens synvinkel och behov.

Information om vårdens utbud ska vara lätt att hitta och 
förstå. Kommunikationen med såväl medborgare och patien
ter som medarbetare är en viktig del i arbetet med digitalise
ring och ehälsa. Samspelet mellan innovatörer och vård
givare är viktigt för att nå framgång i detta arbete. Region 
Skåne ska öka det internationella samarbetet inom digita
liseringsområdet. 

Digitala lösningar kan leda till större självständighet för 
patienten och ökad tillgänglighet i vården. Genom effekti
vare vårdprocesser och minskad administration kan resurser 
frigöras och bidra till en mer kostnadseffektiv sjukvård. 
E-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020 pekar på flera 
lösningar som kan underlätta för vårdsökande, patienter och 
vårdens medarbetare. Lösningar som ökar tillgängligheten, 
effektiviteten och patientens delaktighet och inflytande ska 
prioriteras. 

Under 2018 och under planperioden ska det påbörjade 
arbetet med digitalisering fortsätta: nytt vårdinformations
system, utveckling av interaktivitet i de digitala tjänsterna 
och införande av 1177 Vårdguidens etjänster, digital 
tidbokning, kallelser, självincheckning, digitala remisser och 
svar, internetbaserad triagering, digitalt högkostnadskort 
samt utveckling av virtuella vårdbesök och digitala vårdrum. 

Hälso och sjukvårdsavtalet med Skånes kommuner 
innebär ett gemensamt åtagande att skapa nya arbetssätt och 
gemensamma lösningar. Detta ställer nya krav på funger
ande mobila lösningar över huvudmannagränserna. Infor
mations och kommunikationsteknik, inklusive beslutsstöd, 
samt kompetensutveckling och kompetensförsörjning är 
särskilt prioriterade områden. 

Region Skånes program för digitalisering samlar alla 
pågående aktiviteter inom området. För ett ordnat införande 
ska ett utvärderingsverktyg utvecklas, som möjliggör iden ti  
 fiering av prioriterade digitaliseringsåtgärder. Ett utvär
deringsverktyg ska möjliggöra en samlad uppföljning av 
Region Skånes digitalisering. Även arbetssättet är viktigt  
och ska utvecklas, utgångspunkt ska vara att tillvarata idéer 
och förlag från patienter, medborgare, medarbetare och 
Skånes näringsliv och forskning. För att öka takten i 
införandet av ehälsa och mhälsolösningar7 ska styr och 
ersättningssystem anpassas så att de skapar förutsättning för 
en sådan utveckling.
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Särskilt fokus ska läggas på att minska ojämlik heten i tandhälsa hos 
barn, ungdomar, personer med fysiska eller psykiska funktions ned-
sättningar och äldre.

6. E-hälsa (elektronisk hälsa) handlar om att använda digitala verktyg och utbyta  
 information digitalt.
7. m-hälsa (mobil hälsa) är en underkategori till e-hälsa, som gäller användningen av  
 mobila hälsoapplikationer för självdiagnosticering och hälsoövervakning på distans.

5. En person som har dyskalkyli har räknesvårigheter. Detta kan ge svårigheter i skolan,  
 men även i vardagen så som att läsa busstidtabeller eller komma ihåg telefonnummer etc.
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hälsoinriktad hälso- och sjukvård
En hälsoinriktad hälso och sjukvård avser samlade insatser 
som bidrar till bättre hälsa, både för den enskilde och för 
befolkningen som helhet.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska 
prioriteras och är en förutsättning för att minska behovet av 
vårdinsatser i ett längre perspektiv. Det förebyggande arbetet 
ska präglas av ett jämlikhetsperspektiv.

Hälso och sjukvården ska arbeta i enlighet med regering
ens strategi för alkohol, narkotika, dopnings och tobaks
politiken (ANDTstrategin) samt Tobacco endgame vars syfte 
är att minska skadeverkningarna av alkohol, tobak och 
droger. 

Barn och ungdomar är en särskild målgrupp för det 
hälsofrämjande arbetet, med fokus på ökad fysisk aktivitet, 
förbättrade matvanor samt minskad tobaks och drogan
vändning. Det förebyggande arbetet för att förhindra 
sexuellt överförbara sjukdomar bland unga är fortsatt 
viktigt.

Av hälso och sjukvårdens olika verksamheter har tand  
vården och primärvården, med vårdcentraler, barnavårds
centraler, ungdomsmottagningar och barnmorskemottag
ningar, en stor kontaktyta till den skånska befolkningen. 
Tidiga insatser för barn och ungdomars hälsa har god 
potential att positivt påverka deras framtida hälsa. Alla 
verksamheter ska arbeta i enlighet med FN:s konvention  
om barnets rättigheter, och hälso och sjukvården ska tidigt 
upptäcka risker och ge rätt insatser på rätt vårdnivå till  
barn och ungdomar. 

Andelen personer med övervikt och fetma har ökat bland 
både vuxna och barn. Insatser krävs för att tidigt identifiera 
risk för övervikt och fetma, särskilt hos barn, samt erbjuda 
stöd och behandling. Det arbete som bedrivs på Region 
Skånes överviktsmottagningar är ett viktigt stöd för att 
patienter ska göra långsiktiga livsstilsförändringar som leder 
till en hälsosam och hållbar viktnedgång.

För många kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes, är 
ohälsosamma levnadsvanor en stor bidragande faktor till 
insjuknande eller sämre hälsa vid befäst sjukdom. Det hand  
lar exempelvis om tobaksanvändning, riskbruk av alko hol, 
låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, dåliga sömn
vanor och stress. Riktade hälsofrämjande insatser ska göras.

personcentrerad vård
Personcentrerad vård utgår från patientens behov och 
upplevelse av sin situation. Verksamheterna reglereras av  
den nationella Patientlagen (2014:821), i vilken patienternas 
ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet 
tydliggörs. Hälso och sjukvården ska ge information som  
är förståelig för mottagaren. 

Vården ska vara sammanhållen och patienten och dess 
närstående ska kunna känna sig delaktiga i och ha tillit  
till de beslut som tas. Kontinuiteten och koordinering av 
patientens väg i vården ska förbättras. Inom såväl öppenvård 
som slutenvård ska omhändertagandet se till individens hela 
livssituation. Detta är särskilt viktigt vid omhändertagandet 
av äldre, kroniskt sjuka och andra sköra patienter. Utskriv
ningsinformationen ska vara lätt att förstå.
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Lösningar som ökar tillgängligheten, effektiviteten och patientens delaktighet och inflytande ska prioriteras. E-hälsostrategi för Region Skåne  
år 2016-2020 pekar på flera lösningar som kan underlätta för vårdsökande, patienter och vårdens medarbetare. 
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Kroniskt sjuka ska genom ny teknik, och insatser i 
enlighet med avtalet mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna8, ges möjlighet till en bättre livssituation och 
tillgängligare vårdkontakter. För att vården i hemmiljön  
ska vara trygg och säker behövs fortsatt utveckling av 
samarbetet med kommunerna, förstärkning av läkarstöd och 
utveckling av mobila lösningar, som även inkluderar teknisk 
utrustning och distansmonitorering. Alla med kronisk 
sjukdom ska erbjudas fast vårdkontakt.

Hälso och sjukvården behöver förutsättningar som är 
kända, hållbara och har fokus på hur kvalitet och resultat 
uppnås för patienterna. Nya och innovativa arbetssätt ska 
utvecklas. Digitala tjänster är ett av verktygen för att uppnå 
personcentrerad vård. Digitala lösningar som skapar förut  
sättningar för den enskilde att i större utsträckning kunna  
ta ansvar för sin hälsa, utifrån sin förmåga och önskan,  
ska införas. Uppföljningsindikatorer för patienternas egna 
rapporterade upplevelser och resultat av vården ska utvecklas. 

Säker hälso- och sjukvård
Patientsäkerhet är av högsta prioritet inom Region Skånes 
hälso och sjukvård, och nollvision avseende vårdskador ska 
råda. Detta innebär att ingen patient ska drabbas av skador 
som hade kunnat undvikas. 

Vårdskador beror på en undvikbar brist i vårdgivarnas 
kvalitetsarbete. Utöver lidande medför detta även kostnader 
som hade kunnat undvikas. 

En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för  
att erbjuda säker vård. Denna bygger i sin tur på en god 
arbetsmiljö samt en vårdmiljö av god hygienisk standard. 
Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt och transparent 
riskförebyggande arbete. 

En del av arbetet för att reducera antalet vårdskador är att 
undvika utlokalisering av patienter. Patienten i sluten vård 
ska därför erbjudas vårdplats på korrekt vårdnivå och 
förflyttning ska ske endast av medicinska skäl.

Utvecklingen av resistens mot antibiotika måste hejdas. 
Det nationella programmet Stramas tiopunktsprogram för 
minskad antibiotikaresistens ska vara vägledande inom all 
hälso och sjukvård, och regionala rekommendationer 
avseende förskrivning av antibiotika ska följas. 

Införandet av nya arbetssätt för att skapa en säker vård 
med hög kvalitet i samarbete med den kommunala vård  
och omsorgsverksamheten ska intensifieras under planperio
den. Behovet av vårdformer, inkluderat slutenvårdsplatser, 
behöver utredas med fokus på patientsäkerhet.

tillgänglig hälso- och sjukvård 
Tillgängligheten till den skånska hälso och sjukvården  
ska vara god. Ingen patient ska behöva vänta oskälig tid  
på vårdinsatser som behövs för diagnostik, behandling och 
rehabilitering. Utvecklingen för bättre tillgänglighet ska 
fortgå med fokus på medicinska indikationer där nationella 

och regionala vårdprogram och riktlinjer ska följas. Under 
planperioden ska väntetiden för planerade operationer och 
åtgärder kortas. 

Patienternas samlade vårdbehov utgör grunden för 
vårdens dimensionering och struktur. Den demografiska 
utvecklingen med allt fler äldre personer medför ett ökat 
behov av såväl vårdplatser som läkarstöd till hemsjukvården. 
De stora framstegen i behandlingar av kroniska sjukdomar 
har lett till att allt fler blir botade från sin sjukdom, men 
också att fler lever längre med sjukdom. Detta gör att fler 
personer behöver uppföljning, behandling samt rehabilite
ring under längre perioder. För att utveckla nya metoder  
och behandlingar ska fler erbjudas att ingå i kliniska studier 
och att nyttja digitala lösningar.

De svårast sjuka, mest sköra och utsatta är prioriterade 
grupper. Fler äldre, kroniskt sjuka och andra sköra grupper 
ska erbjudas ett särskilt anpassat omhändertagande. 
Äldrevårdscentraler, förstärkning av läkarstöd till kommu
nal hemsjukvård och anpassad vård för äldre inom sluten
vården, med ökade möjligheter till direktinläggningar 
dygnet runt, är väsentliga åtgärder för att kunna erbjuda  
en tillgänglig och god vård till de mest sköra äldre.

Den goda medicinska utvecklingen har möjliggjort att 
fler barn som föds för tidigt eller med sjukdom kan räddas 
och botas. Tillgängligheten till förlossningsvård, neonatala 
vårdplatser samt omhändertagandet av hela familjen ska 
förbättras.

Öppna vårdformer ska erbjudas i ökad utsträckning, och 
vårdcentralen ska vara medborgarens naturliga förstahands
val. Vård som kan utföras i primärvården bör överföras dit 
och tillgängligheten ska öka även utanför kontorstid. Fast 
vårdkontakt ska prioriteras inom primärvården. Utveck
lingen av nya digitala tjänster kan bidra till att öka tillgäng
ligheten i vården och göra patienten mer delaktig i sin egen 
vård.

Patienterna ska informeras om vårdgarantins tidsramar 
och vid behov få hjälp att välja ny vårdgivare. Tydlig och 
anpassad information ska finnas om behandlingsalternativ, 
var och vilken vård som erbjuds samt förväntad väntetid. 

Standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården har 
gett god effekt med ökad kvalitet och kortade väntetider. 
Fler patientgrupper ska omfattas av denna arbetsmetod. 
Ökat fokus behövs på dels rutiner för en säker och effektiv 
remisshantering, dels rutiner för väntande patienter. 

Kunskapsbaserad vård
Kunskapsstyrning innebär att beslut ska utgå från bästa 
tillgängliga kunskap. Det gäller såväl vid enskilda patient
möten som investeringar eller organisatoriska förändringar. 
Det är viktigt att stimulera och skapa förutsättningar för att 
ny kunskap kan inhämtas, utvecklas och användas. Det ska 
finnas en transparent prioriteringsprocess som tar hänsyn till 
nytta, behov, etik och kostnadseffektivitet. Nya metoder och 
behandlingar ska införas på ett ordnat sätt medan rutiner 
och behandlingar som inte tillför värde för patienten ska 

8. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
som tecknats mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.
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avvecklas. Införandet av nya terapier och läkemedel ska vara 
ordnade och baserad på vetenskaplig grund och prövning.

Vårdprogram och riktlinjer är en viktig grund för jämlik 
och kunskapsbaserad vård. Införande och uppföljning ska 
säkras så att vårdprogram och riktlinjer efterlevs och får 
genomslag för patienten. Flera nya nationella riktlinjer och 
vårdprogram kommer att införas under planperioden. Natio
nella kvalitetsregister är en viktig källa vid uppföljning av 
medicinsk kvalitet. Hög täckningsgrad, det vill säga hög 
inrapportering, i kvalitetsregistren ska prioriteras. Enklare 
hantering med mer automatiserad IT, interaktiva system, 
bättre beslutstöd och uppföljning behöver utvecklas.

För att kunskapsstyrning ska få genomslag för den 
enskilde patienten krävs att vårdens olika professioner är 
delaktiga i framtagande och införande av vårdprogram och 
riktlinjer. Detta kan bland annat ske genom att regionala 
kunskapsgrupper, expertgrupper, terapigrupper och kun
skapscentra involveras. Region Skåne ska delta i den 
nationella utvecklingen av kunskapsstyrning som är aktuell 
under planperioden. 

Den snabba utvecklingen av medicinsk teknik och 
behandlingar möjliggör att allt fler sjukdomar och funk
tionsnedsättningar kan upptäckas och behandlas, vilket 
leder till ökad patientnytta och patienttillfredsställelse. 
Detta innebär förväntningar på hälso och sjukvården att 
introducera och tillgängliggöra ny avancerad teknik inom 
diagnostisk och behandling – stamcellsforskning, genteknik, 
transplantationsverksamhet och bilddiagnostik är några 
områden. 

Inom läkemedelsområdet utvecklas hela tiden nya och 
effektiva läkemedel. Gemensamt för alla områden är att det 
ofta, särskilt initialt, ökar kostnaderna. Därför är det viktigt 

att också värdera varje ny teknik och nytt läkemedel utifrån 
patientnyttan. Utveckling av nya effektiva läkemedel i 
kombination med förbättrade diagnostikmöjligheter ska ses 
som en investering, inte bara för hälsa, utan också för god 
ekonomisk utveckling. Nya nationella medicinska riktlinjer 
och vårdprogram ger bättre förutsättningar för patienterna, 
men kan också innebära ökade kostnader. Arbetet för en 
rationell läkemedelsanvändning, med fokus på högre kvalitet 
och effektivitet, fortsätter i enlighet med Region Skånes 
läkemedelsstrategi 20172020 och avtal för läkemedelsför
sörjning. 

Effektiv hälso- och sjukvård
Hälso och sjukvården ska vara effektiv och arbeta med 
moderna och evidensbaserade metoder9 samt modern 
teknik. En effektiv vård är den vård som med tillgängliga 
resurser skapar bästa möjliga resultat för patienten.

Ett systematiskt och kontinuerligt arbete ska bedrivas  
i enlighet med Strategi för förbättringsarbete i Region Skåne 
2016-2020. Den skånska hälso och sjukvården ska vara 
effektiv och uppnå bästa möjliga kvalitet. Hög kvalitet är 
förutsättning för en effektiv vård. Kvalitetsbristkostnader, 
exempelvis i form av vårdskador, har förutom onödigt 
lidande för patienten, även en negativ påverkan i form av  
att resurser måste tas i anspråk i onödan. 

Vården ska organiseras utifrån patientgruppers behov 
snarare än sjukvårdens organisatoriska delar. Omställning 
till nya arbetssätt behövs, exempelvis när det gäller övergång 
från sluten till öppen vård och nya verktyg inom området 

9. Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med 
bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid 
beslut om insatser.
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Den skånska hälso- och sjukvården ska vara effektiv och uppnå bästa möjliga kvalitet. Hög kvalitet är förutsättning för en effektiv vård.
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digitalisering och ehälsa. De patienter som inte har behov 
av sjukhusvård ska så långt det är möjligt behandlas hemma 
i samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun. 
Samordnad individuell plan ska i högre utsträckning 
användas som verktyg i planeringen. 

Kontinuitet är väsentligt för patienten. För att nå en 
effektiv vård ska alla verksamheter i det systematiska 
kvalitetsarbetet särskilt beakta organisatoriska övergångar  
så att patientens väg genom vården fungerar effektivt och 
säkert. 

Patientgruppen som behöver långvarigt samordnad vård  
i Skåne växer. De flesta av dessa är sköra äldre. För denna 
grupp har Region Skåne och Skånes kommuner tecknat ett 
hälso och sjukvårdsavtal där intentionen är att göra vården 
bättre, tryggare och mer effektiv. Avtalet ska bland annat 
lägga grunden till en ny teambaserad hemsjukvård i Skåne 
och vara fullt utbyggt 2020. Samarbetet med kommunerna 
behöver fortsatt utvecklas samtidigt som det behövs en 
översyn av hela vårdkedjan. I samtliga övergångar behövs 
förstärkning av specialistfunktioner och teknik. Här berörs 
prehospital vård, akutsjukvård, vårdavdelningars planering 
inför utskrivning och vårdcentralernas förstärkta ansvar  
i utskrivningsprocessen. Ytterligare förstärkning krävs för 
hälsovalets läkarstöd till hemsjukvård, mer integrerade 
äldrevårdsmottagningar samt ökade möjligheter till direkt
inläggningar på samtliga sjukhus.

Hälsostaden i Ängelholm är ett projekt där primärvård, 
sjukhus och kommun arbetar tätt för en sammanhållen 
vårdkedja för patienterna. Region Skåne ska arbeta vidare 
med att utveckla vården på fler platser i Skåne utifrån  
denna modell och utvidga konceptet geografiskt utanför 
sjukhus orterna. Arbetet med liknande koncept, i enlighet 
med avtal mellan Region Skåne och de skånska kommu
nerna10, kommer att fortsätta under 2018. 

En effektiv sjukvård utgår från patientnytta och resultat 
samt skapar förutsättningar för att bättre och snabbare 
reagera på avvikelser. ITstödet ska utvecklas för att för  
bättra uppföljning och jämförelser av vårdens kvalitet och 
effektivitet. Tillgänglig data ska användas för att under
stödja förbättringsarbetet. Hit hör också utveckling av 
beslutsstöd, dokumentationssystem och digitala tjänster  
som förenklar och minskar manuellt administrativa insatser. 
Detta frigör tid för personalen till patienterna.

Vårdcentralerna behöver stärkas som första linjens 
sjukvård och i större utsträckning koordinera patientpro
cesserna. Primärvården ska ges större förebyggande ansvar. 
Förflyttning från öppna mottagningar på sjukhusen ska 
påbörjas och specialistvård ska överföras till primärvårds
nivå. Primärvården ska ha ett utökat dygnet runtansvar. 
Primärvårdens förbättrade öppettider i anslutning till 
akuterna ska byggas ut för att förbättra tillgängligheten för 
de patienter som har lättare akuta ärenden. Därmed avlastas 
samtidigt sjukhusens akutmottagningar.

Särskilt prioriterade områden för planperioden
Primärvård 
Den skånska primärvården består i huvudsak av vårdcentra
ler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, familje
centraler, ungdomsmottagningar, psykoterapimottagningar, 
smärtmottagningar/multimodal smärtbehandling samt 
barn och ungdomspsykiatriska första linjens mottagningar. 
Primärvården är en viktig del i den framtida nära vården.

Primärvården ska stärkas som första linjens vård. 
Tillgängligheten ska förbättras och läkarnas tid för patienter 
ska öka. Under planperioden får primärvården ett väsentligt 
resurstillskott i syfte att öka tillgängligheten och kvaliteten.

Den parlamentariska styrgruppen som ser över primär
vårdens förutsättningar och framtida uppdrag ska fortsätta 
sitt arbete under 2018, med utgångspunkt i den fastslagna 
målbilden och visionen för den skånska primärvården. 

Fler allmänläkare behövs för att möta behovet och fler 
utbildningsbidrag för specialistutbildning ska därför 
instiftas. Förutsättningar ska även skapas för fler dubbel
specialiseringar så att specialistläkare inom andra områden 
ska kunna fortbilda sig till allmänläkare.

Primärvården ska öka sina sjukdomsförebyggande 
insatser genom till exempel rådgivning och stöd för bättre 
levnadsvanor. Härigenom kan många sjukdomar förhindras, 
mildras eller fördröjas, vilket ökar individens livskvalitet 
samtidigt som samhällets vårdkostnader minskar. I det 
hälsofrämjande arbete måste samverkan ske med flera  
andra aktörer, vilket även inkluderar Region Skånes egna 
kunskapscenter.

Tillgängligheten, såväl vid akuta åkommor som kronisk 
sjukdom, ska vara hög och kontinuerligt följas upp. Detta 
gäller både personliga besök hos läkare eller annan vård
personal och kontakter per telefon eller via digitala kanaler. 

Primärvård som finns i anslutning och närhet till akut  
mottagningarna ska även framöver ta ansvar för en del av 
akutsjukvården. För att patienter med akuta problem ska  
bli omhändertagna på rätt vårdnivå krävs samverkan mellan 
primärvården och sjukhusens akutmottagningar. Genom 
samlokalisering av vårdcentralernas kvälls och helgmot
tagningar med sjukhusens akutmottagningar och med 
gemensamma triagerutiner kan rätt vårdnivå erbjudas 
samtidigt som patienten erbjuds ”en dörr in”. 

Kvälls och helgmottagningarna ska få utökade öppet
tider. Vårdcentralernas tillgänglighet utanför kontorstid för 
patienter med akut sjukdom och mindre skador ska under 
planperioden utökas. 

Vårdcentralerna har ett särskilt ansvar för patienter med 
kronisk sjukdom eller flera samtidiga sjukdomar. Kontinui
teten är viktigt och ska prioriteras. Vårdcentraler ska vara 
kontaktnivån för den kommunala hälso och sjukvården  
och koordinera vården med specialistkliniker på sjukhus. 
Gemensamma vårdprogram och riktlinjer är viktiga för 
detta. Oklarheter i ansvarsfördelning mellan olika vård
givare och otillräcklig kontinuitet medför onödiga kostnader 
som till exempel uppkommer på grund av felaktig medicine

10. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
som tecknats mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.
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ring, fördröjda insatser och bristande kännedom om 
patientens hela situation.

Vårdcentralerna har en viktig roll i samverkan med 
kommunerna om vård och omsorg i hemmet eller på 
vårdinrättning utanför sjukhuset. I enlighet med avtalet 
mellan Region Skåne och de skånska kommunerna ska 
vårdcentralerna bistå den kommunala hemsjukvården med 
kvalificerat läkarstöd i såväl akuta som icke akuta situatio
ner. Sjukhusens kompetens ska på ett bättre sätt användas  
i den mobila verksamheten. Mobilt läkarstöd som gör fler 
hembesök till prioriterade grupper, samt i samverkan med 
hemsjukvården upprättar samordnade individuella vård
planer, ska bidra till trygg, säker och effektiv vård som gör 
att fler kan stanna i sin hemmiljö. Mobila lösningar som 
teknisk utrustning och distansmonitorering ska också bidra 
till trygg och säker vård i hemmiljö. Vårdcentralerna ska 
också ta ett särskilt ansvar för att genom hälsoundersök
ningar identifiera hälsoproblem hos patientgrupper som 
idag ofta förbises. 

Primärvården ska i situationer med symtom som kan  
tyda på allvarlig bakomliggande sjukdom erbjuda snabb 
rådgivning och bedömning, så att allvarlig sjukdom kan 
upptäckas tidigare och behandlas. Ett exempel på ett sådant 
omhänder tagande är den pågående nationella satsningen  
på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvår
den som fortsätter under planperioden.

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, inte 
minst bland ungdomar och unga vuxna. Även här har 
primärvården en viktig uppgift att identifiera, stödja och 
behandla. För att lyckas med detta arbete är samverkan  
med kommuner och andra delar av vården viktig. Den 
psykiatriska kompetensen i primärvården måste förbättras.  

Region Skånes satsning på suicidprevention måste också 
involvera primärvården så att suicidbenägna personer tidigt 
identi fieras och får rätt stöd.

Familjecentraler har visat sig vara ett effektivt sätt att 
förbättra hälsan för utsatta grupper. Inriktningen är att fler 
familjecentraler ska etableras, i samverkan med kommuner, 
när budgetläget så tillåter.

För att bättre anpassa vården till olika individers behov, 
samtidigt som effektiviteten ökar, ska olika digitala hjälp
medel successivt införas inom primärvården. Det kan 
handla om förenklade nätbaserade kontaktvägar eller nya 
sätt att i patientens hemmiljö följa och mäta tecken på 
ohälsa.

Den parlamentariska politiska gruppen som arbetar med 
förutsättningarna för framtidens hälsoval ska fortsätta sitt 
arbete till september 2018. Gruppen ska se över primärvår
dens upp drag och ackrediteringsvillkor. 

Akutsjukvård
Patientsäker akutsjukvård kräver god tillgänglighet och 
tillgång till hög kompetens under dygnets alla timmar. 
Samverkan mellan vårdcentraler och sjukhus, liksom mellan 
sjukhusen, ska utvecklas genom dialog och gemensamma 
riktlinjer.

Vårdcentralen ska vara det naturliga valet vid akut 
sjukdom om inte patientens tillstånd kräver omhänder
tagande på sjukhus. Primärvården ska vara tillgänglig även 
kvälls och helgtid, antingen genom att vårdcentralerna 
förlänger öppethållande eller genom hänvisning till helg 
och kvällsmottagningar i nära anslutning till sjukhusens 
akutmottagningar. 

Ambulanssjukvård med hög kompetens och hög till
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Vårdcentralernas tillgänglighet utanför kontorstid för patienter med 
akut sjukdom och mindre skador ska under planperioden utökas.

Öppna vårdformer ska erbjudas i ökad utsträckning, och vård-
centralen ska vara medborgarens naturliga förstahandsval.
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gänglighet är en förutsättning för god akutsjukvård. Målet 
är att minst 90 procent av Skånes befolkning kan nås med 
ambulans inom 20 minuter. 

För att uppnå hög kvalitet i det akuta omhändertagandet 
på regionens akutmottagningar ska specialistläkare vara 
närvarande dygnet runt. Utbildningen av akutläkare ska 
fortsätta i enlighet med Regional strategi för införande av 
akutläkare i Region Skåne (2015). Fortbildning av all 
personal ska ha hög prioritet. 

Patienter som behöver läggas in på sjukhus ska skyndsamt 
överflyttas till vårdavdelning för att minska antalet patienter 
som ligger kvar på akutmottagningen. För detta krävs fler 
vårdplatser, inkluderat intensivvårdsplatser, och ökad möjlig
het till direktinläggning. Mer samverkan mellan vårdcentra
ler och sjukhus krävs, liksom i vissa fall regionövergripande 
lösningar. Några viktiga områden inom akutsjukvård är 
stroke, stort trauma (olycksfall), akuta hjärtsjukdomar, 
kirurgiska och ortopediska sjukdomar samt förlossnings
verksamhet.

Primärvården ska vara den naturliga vägen in sjukvården. 
Primärvårdens helg och kvällsmottagning som ligger i nära 
anslutning till sjukhusens akutmottagning ska få förbättrade 
förutsättningar. 

Högkvalitativ cancervård i hela Skåne
Utvecklingen av cancersjukvården är prioriterat i enlighet 
med nationella överenskommelsen En nationell cancer  -
strategi för framtiden och med Regional cancerplan 2015-
2018. Den långsiktiga målsättningen avser god livskvalitet, 
minskat insjuknande och förlängd överlevnad. För att målen 
ska uppnås krävs ökad fokus på prevention, tidig diagnostik, 
god tillgänglighet, effektiv utredning och behandling i tid 

samt att rehabilitering och palliation integreras mer i 
patient processerna. Under 2018 ska utvecklingen av cancer  
vården enligt cancerplanen säkerställas och de prioriterade 
insatserna genomföras. Pågående arbete för ökat deltagande  
i screening av livmoderhals och bröstcancer ska fortsatt 
utvecklas. Flertalet cancerområden har under 2017 utveck
lats positivt ur ett kvalitetsperspektiv. Utveckling för bättre 
utnyttjande av hela regionens kompetens och resurser ska 
fortsätta. Region Skåne ska fortsatt delta aktivt i landsting
ens och regionernas gemensamma arbete med nivåstruk
turering av cancervården i Sverige. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) har de senaste åren 
införts för 28 cancerdiagnosgrupper och det återstår tre, 
vilka ska införas 2018. Därefter har ett i stort sett heltäck
ande system för snabb och jämlik diagnostik fram till 
behandlingsstart införts. Det fortsatta arbetet inom området 
standardiserade vårdförlopp innefattar fördjupad samverkan 
med primär vården, ökad kunskap om vårdförloppen inom 
akutvården och ett fokus på uppföljning och lärande.

Kostnader för läkemedel mot cancer förväntas öka.  
Med införandet av nya kostsamma läkemedel följer att 
uppföljningen måste förbättras. Ett regionalt uppföljnings
system har byggts upp och en registerstyrgrupp skapats. 
Detta arbete ska fortsätta utvecklas under planperioden.

Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa
Tillgängligheten i förlossningsvården och kvaliteten i 
omhändertagandet i samband med förlossningen ska 
förbättras. Förlossningsvård och kvinnors hälsa är priorite
rade områden i enlighet med nationella överenskommelsen 
Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2017-
2019 och Region Skånes strategiska plan för ökad tillgäng

målet är att minst 90 procent av Skånes befolkning kan nås med ambulans 
inom 20 minuter. 

Den långsiktiga målsättningen avser god livskvalitet, minskat 
insjuknande och förlängd överlevnad.

FoTo: © BENGT FLEmARK FoTo: © ANDREAS HILLERGREN
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lighet och jämlikhet i förlossningsvården 20172019 med 
handlingsplan 20172018.

Övergripande målsättning är att vården ska vara hälso
främjande, sjukdomsförebyggande och av högsta kvalitet 
dygnet runt alla dagar. Den ska vara tillgänglig, jämlik och 
utgå från den enskilda kvinnan och hennes hälsa. 

De senaste åren har antalet förlossningar ökat i Skåne, 
och den demografiska utvecklingen innebär fortsatt ökning. 
Förutsättningar ska skapas för att födande kvinnor ska få 
trygg och säker vård på vald förlossningsklinik. Förbyggande 
arbete mot förlossningsskador ska prioriteras och uppkomna 
förlossningsskador ska åtgärdas snabbare. 

Målsättningen är att bara om det finns medicinska skäl 
som föranleder behov av särskilda specialistinsatser, exem
pelvis tillgång till specialiserad barnsjukvård, ska kvinnan 
hänvisas till annat sjukhus. Rätt bemanning och kompetens 
är centralt för att kunna möta behovet. Hög personalnärvaro 
hos den födande kvinnan är av stor vikt och ska eftersträvas.

Tillgången till vård efter förlossning är ojämlik. Det är 
prioriterat att utjämna dessa skillnader. Det kan ske genom 
kunskapsutbyte mellan förlossningsavdelningar och genom 
att mer resurser tillförs. Eftervården ska utvecklas i hela 
Skåne. En prioriterad åtgärd för att förbättra eftervården är 
att öppna familjeBB i anslutning till förlossningen i Malmö. 

Primärvårdens kunskaper om sjukdomar som är vanliga 
hos kvinnor behöver öka. Insatser som främjar kvinnors 
hälsa, särskilt i socioekonomiskt utsatta grupper, ska stärkas. 
Endometriosvården11 har förbättrats de senaste åren, men 
fortsatta insatser är nödvändiga. 

Psykisk hälsa
Psykisk ohälsa ökar i samhället generellt och hos unga i 
synnerhet. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar 
särskilt hos kvinnor. 

Levnadsförhållanden för personer med psykisk ohälsa, 
samt attityder till psykisk ohälsa i befolkningen, ska för  
bättras och förebyggande insatser stärkas. Insatser för att 
förbättra ungas psykiska hälsa ska prioriteras. 

Personer som lider av psykisk ohälsa har oftare även 
fysiska ohälsotillstånd. Region Skåne ska tillhandahålla en 
likvärdig vård för personer med psykisk ohälsa. 

Primärvårdens roll som första linjens vård vid psykisk 
ohälsa ska förstärkas. En viktig del i att möta den psykiska 
ohälsan är att förbättra den alkohol och missbruksrelaterade 
folkhälsan i Skåne och att utveckla missbruks och beroen
devården. Region Skåne ska, i samverkan med Skånes 
kommuner, fortsatt utveckla missbruks och beroendevården 
i enlighet med ramöverenskommelsen.

Arbetet med att förebygga självmord i enlighet med 
Region Skånes nollvision ska fortsätta. I detta arbete bör 
möjligheter till att införa nya metoder för att arbeta mer 
förebyggande utredas. 

Medellivslängden hos gruppen med långvarig allvarlig 
psykisk ohälsa är signifikant lägre än genomsnittet i befolk  
ningen. Denna skillnad måste minska. Samsjukligheten hos 
patienter med psykisk sjukdom ska särskilt uppmärksammas. 

Barn och unga med psykisk ohälsa, bland annat de med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ska i större utsträck
ning få tillgång till utredning, vård och behandling. Första 
linjenmottagningar för barn och ungdomar ska fortsatt 
utvecklas. Liksom telefonrådgivningen En väg in.

Vuxna och äldre med misstänkta neuropsykiatriska 
funktionshinder ska få ökad tillgång till utredning och 
behandling. Vårdformer för personer med självskadepro
blematik behöver utvecklas och kunskapsläget förbättras. 
Samverkan med andra aktörer bör fortsatt utvecklas, 
exempelvis kommuner och idéburna sektorn.

Antalet personer som söker vård för könsdysfori12 har ökat 
de senaste åren. Tillgängligheten till utredning och behand
ling för personer med könsdysfori ska förbättras. 

Den strategiska planen för psykisk hälsa, som tagits fram 
2017, ska införas. Särskild vikt ska läggas vid bemötande och 
kunskapsstyrning i vården vid psykisk ohälsa. Brukar  
in flytandet ska fortsätta utvecklas och fler brukarrevisioner 
ska göras. 

Det finns flertalet verksamheter i Skåne som arbetar med 
riskbruk, missbruk och beroendevård. Problemet är mång
facetterad och innefattar exempelvis alkohol, narkotika och 
spelmissbruk. Detta arbete ska förstärkas.

En drivande utvecklingsaktör
Den kliniska forskningen ska öka
Region Skåne strävar efter att öka den kliniska forskningen. 
Målet är att forskningen ska resultera i förbättrade medicin
ska resultat för patienterna. Syftet är också att forskningen 
ska resultera i kommersiella produkter, tjänster och arbets
tillfällen. Forskningsinfrastrukturen ska utvecklas i nära 
samverkan med akademin och näringslivet. Arbetet med 
testbäddar för utveckling av kommunikationsteknik inom 
vården ska utvecklas. Tillsammans med akademin ska 
Region Skåne verka för att den egna forskningen ges tillgång 
till forskningsanläggningarna Max IV och ESS genom att 
materialforskning kompletteras med applikationer för 
medicinsk forskning. 

Genom Region Skånes life sciencestrategi, ska klinisk 
forskning och innovationer stärkas. Visionen är att Region 
Skåne ska vara en ledare för regionala innovationsinsatser, 
med hälso och sjukvården som hävstång, för snabb tillväxt 
och innovation inom life scienceområdet. 

Ett aktivt samarbete i Södra sjukvårdsregionen, som 
innefattar Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge, är av 
stor betydelse för att upprätthålla och vidareutveckla den 
högspecialiserade sjukvården i Skåne. Samarbetet och 
profileringen mellan olika vårdnivåer inom sjukvårds

11. Endometrios, felbelägen livmoderslemhinna är en kronisk sjukdom som innebär att  
 livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, oftast i äggledare eller bukvägg.

12. Könsdysfori innebär ett psykiskt lidande som orsakas av att könsidentiteten inte  
 stämmer överens med det kön personen tilldelats vid födseln.
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regionen ger bättre vård och attraktivare arbetsplatser. Detta 
tar sig uttryck i gemensam planering av vården och gemen
samma planer för rekrytering och bemanning.

Rikssjukvård och högspecialiserad vård ska fortsatt utvecklas
Vid Skånes universitetssjukhus bedrivs rikssjukvård inom 
flera områden. Rikssjukvård kräver särskilt stora resurser  
och högspecialiserad kompetens och koncentreras till några 
få sjukhus i landet. Vad som definieras som rikssjukvård och 
vilka landsting som får bedriva sådan beslutas av Rikssjuk
vårdsnämnden. Universitetssjukhusen konkurrerar om 
rikssjukvårdsuppdragen. För att kunna bevara, rekrytera och 
förstärka den höga kompetens som rikssjukvårdsuppdragen 
kräver måste Region Skånes verksamheter hålla mycket hög 
kvalitet och vara ledande inom de aktuella områdena. 
Region Skåne ska ha som målsättning att utveckla rikssjuk
vården och att erhålla fler uppdrag. 

Profilering och specialisering av sjukhusens uppdrag är en 
metod för att på bättre sätt använda befintlig kapacitet samt 
förbättra kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Inte 
minst inom kirurgisk behandling finns ett samband mellan 
goda resultat och antal utförda åtgärder. För att nå största 
effekt av denna profilering måste hela vårdkedjan, från 
diagnostik till behandling efter operation, fungera optimalt. 

utbildningsuppdraget
Den skånska hälso och sjukvården har tre uppdrag: att 
bedriva hälso och sjukvård, forskning och utbildning. 
Behovet av utbildningsplatser ökar från år till år liksom 
antalet utbildningsanordnare, och utmaningen att balansera 
hälso och sjukvårdens olika uppdrag blir allt mer komplex. 

Region Skåne erbjuder årligen omkring 8 000 studenter 
verksamhetsförlagd utbildning och praktisk kunskap inom 
olika verksamheter. Utbildningsuppdraget ger därför 

möjlighet till rekrytering av framtida medarbetare, förutom 
att studenterna berikar verksamheten med sina kunskaper. 
Utöver denna del av utbildningsuppdraget bedrivs även 
omfattande utbildnings och kompetensutvecklingsinsatser 
för befintliga medarbetare, exempelvis för specialistutbild
ning för sjuksköterskor och specialisteringsutbildningar för 
undersköterskor.

Det är därför viktigt att varje students utbildningsperiod 
genomförs med högsta möjliga kvalitet. För att den prak
tiska delen av utbildningarna ska bli kvalitativt bra för både 
studenter och arbetsgivaren är det av största vikt att det 
finns handledare i verksamheterna. Handledarna finns bland 
Region Skånes anställda, och de ska ha rätt kompetens och 
rätt förutsättningar för att klara uppdraget. Formerna för 
handledning ska utvecklas, till exempel genom att med
arbetare ska vara handledare för fler än en student och att 
handledning kan vara den huvudsakliga uppgiften för en 
medarbetare. Region Skåne ska, i samverkan med lärosätena, 
fortsätta att verka för att praktik för blivande sjuksköterskor 
och läkare i större utsträckning förläggs till primärvården.

Samverkan och dialog mellan Region Skåne, de många 
utbildningsanordnarna och privata vårdgivare är en förut
sättning för bra praktik och adekvat yrkesutbildning. Genom 
större lyhördhet och öppenhet för förändringar ska utbild
ningarna anpassas till verksamhetens krav och de förändring
ar som sker. Samtidigt ska alltid utbildnings och forsknings
perspektivet beaktas vid organisatoriska förändringar. 

Det finns en utvecklad samverkan mellan Region Skåne 
och de olika utbildningarna i Skåne. Arbetet har resulterat  
i förslag om bland annat utveckling av kliniska avdelningar, 
mottagningar och salar anpassade för utbildning, samt om 
utveckling och tydliggörande av handledaruppdraget. 

Fler kliniska utbildningsenheter ska startas, inte minst på 
vårdcentraler, för att möta ett ökat utbildningsbehov.
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Region Skåne strävar efter att öka den kliniska forskningen.  
målet är att forskningen ska resultera i förbättrade medicinska resultat för patienterna.
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Regionbidraget till sektor hälso och sjukvård ökar med 
1 894,5 miljoner kronor. Hela sektorn har erhållit kompen
sation för prisindex med kvalitetsjusterade löner för lands
ting (LPIK) med 2,8 procent, förutom habiliterings och 
hjälpmedelsnämnden som erhåller 3,3 procent. Totalt 
uppgår LPIK till 896,4 miljoner kronor.

Sektorn har också erhållit kompensation för demografi på 
1,4 procent vilket totalt uppgår till 446,4 miljoner kronor.

• Medicinteknisk utveckling på 1 procent har fördelats till 
sektorn och uppgår till 317,9 miljoner kronor. Effektivi
seringskrav på 1 procent åläggs sektorn och uppgår till  
317,9 miljoner kronor.

• Hälso och sjukvården erhåller kompensationer för:
- Effekterna av att fri sjukvård erbjuds till alla skåningar 

upp till 20 år från den 1 januari 2018. Kompensation 
uppgår till 10 miljoner kronor.

- Effekterna av utökning av fri tandvård för 22åringar 
motsvarande statsbidraget, men också faktiska totala 
beräknade kostnadsökningarna. Totalt 23,9 miljoner 
kronor. En utökning av statsbidraget kopplat till 
2021åringar infördes redan inför 2017. 

 Avgiftsfri livmoderhalsscreening. Kompensationen 
uppgår till 7 miljoner kronor.

• Hälso och sjukvårdsnämnden tillskjuts 40 miljoner 
kronor att fördela till Medicinsk service för övertagandet 
av ambulansdistrikt 1 i egen regi från den 1 februari 2018.

• Hälso och sjukvårdsnämnden erhåller som kompensation 
för ökade läkemedelskostnader utöver LPIK och demo
grafiuppräkningen med 140 miljoner kronor.

• Hälso och sjukvårdsnämnden tillskjuts 282,9 miljoner 
kronor för satsningar inom prioriterade områden:

Primärvården
• Hälsovalet tillförs 100 miljoner kronor att fördela dels på 

en högre kapitationsersättning omfattande 50 miljoner 
kronor, dels till att möjliggöra bättre öppettider på kvällar 
och helger samt andra åtgärder som ökar tillgängligheten.

• En satsning på utökning av STläkartjänster inom allmän  
medicin samt så kallad dubbelspecialisering, om 39 mil  
joner kronor. 

• Barnhälsovården tillförs 17,9 miljoner kronor för att  
bland annat införa vaccination mot rotavirus i vaccina
tionsprogrammet.

Övrigt
• En satsning om 37 miljoner kronor görs på akutvården.  

30 miljoner kronor ska möjliggöra öppnandet av fler 

Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag vårdplatser som avlastar akutmottagningarna på alla 
akutsjukhus samt förbättra förutsättningarna på akuten  
i Trelleborg. 7 miljoner kronor ska tillföras överenskom
melsen om en årlig utökning av STläkartjänster inom 
akutsjukvården.

• 15 miljoner kronor tillförs området för psykisk hälsa.
• 15 miljoner kronor tillförs området för förlossning och 

kvinnosjukvård.
• 20 miljoner kronor satsas för att minska köerna på 

områden med dålig tillgänglighet.
• Neonatalvården tillförs 10 miljoner kronor.
• Satsning på en triagemottagning för missbruksvård  

i Kristianstad om 5 miljoner kronor.
• Vårdavtalet med Folktandvården Skåne AB utökas  

med 4 miljoner kronor.
• 20 miljoner kronor avsätts till behov för särskilda insatser 

för tandhälsan. 

• Habiliterings och hjälpmedelsnämnden erhåller ett ökat 
regionbidrag om 4,5 miljoner kronor för utökade behov  
på följande områden:
 Utökat uppdrag att omfatta dyskalkyli om 1,5 miljoner 

kronor.
 Fritidshjälpmedel till barn och ungdomar med svår 

funktionsnedsättning om 1 miljon.
 Patienter med autismspektrumdiagnos om 2 miljoner 

kronor.

• Hälso och sjukvårdsnämnden har under 2017 eller 
tidigare fattat beslut om nya uppdrag och utökad verk
samhet. Det innebär att regionbidrag för 2018 omfördelas 
från hälso och sjukvårdsnämnden till sjukvårdsnämn
derna och habiliterings och hjälpmedelsnämnden med 
125,5 miljoner kronor. Samtidigt så har hela den prehospi
tala verksamheten inom Region Skåne organiserats under 
förvaltningen Medicinsk service från den 1 september 
2017. En omfördelning av resurser har därför gjorts från 
sjukvårdsnämnd Sund med 110,8 miljoner kronor (driften 
av ambulansdistrikt 3) samt 58,4 miljoner kronor från 
regionstyrelsen till hälso och sjukvårdsnämnden med 
vidare fördelning till Medicinsk service.

• Hälso och sjukvårdsnämndens regionbidrag omfattar  
50 miljoner kronor för att finansiera tillkommande 
driftskostnader (inte investeringar) i samband med 
byggnationer av nya sjukhusbyggnader i Helsingborg, 
Malmö, Lund och Ängelholm.

• Inom ramen för sektor hälso och sjukvård budgeteras 
91,2 miljoner kronor för ehälsosatsning i sjukvården. 
Medlen ställs till regionstyrelsens förfogande. Satsningen 
syftar till att finansiera Region Skånes ehälsostrategi och 
införande av digitala vårdkontakter.
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Region Skånes uppdrag inom kollektivtrafik
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne 
län. Det innebär att Region Skåne har det politiska och 
ekonomiska ansvaret för den skånska kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafiken finansieras genom skatter, biljettintäkter 
och andra externa intäkter. Skånetrafiken ansvarar för 
Pågatåg och Öresundståg, för regionbussar och stadsbussar, 
serviceresor, närtrafik i Skåne samt för färdtjänst i flera 
skånska kommuner.

Kollektivtrafiken utvecklar Skåne
Skåne har haft en utveckling som är unik i förhållande till 
övriga landet då det varit en stadig resandeökning sedan 
sammanslagningen av de gamla länen i Skåne. Ambitionen 
är att denna utveckling ska fortsätta. Målet är att kollektiv
trafiken ska nå en fördubblad resandeökning 2020 jämfört 
med 2006 (det vill säga en ökning från 112 miljoner resor 
per år till minst 224 miljoner resor) och öka marknads
andelen av den motorburna trafiken till 40 procent år 2030 
(jämfört med 2006).

Region Skåne utvecklar och förbättrar trafikutbudet 
kontinuerligt i bred dialog med kommunerna, resenärerna, 
näringslivet och andra intressenter. Utvärdering sker regel  
bundet för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Punktlig
heten i kollektivtrafiken och informationen vid trafikstör
ningar måste bli bättre. Den skånska kollektivtrafiken ska 
vara trygg, säker och smidig att resa med. Fler ska få möjlig  
het att arbetspendla och kollektivtrafiken ska kännas som 
det naturliga valet. De olika färdsätten ska kopplas samman 
till en helhet för att göra resan så smidig som möjligt. 

Tillsammans med de skånska kommunerna, Trafikverket 
och resenärerna arbetar Region Skåne för att skapa trevliga 
och trygga miljöer runt hållplatser, terminaler och stationer. 

Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med 
nya projekt och lösningar för att stärka det kollektiva 
res andet. Malmöexpressen linje 5 har varit framgångsrik och 
uppskattad. Detta koncept utvecklas nu i Helsingborg och 
för fler linjer i Malmö. Järnvägstrafiken på sträckan Helsing
borgKöpenhamn ska utökas med ett nytt tågsystem, med 
trafikstart 2020.

Ny teknik öppnar möjligheten för nya och bättre tjänster 
som underlättar resandet. Det ska vara smidigt köpa biljett 
och resa med Skånetrafiken. Informationen ska vara enkel 
att ta del av, även när det gäller trafik över läns och 
nationsgränser. I mars 2017 lanserade Skånetrafiken en ny 
app för biljettköp och trafikinformation. Utvecklingen av ett 
modernt och funktionellt betalsystem i kollektivtrafiken ska 
fortsätta. Ambitionen är att ha en gemensam lösning för 
betalningar, information och tjänster som underlättar även 
för resenärer som är ovana vid att resa kollektivt. 

Vägen till och från hållplatsen eller stationen är en 
naturlig del av hela resan. Trygga miljöer är viktiga och en 
utredning om tryggheten på av och påstigningsplatser ska 
genomföras.

Inom ramen för projektet Framtidens resa tas viktiga steg 
för att göra trafikinformationen tydligare och lättförståelig 
med möjlighet att rikta den personligt. Projektet möjliggör 
helt nya verktyg och system för förstärkt information till 
resenärerna och resor med mobiltelefonen som stöd samt 
med speciellt stöd för personer med nedsatt syn. Starten av 

Kollektivtrafik

Region Skåne ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Skåne har tillgång till en väl fungerande 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har en nyckelroll för att skåningar ska kunna bo, studera eller arbeta  
var de vill. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre är det också för miljö och klimat. Regionfullmäktiges 
inriktning är att det ska vara tryggt, säkert och smidigt att resa med den skånska kollektivtrafiken. 

Regionfullmäktiges inriktning är att resenärerna ska uppleva att det är 
tryggt, säkert och smidigt att resa med den skånska kollektivtrafiken. 
Ambitionen är att fördubbla resandet till år 2020 (i jämförelse med 2006)  
i enlighet med den nationella målsättningen samt öka kollektivtrafikens 
marknadsandelar av den motorburna trafiken till 40 procent år 2030.
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centralen för trafikinformation är ett annat viktigt steg i  
att förenkla och underlätta informationen till alla kunder.

Framtidsvisionen ska rymma anpassade lösningar för 
storstäder och glesbygd för att hela Skåne ska leva. Samtidigt 
prioriteras långsiktiga lösningar med hänsyn till hållbar 
utveckling utifrån ett miljöperspektiv. En väl utvecklad 
kollektivtrafik är en förutsättning för att Skåne ska uppnå de 
regionala och nationella miljömålen. Arbetet för att nå en 
kollektivtrafik som är fri från fossila bränslen fortsätter. 

Kollektivtrafiken förutsätter bättre infrastruktur
Eftersatt tåginfrastruktur ger upphov till driftstörningar 
som på sikt riskerar dämpa resandeökningen. Ett utökat  
och fördjupat samarbete med Trafikverket är nödvändigt. 
Underhållet av de skånska järnvägsspåren måste öka. I Skåne 
är problematiken med flaskhalsar och eftersatt underhåll 
 särskilt stor. Trafikstörningar med försenade och inställda 
tåg på grund av eftersatt underhåll är ett stort problem. 
Järnvägsinfrastrukturen är en statlig angelägenhet och 
Region Skåne ska verka för att underhållet av det skånska 
järnvägsnätet påskyndas. Beredskapen vid störningar i 
trafiken ska vara god, både vad gäller korrekt information 
och vad gäller alternativa resvägar och ersättningstrafik.

Framkomligheten för bussarna i städerna måste bli bättre. 
Region Skåne arbetar tillsammans med kommunerna för att 
skapa bättre förutsättningar och framkomlighet för buss
trafiken. Det visionsarbete som drivs med flera städer i 
Skåne har hög prioritet. Fler likartade samverkanslösningar 
ska utvecklas. Fler investeringar i Skåne är nödvändiga  
för att stärka det hållbara resandet med kollektivtrafik  
och cykel. 

Investeringar i infrastrukturen ska höja kapaciteten, 
sänka transportkostnader, öka tillförlitligheten, förkorta 
restider och förbättra miljön. Det gäller lika mycket för 
gods som för persontransporter. Region Skåne ska främja 
hållbara helhetslösningar för både person och godstrafiken  
i ett gemensamt perspektiv med grannregionerna.

En drivande utvecklingsaktör
Kollektivtrafiken är en viktig del för att Region Skånes ska 
vara en drivande utvecklingsaktör för hela Skåne. Genom en 
effektiv kollektivtrafik kan fler medborgare få tillgång till ett 
större utbud av arbetsplatser, studier och kultur. Att försörja 
hela Skåne med trafik, utifrån de ekonomiska förutsättning
ar, är en av nyckelfaktorerna för att öka den skånska syssel  
sättningsgraden. Enligt lagen om kollektivtrafik ska den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten ta fram ett trafikför
sörjningsprogram som definierar de långsiktiga riktlinjerna 
för den regionala kollektivtrafiken. Genomförandetakten  
för de långsiktiga satsningarna bestäms av det ekonomiska 
utrymmet och de prioriteringar som görs i det årliga 
budgetarbetet. Kollektivtrafiken har under 2017 anpassats 
till gällande ekonomiska ramar, vilket avspeglas i den 
trafikplan som kollektivtrafiknämnden beslutar om.

I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs planer och mål 
för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken hjälper 
till att binda samman Skåne. En modern kollektivtrafik ser 
till resenärens hela resa så att övergången till att andra 
färdmedel blir lättare. Cykel och pendlarparkeringar är ett 
exempel. Hållplatser och stationer ska vara trafiknoder för 
övrig persontrafik. Tillgången till pendlarparkeringar och 
cykelparkeringar vid större på och avstigningsplatser ska 
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Investeringar i infrastrukturen ska höja kapaciteten, sänka transportkostnader, öka tillförlitligheten,  
förkorta restider och förbättra miljön.
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Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag

•	 Kollektivtrafiknämndens regionbidrag ökas med totalt 
231,5 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av 
prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting 
(LPIK) sker med 77,5 miljoner kronor. Nämnden åläggs 
ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent och uppgår 
till 23,5 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden ett 
ökat anslag på 214,0 miljoner kronor. 

    Nämndens regionbidrag minskas med 33 miljoner 
kronor med anledning av indexering av kollektivtrafik
taxan samt minskas med 2 miljoner kronor med anled
ning av ökade avgifter för serviceresor, motsvarande 
belopp kommer verksamheten till del som verksamhets
intäkter. För förenklad administration övergår den fulla 
finansieringen av Kollektivtrafikcentrum, motsvarande  
1,5 miljoner kronor, till den regionala utvecklingsnämnden. 

     Regionbidraget 2018 för Kollektivtrafiknämnden 
uppgår till 2 580,3 miljoner kronor.
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Det ska vara smidigt köpa biljett och resa med Skånetrafiken.

vara god. Målet är att det ska bli lättare att ta med cykeln  
på tåget. Nya och effektiva trafiklösningar inom ramen för 
existerande trafik ska utvecklas för att möta trafikbehoven  
i glest bebodda områden. Detta kan ske i samarbete med 
kommuner, byalag och den ideella sektorn. 

Serviceresor
Region Skånes serviceresor ska ha hög kvalitet. Kollektiv
trafiken har idag hög tillgänglighet, och det ska även service
resorna dra nytta av. Med serviceresor ska de kunna resa som 
behöver ett större personligt stöd och inte klarar att resa i 
den allmänna kollektivtrafiken. Genom att starta en 
beställningsmottagning i egen regi ska kvaliteten och 
servicen förbättras för resenärerna. Samordningen med  
den ordinarie kollektivtrafiken ska förbättras. 
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samhällsområden såsom hälso och sjukvård, skola, arbets 
och näringsliv. 

Kulturen har bland annat en roll i att bidra till att före  
bygga ohälsa, liksom att vara ett verktyg i tillfrisknande och 
bättre vårdrelation mellan sjukvårdspersonal och patienter. 
Arbetet med kultur och hälsa utgår från Region Skånes 
strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015-2020.  
En regiongemensam forskningsresurs för området ska 
utvecklas i samarbete med hälso och sjukvården. Arbetet 
ska i huvudsak bedrivas i den nära vården. 

En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
Region Skånes kulturpolitiska mål innebär att:
•	 Skåne ska ha ett rikt konst och kulturliv av hög kvalitet 

med både bredd och spets. 
•	 Alla ska ha möjlighet att delta i Skånes kulturliv och 

kulturupplevelser. 

Medborgarnas tillgång till kultur ska öka. Folkbildningen  
i Skåne utgör en viktig del i arbetet med att tillgängliggöra 
kulturen. I arbetet med att långsiktigt stärka social hållbar
het och öka medborgarnas delaktighet kan olika samarbeten 
mellan folkhögskolor, studieförbund, kulturinstitutioner  
och läsfrämjande aktörer utgöra viktiga byggstenar. Det är 
insatser som fortsatt ska stärkas. Folkhögskolorna är en 
resurs för Skåne. De kan öppna dörrar som tidigare har varit 
stängda. Samarbetet mellan folkbildningsaktörerna ska 
utvecklas och stärkas genom den regionala samverkansplatt
formen. Region Skåne behöver också utveckla insatser för att 

Konst och kultur i Skåne
Det skånska kulturarvet är rikt och påminner om att Skåne 
alltid varit en plats där kulturer har mötts och blandats. 
Skåne är en del av Öresundsregionen som är Nordens största 
och mest tättbefolkade storstadsområde med cirka 3,6 mil  
joner människor, varav en tredjedel bor i Skåne. Öresunds
regionen skapar möjligheter till samarbeten för såväl 
enskilda kulturskapare som för kulturverksamheter och 
kommuner – en utveckling av samarbeten och utbyten  
som bara har börjat.

Kulturens roll och betydelse för människor och samhälle 
handlar i grunden om demokrati, yttrandefrihet och sam  
hörighet. Ett rikt kulturliv som alla kan ta del av fungerar 
som en värdemätare på hur välmående ett samhälle är och 
skapar utvecklingskraft hos människor och samhälle. 

Region Skåne har ett övergripande uppdrag att göra konst 
och kultur tillgängligt för alla, och arbetar i enlighet med 
den kulturplan som tagits fram i samverkan med kommuner 
och kulturliv. Region Skåne lämnar ekonomiskt stöd i form 
av verksamhetsbidrag till ett 70tal aktörer i Skåne, vilka 
utgör en viktig del i den kulturella infrastrukturen. Verk
samhetsbidragen, som är långsiktiga åtaganden, är viktiga 
styrmedel i arbetet för att nå de kulturpolitiska målen.  
I syfte att bredda delaktigheten och skapa en jämlik tillgång 
till kultur för alla skåningar ska en översyn av kriterier, 
former och villkor för bidrag genomföras.

Region Skåne ska arbeta för att stärka samspelet mellan 
kulturlivets olika delar över hela Skåne. Region Skåne ska 
också stimulera samspelet mellan kultursektorn och andra 

Kulturverksamhet 

I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och 
internationellt. Konst och kultur är en kraft i samhället som ofta sträcker sig utanför den traditionella 
kultursektorn och kulturen har på så sätt en bredare roll i samhällsutvecklingen. Region Skåne står 
även som huvudägare till tre scenkonstinstitutioner i Skåne: malmö opera, Skånes Dansteater och 
musik i Skåne samt för det regionala resurs- och produktionscentret Film i Skåne.

Regionfullmäktiges inriktning är att kulturverksamheten, tillsammans  
med Skånes kommuner, ett starkt föreningsliv och professionellt kulturliv, 
fortsätter stärka och utveckla en gedigen basstruktur som gör konst och 
kultur tillgängligt för så många som möjligt. I detta arbete utgör Regional 
kulturplan för Skåne 2016-2019 inriktningen. 
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nå ut till fler grupper. Parallellt med insatserna för att öka 
samspelet mellan olika kulturaktörer ska digitaliseringen 
främjas för att öka tillgången till kultur i hela Skåne. 

I Region Skånes uppdrag ligger att bedriva regional 
biblioteksverksamhet i Skåne. Inom det regionala biblioteks
uppdraget ryms bland annat kompetensutvecklingsinsatser, 
seminarier och nätverk samt utvecklingsmedel för biblio
teksutveckling som bibliotek eller bibliotek med samarbets
parter kan söka. Uppdraget innebär även att initiera och 
stimulera samverkan mellan bibliotek och andra aktörer 
inom offentlig sektor, universitet, idéburen sektor samt 
övriga konst och kulturlivet.

Region Skåne ska 2018 genom den regionala biblioteks
verksamheten delta i den nationella satsningen på digitalt 
kompetenslyft. Region Skåne ska också utöka det läsfräm
jande uppdraget till att omfatta även små barns läsning.

Filmsektorn är ett viktigt och växande utvecklingsom
råde för Skåne, såväl kulturpolitiskt som näringspolitiskt. 
Utifrån handlingsplanen för film och rörlig bild ska insatser 
göras för att fortsätta utveckla området. 

Region Skånes roll är att stärka Skåne som bildkonst, 
fotografi, form och designregion genom att utveckla 
områdets infrastruktur. Under 2018 kommer särskilda 
insatser att prioriteras i syfte att ytterligare utveckla infra
strukturen för bild och samtidskonst. 

En drivande utvecklingsaktör
Ett rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en 
hållbar social utveckling. Kulturnämnden har ett över

Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag

• Kulturnämndens regionbidrag ökas med totalt 10,6 
miljoner kronor. Uppräkning med anledning av prisindex 
med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK) sker med 
10,2 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett generellt 
effektiviseringskrav på 1 procent som uppgår till 3,1 mil  
joner kronor. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag 
på 3,5 miljoner kronor för instiftande av ett keramiskt 
center. Regionbidraget 2018 för kulturnämnden uppgår 
till 320,5 miljoner kronor.
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gripande uppdrag att göra kulturen tillgänglig för alla. 
Utvecklingen med friskare och mer kulturaktiva äldre i 
kombination med en hög inflyttning av yngre medborgare 
innebär stora möjligheter. Ökade folkbildningsinsatser och 
regionala initiativ för integration är nödvändiga.

De kulturella och kreativa näringarna är viktiga för flera 
utvecklingsområden som innovationer, arbetsmarknad, 
besöksnäring, design och boendemiljö. Region Skåne ska 
fortsätta att utveckla stödet till dessa näringar. Insatser för 
att stödja professionella kulturskapare i Skåne ska fortsätta 
utvecklas genom främjande av kollektivverkstäder och 
centrumbildningar. 

Region Skåne ska värna och lyfta fram Skånes rika 
kulturmiljöer och naturområden som en del av Skånes unika 
tillgångar. Skånes varierande landskap med möjligheter till 
naturupplevelser utgör attraktiva besöksmål för invånarna 
och är en viktig del av Skånes turistutbud.

Region Skåne ska fortsätta utveckla producent och 
arrangörsstödet för det fria musiklivet, oavsett genre.

Förändrade behov och distributionsformer liksom 
människors växlande kulturella konsumtionsmönster kräver 
ett ökat kulturpolitiskt engagemang, inte minst när det 
gäller den digitala utvecklingen. Kulturpolitiken bidrar med 
kunskap och kompetens inom områdena form, design och 
arkitektur vilket är avgörande för en god livsmiljö. Region 
Skåne ska fortsätta arbetet med upprättandet av en regional 
nod för form, design och arkitektur i Malmö. Inom ramen 
för detta ska samverkan med Malmö stad och Lunds 
universitet samt Arkitektskolan utvecklas ytterligare. Region 
Skåne ska vara del i arbetet med att utveckla en gemensam 
forskartjänst på området under tre år.

En fortsatt dialog med kommunerna om konstens och 
kulturens plats i skola och samhällsliv är av stor vikt för 
demokrati och yttrandefrihet. Överenskommelsen mellan 
Moderna Museet, Malmö stad och Region Skåne innebär  
ett ökat engagemang för parterna. 

Region Skåne ska 2018 genom den regionala biblioteksverksamheten 
satsa på ett digitalt kompetenslyft samt utöka det läsfrämjande 
uppdraget till att omfatta även små barns läsning.
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Allmän regional utveckling 
Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar. Skåne måste uppnå en hållbar utveckling ur ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. En balanserad regional utveckling gör det möjligt att bo, 
arbeta och leva i hela Skåne. Rätt insatser bidrar till nya arbetstillfällen, fler bostäder och bättre service 
till skåningarna. Den allt hårdare internationella konkurrensen kräver att skånska aktörer fortsätter 
utveckla en stark innovationsförmåga. 
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Regionfullmäktiges inriktning för det regionala utvecklingsarbetet har  
sin utgångspunkt i Det öppna Skåne 2030. Arbetet utgår från samverkan  
med Skånes kommuner, näringsliv, föreningsliv och ideella sektor. För 
plan perioden ligger särskilt fokus på insatser som ökar sysselsättningen  
i Skåne. 

hållbar utveckling i Skåne
Region Skåne har av regeringen fått ett regionalt utveck
lingsansvar. Region Skåne har därmed ett allmänt uppdrag 
att stödja regional utveckling inom bland annat miljö   
om rådet, arbetsmarknad, näringsliv och infrastruktur. 

Kunskapsregionen Skåne
Ökat internationellt samarbete är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för hållbar tillväxt i Skåne. Utgångs
punkten är att nya värdekedjor för tillväxt är globala och  
att den kunskapsbildning som krävs för internationell kon  
kurrenskraft inte kan genereras på en plats eller i en region. 
Att analysera och förstå nya för utvecklingen centrala 
trender, nationella såväl som internationella, är viktiga  
delar i det strategiska arbetet. 

Region Skånes strategi för forskning och utveckling har 
som mål att Skåne ska fortsätta vara innovativt och konkur
renskraftigt. Inte minst handlar det om att ta tillvara den 
potential som den omfattande forskningsinfrastrukturen  
i Öresundsregionen erbjuder. 

Satsningen på forskningsanläggningarna ESS och Max 
IV i Lund följs nu av satsningar på initiativ som tar forsk
ning till affärsutveckling i syfte att visa världsklass även på 
kommersialisering. ProNano är den första stora satsningen 
på infrastruktur mellan ESS och Max IV som riktar sig till 
utveckling av nya och befintliga företag. ProNano förväntas 
bli en anläggning där instrument och tjänster håller högsta 
industristandard som kommer att kunna nyttjas av företag 
och forskare inom nanomaterialområdet. Detta innebär  

en mer operativ fas tack vare att Region Skåne tillsammans 
med forskningsinstituten Rise, (Research Institutes of 
Sweden) och Lunds universitet ställer sig bakom denna 
satsning.

Digitaliseringen präglar omställningen i alla sektorer,  
inte bara inom informations och kommunikationssektorn. 
Skåne är idag ett centrum för forskning inom dessa om
råden. Region Skåne verkar för fortsatt utveckling inom 
områdena kommunikation, digitalisering och mobil hälsa. 

Lika viktig som transportinfrastrukturen är utvecklingen 
av bredband och telekommunikation. Den uppnås genom 
att nå målen formulerade i den skånska bredbandsstrategin 
samt genom att generellt främja utbyggnaden av en öppen 
ITinfrastruktur som är tillgänglig för alla i hela Skåne. 
Samarbetet med kommunerna är avgörande vad gäller 
planering, införande och koordinering av bredband.

Konkurrenskraften kan öka genom investeringar i 
befolkningens och arbetskraftens kunskaper, färdigheter  
och kompetenser. Det leder till ökad produktivitet och 
för nyelse. Teknikutveckling, nya innovationer, produkter  
och produktionsprocesser ställer krav på välutbildade och 
kompetenta medarbetare. I det perspektivet utgör utbild
nings och kompetensförsörjningsfrågorna ett viktigt 
strategiskt område för att uppnå Skånes långsiktiga mål  
och vision. 

För att öka sysselsättningsgraden och minska arbetslös
heten finns behov av strategiska insatser inom en rad 
politikområden, som arbetsmarknad, utbildning, närings
livsutveckling och integration. Infrastrukturen och kollek
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tivtrafik måste byggas ut för att stimulera rörligheten på 
arbetsmarknaden. Pålitlig och välplanerad infrastruktur, 
kollektivtrafik som binder samman Skåne och en fungerande 
bostadsmarknad är avgörande för att stimulera rörligheten 
på arbetsmarknaden, och därmed en ökad produktivitet och 
konkurrenskraft.

life Science
Life science omfattar hälso och sjukvård, medicinsk 
forskning och näringsliv inom medicinteknik, bioteknik och 
läkemedel. Region Skåne har arbetat fram en strategi för hur 
vi ska verka inom detta område. 

Inom hälso och sjukvården bedrivs kliniska studier 
tillsammans med universitet, högskolor och näringsliv. 
Forskningen ska vara av hög nationell och internationell 
kvalitet och till nytta för medborgarna och sjukvården. 
Samarbetet sker såväl inom Skåne som nationellt och 
internationellt. Forskningen ska ge:

• Invånarna nya kunskaper genom bättre förebyggande 
vård, diagnostik och behandling.

• Vårdgivarna nya kunskaper genom bättre utbildning  
och ökade kunskaper.

• Samhället nya kunskaper genom tillväxt, bättre samver
kan med universitet och högskolor samt stimulans till 
innovationer.

• Förutsättningar för att fler kliniska studier kan 
genomföras i Skåne.

livsmedelsstrategi
Skånes livsmedelsstrategi är en fördjupning av den regionala 
utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa bättre förutsättning
ar för Skånes framtida livsmedelsutveckling med fokus på 
hälsa, miljö och konkurrenskraft. För att stärka och utveckla 
den skånska livsmedelsbranschen och samtidigt bevara miljö 
och ekosystem krävs ett hållbart livsmedelssystem. Strategin 
har målåret 2030 och Region Skåne kommer att ha en sam  
ordnings och påverkansroll i det uppföljande och imple
menterande arbetet. 

fler i arbete
Region Skåne ska arbeta för att nå regeringens mål om EU:s 
lägsta arbetslöshet 2020. Sysselsättningsgraden skiljer sig åt 
mellan kvinnor och män, både generellt och i Skåne. De 
största skillnaderna mellan könen handlar om arbetstid. 
Betydligt fler män än kvinnor arbetar heltid. Sysselsättningen 

Inom hälso- och sjukvården bedrivs kliniska studier tillsammans med universitet, högskolor och näringsliv.  
Forskningen ska vara av hög nationell och internationell kvalitet och till nytta för medborgarna och sjukvården. 
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för kvinnor och män fördelar sig också i stor utsträck ning på 
branscher enligt traditionella mönster. Likaså är skillnaderna 
i sysselsättningsgrad mellan personer födda i Sverige och 
personer födda utanför Europa stora. 

Näringslivet har omstrukturerats från stora till fler 
mindre och medelstora företag. En viktig insats handlar 
därför om att stimulera och skapa förutsättningar för 
nyföretagande och entreprenörskap. En stark innovations
kultur är en framgångsfaktor och framväxten av forsknings
anläggningar i Skåne och Öresundsregionen kommer att  
få en växande betydelse för den långsiktiga tillväxten och 
sysselsättningen i Skåne. Fler insatser ska göras för att hjälpa 
entreprenörer som vill ta idéer till färdig produkt eller tjänst 
ut på den globala marknaden. 

Kunskapskraven blir också allt högre i den traditionella 
tillverkningsindustrin. De flesta jobb kräver idag utbildning 
på minst gymnasial nivå. Personer med lägre utbildning har 
en betydligt lägre sysselsättningsgrad. Alltför få utrikesfödda 
med en högre utbildning har idag ett arbete som motsvarar 
deras kvalifikationer. Att så många utlandsfödda svenskar inte 
får jobb som motsvarar deras kvalifikationer innebär förlo  
rade möjligheter både för samhället och individen. Region 
Skåne har ett ansvar för kompetensförsörjning och match
ning på arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att utveckla  
en samordnad arbetsmarknadspolitik som främjar insatser 
för utbildning, lärande och rörlighet på arbetsmarknaden.

Etableringsuppdraget behöver anpassas bättre till de 
regionala förutsättningarna och till individernas behov av 
stöd och insatser. Insatser ska göras för att främja ungdomars 
inträde på arbetsmarknaden, exempelvis arbetsmarknads
kunskap, teknikcollege och yrkesSFI. Insatser ska också 
riktas särskilt till nyanlända. Samverkan mellan olika aktörer 
inom utbildningssystemet, som yrkeshögskolor, folkhögsko
lor och universitet och högskolor, är nödvändigt. Kompetens-
samverkan Skåne har nyligen tagit fram en strategi för 
prioriterade insatser inom kompetensförsörjningsområdet. 

Region Skåne ska tillsammans med arbetsmarknadens 
parter, skola och Arbetsförmedlingen arbeta för att skapa 
regionala överenskommelser som möjliggör och underlättar 
användandet av statliga arbetsmarknadsåtgärder.

För att ytterligare stärka arbetet med att få fler i arbete 
samt förbättra matchningen på arbetsmarknaden vill  
Region Skåne verka för att Region Skåne ska få ett större 
ansvar i arbetsmarknadsfrågor. 

arbeta för att klimatsäkra Skåne
Användningen av fossila material och fossil energi orsakar 
negativ klimat och miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp 
och giftiga ämnen. Den redan pågående klimatförändringen 
måste hanteras. Användningen av jordens tillgängliga 
råvaru och energiresurser måste effektiviseras och göras  
mer cirkulär för att inte tära på naturkapitalet.

En god livsmiljö i Skåne kräver ett annat förhållningssätt 
till hur vi använder jordens ändliga resurser och till hur den 
biologiska mångfalden kan bevaras. 

Biologisk mångfald är en förutsättning för det skånska 
jord och skogsbruket. Den regionala livsmedelsstrategin  
ska genomföras tillsammans med hela värdekedjan i Skåne. 
Region Skåne deltar också i regionala plattformar för 
naturvård. Med bättre utnyttjande av landskapets eko
systemtjänster kan resursanvändningen bli hållbarare och 
öka landskapets resiliens. Det tydliggör också landsbygdens 
utvecklingspotential. Region Skåne ska stödja kommunerna 
i arbetet med att bättre utveckla mötet mellan stad och land 
och ge goda förutsättningar för utveckling av näringsliv, 
besöksnäring och kulturliv.

En ny klimat och energistrategi ska tas fram i Klimat-
samverkan Skåne. Region Skåne ska aktivt jobba med 
medborgardialog inför beslutet om strategin. Ökad resurs
effektivitet, förbättrad avfallshantering, minskad använd
ning av kemikalier och minskade läkemedelsrester i miljön 
är viktiga områden. Region Skånes handlingsplan för läke 
medel och miljö drivs vidare. Den regionala handlings
planen för kemikalier ska implementeras tillsammans med 
kommunerna, näringslivet och andra aktörer i Skåne. 
Upphandling och utbildning är strategiskt viktiga frågor. 
Konsumtionsperspektivet är viktigt. Den enskilde konsu
mentens val har stor betydelse för att samhällsomställningen 
ska lyckas. 

Ett aktivt utvecklingsarbete för en omställning mot en 
grön ekonomi kommer att generera nya företag och arbets
tillfällen. Under 2017 antogs Miljöstrategiskt program för 
Region Skåne 2017-2020. Detta kompletterar Region Skånes 
program för det interna miljöarbetet, Miljöprogram för 
Region Skåne 2017-2020, genom att beskriva det externa 
miljöstrategiska arbetet som Region Skåne ska bedriva. 

Region Skåne behöver fortsätta omställningsarbetet till 
förnybar energi och bioekonomi – förnybara bränslen och 
råvaror – samt minska energiförbrukningen i Skåne. Som 
ansvarig för den regionala transportinfrastrukturplanen och 
som huvudman för den regionala kollektivtrafiken ska 
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Region Skåne kommer att fortsatt arbeta för ett klimatneutralt Skåne 
2030 och fossilbränslefritt Region Skåne 2020, där Färdplan biogas 
och införande av elbussar i viss stadstrafik är viktiga insatser.
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Region Skåne lägga särskilt fokus på transportsektorn.  
I trafikförsörjningsprogrammet finns en tydlig målsättning 
om att den regionala kollektivtrafiken ska vara fossilfri  
redan 2020. 

Region Skåne kommer att fortsatt arbeta för ett klimat
neutralt Skåne 2030 och fossilbränslefritt Region Skåne 
2020, där Färdplan biogas och införande av elbussar i viss 
stadstrafik är viktiga insatser. Skåne ska bli energieffektivare 
och öka andelen förnybar energi. Region Skåne samverkar 
med Skånes aktörer i utvecklingen av miljövänliga driv
medel. Arbetet med den regionala handlingsplanen för 
bioekonomi fortsätta att öka andelen förnybara råvaror och 
material i industrin. 

Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att klimatsäkra 
Skåne. Bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen och ökat 
fokus på cykeln som del i resan bidrar till att minska utsläpp. 
Trafikförsörjningsprogrammet definierar de långsiktiga 
riktlinjerna för den regionala kollektivtrafiken. Med 
kollektivtrafiken kan Skånes olika delar bindas samman.

Skåne ska bli Sveriges främsta cykelregion. I Cykelstrategi 
för Skåne åtar sig Region Skåne att arbeta för att koppla ihop 
cykel och kollektivtrafik. Region Skåne ska även arbeta för 
ett utbyggt nät av cykelvägar samt för en utvecklad city
logistik. Ett sammanhängande cykelledsystem är nödvän
digt för att stärka cykelturismen i Skåne. 

Det ska bli enklare att komma ut i naturen med kollek
tivtrafik. Detta ökar kunskapen och människors omtanke 
om Skånes natur och kulturlandskap. Region Skåne ska 
fortsätta understödja och utveckla de skånska strövom
rådena. Vandring är en globalt växande trend och Skåne  
har en stor potential i den naturbaserade besöksnäringen. 
Region Skåne fortsätter att marknadsföra Skåneleden 

nationellt och internationellt, samt satsar på att utveckla  
och vårda natur och rekreationsområden genom uppdrag 
och bidrag till stiftelsen Skånska landskap.

I det externa, utåtriktade miljöarbetet har sju insatsom
råden som är viktiga för Skånes utveckling identifierats och 
sammanfattats i Miljöstrategiskt program för Region Skåne. 

Skåne ska vara en attraktiv boenderegion
Bostadsbrist och obalans på bostadsmarknaden är ett 
samhällsproblem. Arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, 
integration och social hållbarhet påverkas negativt. 

Region Skåne kommer inom ramen för Skånskt bostads-
nätverk, tillsammans med andra aktörer att, verka för ökat 
bostadsbyggande. Detta ska också ske genom projektet Vi 
bygger Skåne tillsammans med Sveriges byggindustrier syd 
och ett antal av de större bostadsföretagen. Bostadsbyggande 
i kollektivtrafiknära läge, och ökat fokus på cykeln som del  
i resan, måste prioriteras. 

Fysisk planering är viktig för Skånes utveckling. I detta 
samverkar Region Skåne med Skånes kommuner. Arbetet 
med Sverigeförhandlingen har varit intensivt under 2017, 
liksom arbetet med nationell och regional plan. Region 
Skåne har tagit en samordnande roll i det gemensamma 
skånska arbetet. Utgångspunkt för arbetet har varit överens
kommelsen om Skånebilden som gjordes sommaren 2015. 
Region Skåne ska fortsätta arbeta för de skånska intressena  
i nationella planer och satsningar.

Samverkan med idéburen sektor
Med ett folkhälsoperspektiv på de regionala utvecklings
frågorna kan den sociala hållbarheten stärkas.

Med överenskommelserna med idéburen sektor för att 
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Region Skåne kommer inom ramen för Skånskt bostadsnätverk, tillsammans med andra aktörer att, verka för ökat bostadsbyggande. 
Ett bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge, och med ett ökat fokus på cykeln som del i resan, måste prioriteras.
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Ekonomiska förutsättningar och regionbidrag

• Regionala utvecklingsnämndens regionbidrag ökas med 
totalt 7,2 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av 
prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting 
(LPIK) sker med 6,7 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett 
generellt effektiviseringskrav på 1 procent och uppgår till 
2,0 miljoner kronor. För förenklad administration övergår 
den fulla finansieringen av Kollektivtrafikcentrum från 
kollektivtrafiknämnden motsvarande 1,5 miljoner kronor.

 Nämnden tillförs 1,0 miljoner kronor, avseende satsning 
på utomhuspedagogik för barn och unga inom Stiftelsen 
Skånska landskaps regi. 

 Regionbidraget 2018 för regionala utvecklingsnämnden 
uppgår till 211,1 miljoner kronor.

utveckla nya samhällsmetoder och sociala innovationer 
utvecklar vi ett mer hälsofrämjande samhälle. Exempel på 
detta är det idrottspolitiska programmet, vars syfte är att 
bidra till att fler barn, unga och äldre ser idrotten som en 
viktig del för sin och samhällets utveckling. En ytterligare 
insats är samverkan mellan hälso och sjukvården och 
idéburen sektor för ökad psykisk hälsa.

internationellt samarbete
Samarbete med andra aktörer, såväl regionalt som nationellt 
och internationellt är viktigt för att genomföra den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Insatser för att stärka integrationen inom Öresunds
regionen till en gemensam integrerad arbetsmarknad har 
intensifierats inom ramen för Greater Copenhagen and Skåne 
Committee (GCSC). GCSC arbetar för att öka tillväxten 
genom satsningar inom arbetsmarknad, infrastruktur, 
internationell marknadsföring, att locka talanger, företag 
och turister samt näringslivsinsatser. GCSC arbetar också 
aktivt för att minimera gränshindren mellan Sverige och 
Danmark.

Region Skåne kommer även framöver att vara en aktiv 
part i GCSCsamarbetet och driva på för ökad hållbar 
tillväxt och sysselsättning i Öresundsregionen.

Region Skåne arbetar också aktivt inom ramen för 
EUsamarbetet. De EUprogram som används i det skånska 
regionala utvecklingsarbetet är verktyg som möjliggör 
uppväxling av projektmedel för strategiska satsningar som 
gynnar Skånes utveckling, inte minst inom arbetsmarknads
områdena. 

Ett annat viktigt projekt är samarbetet för transportleden 
mellan Skåne och Hamburg (STRING), vars syfte är att 
stärka ekonomisk tillväxt och säkra en hållbar samhälls
utveckling i regionen. Region Skåne bidrar årligen med 
finansiering till det gemensamma sekretariatet, samt avsätter 
personella resurser till samarbetet.

En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
I Skåne finns flera aktörer som jobbar med utveckling i olika 
former, som kommuner, organisationer och lärosäten. I juni 
2017 kom en ny förordning från regeringen om regionalt 
tillväxtarbete som tydliggör regionens samordningsansvar. 
Region Skånes regionala utvecklingsansvar innebär ett 
ansvar att leda arbetet med den regionala utvecklingsstrate
gin. Region Skåne ska i samverkan med de olika aktörerna 
skapa mötesplatser och nätverk samt ansvara för uppfölj
ningen av utvecklingsarbetet. Den regionala utvecklings
strategin ska i högre grad knyta an till målen i FN:s Agenda 
2030. Strategin utgår ifrån att de aktiviteter som genomförs 
ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Där  
med är Det öppna Skåne både en strategi för hållbar samhälls 
utveckling och en tillväxtstrategi. Region Skåne ska under 
2018 söka att bli en Fairtradecertifierad region. Det innebär 
att Region Skåne ska förstärka sitt engagemang i rättvis 
handel och etisk konsumtion. 

Regionala utvecklingsfrågor bedrivs bland annat genom 
att ta fram och förmedla underlag i form av fakta, statistik, 
analyser och prognoser kring Skånes och Öresundsregionens 
utveckling, samt utveckla och förvalta geografiskt plane
ringsunderlag (GIS). Dessa underlag är en förutsättning i 
arbetet med nationell intressebevakning och dess priorite
rade frågor kring Sverigeförhandlingen och nationell plan för 
infrastruktur, liksom för nationella forsknings och innova
tionspropositioner, nationell livsmedelsstrategi, arbetsmark
nads och kompetensförsörjningsfrågor samt gränshinder, 
exempelvis gränsregional statistik. 

En drivande utvecklingsaktör
Skånes sysselsättningsgrad och tillväxt behöver öka. Region 
Skåne har som Skånes största arbetsgivare stor påverkan på 
den skånska arbetsmarknaden. Inom forskningsområdena, i 
synnerhet medicinsk forskning, bidrar Region Skåne till den 
skånska innovations och konkurrenskraften. Vidare har 
Region Skånes bolag Business Region Skåne och Innovation 
Skåne marknads och innovationsfrämjande uppdrag.  
Även Skånes satsningar på klusterinitiativ som samlar 
näringslivet i regionen är en viktig del i att öka företagens 
konkurrens kraft. Region Skåne arbetar för att förbättra 
kompetensförsörjningen, både genom strategiskt arbete och 
som arbetsgivare. Särskilt fokus läggs på personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

De nuvarande regionernas mandat vad gäller infrastruk
turplanering, näringslivspolitik, innovationsfrågor, trafikför
sörjning och kulturfrågor har vuxit. Kompetens har genom 
åren byggts upp kring fysisk planering, miljöfrågor och 
arbetsmarknadspolitik. År 2010 fick regionala självstyrelse
organ i regeringsuppdrag att etablera regionala kompetens
plattformar för att stärka kunskapen om utbud och efter
frågan på arbetsmarknaden. Validering av utländska exa  
mina är ett viktigt steg för att snabbt kunna nyttja kompe
tenser. En övergripande prioritering är att korta vägen för 
nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
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Krisberedskap och  
systematiskt risk- och sårbarhetsarbete – SRSa 
Region Skåne ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som 
måste fungera under alla omständigheter och oavsett vilka 
händelser som kan inträffa i samhället. För att kunna upp  
rätthålla sin verksamhet och funktionalitet måste Region 
Skåne därför ha en väl utvecklad krisberedskapsförmåga. 
Det är i lag (2006:544) fastställt att landsting ska ha en  
plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. 

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen tillsätta  
de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra 
regionens uppgifter i vardag och kris. I aktuellt reglemente 
för krisledningsnämnd fastställs att Region Skånes krisled
ningsnämnd utgörs av regionstyrelsens arbetsutskott.

Regionfullmäktige fastställer varje mandatperiod en 
regional plan för krishantering före, under och efter en 
händelse eller kris baserat på aktuell regional risk och 
sårbarhetsanalys. Mandatperiodens plan, Krishanterings - 
plan för Region Skåne 2015-2018, anger att Region Skånes 
verksamheter systematiskt ska arbeta med risk och sårbar
hetsarbete (SRSA). Av beslutet framgår även att upphand
lande enheter utifrån beställarens krav ska framställa 
kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma 
leveranssäkerhet. 

Region Skånes SRSA ska inne fatta riskhantering, 
kontinuitetshantering, planarbete och erfaren hetsåterföring 
efter händelser, samt utgöra en samlad grund för Region 
Skånes risk och sårbarhetsanalysrapport till Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen. Den regionala risk och sårbarhetsanalysen 
följs upp årligen på såväl statlig som regional nivå. Region 
Skånes arbete styrs genom Krishanteringsplan för Region 
Skåne 2015-2018 vilken anger ansvar, roller och uppgifter 
för krisberedskapsarbetet före, under och efter en kris och  
är styrande för regionens verksamhet. Nedan anges mål  
om rådena för 2018:

• Mål 1: Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag  
och mål kontinuerligt identifiera:
 skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom det 

egna ansvarsområdet.
 kritiska aktiviteter som alltid måste fungera.
 risker och hot mot det som bedömts skyddsvärt.
 kritiska beroenden för det som bedömts skyddsvärt.

• Mål 2: Organisationen har regelbundet utbildat och  
övat relevant personal som berörs av arbetet med sam
hällsviktig verksamhet.

• Mål 3: Verksamheten genomför regelbundet bedömning
ar av risker och sårbarheter i verksamheten.

• Mål 4: Verksamheten har beslutat och genomfört 
åtgärdsplan för hantering av identifierade och priorite
rade risker. 

• Mål 5: Verksamheten nyttjar genomförd och dokumente
rad konsekvensanalys av viktiga/kritiska produkter och 
tjänster.

• Mål 6: Verksamheten har upprättat och dokumenterat  
en kontinuitetsplan.

• Mål 7: Verksamheten tar tillvara erfarenheter från 
inträffade händelser och övningar. 

framtidens sjukhus
En alltmer avancerad och komplex vård kräver moderna 
sjukhusbyggnader. Sjukvårdsmiljön är viktig, och forskning 
visar att en bra utformning av den kan bidra till läkandet.

Region Skåne har beslutat att ta fram en långsiktig plan 
för hur vården i hela Skåne ska utvecklas fram till 2030. 
Region Skåne har påbörjat stora investeringar i utveckling 
och modernisering av sjukhusen i Helsingborg, Lund, 
Malmö och Ängelholm. Framtidens sjukhus är Region 
Skånes största investering någonsin. Målet är bättre vård 
och arbetsmiljö med sjukhus som är väl rustade att möta 
framtidens krav. 

Investeringar i nya sjukhusbyggnader i Malmö, Lund, 
Helsingborg, Hässleholm och Ängelholm har påbörjats.  
I Malmö byggs nu kulvertar samtidigt som gamla byggnader 
rivs för att ge plats åt de beslutade nya sjukhusbyggnaderna. 
I Helsingborg kommer ögonkliniken att öppna i nya lokaler 
hösten 2017. Samtidigt pågår planering inför inflyttning av 
en totalrenoverad flygel i Helsingborg, medan planering, 
projektering och upphandling av resterande flyglar och den 
nya vårdbyggnaden fortsätter. I Lund ska den nya entrégatan 
bli klar i oktober 2017. Byggnation av nya lokaler för Klinisk 
patologi pågår. Planering av byggnation av ny neonatalavdel
ning och en samlad barn och förlossningsvård pågår.

Projektering av ny servicebyggnad och kulvertar, som  
är en förutsättning för att bygga det nya sjukhuset i Lund, 
planeras. I Ängelholm flyttar mottagningar för gastrosjuk
vård, neurosjukvård och reumatismsjukvård in i nya lokaler 

Verksamhetsstöd
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under hösten 2017. När det gäller Hässleholm pågår arbetet 
med en fastighetsutvecklingsplan. I samtliga projekt pågår 
omfattande förberedande arbete med bland annat planering, 
projektering, upphandlingar och riskanalyser.

Patientens och personalens perspektiv är utgångspunkt 
för allt från planering och konstruktion till val av utrustning 
och inredning. God arbetsmiljö skapar förutsättningar för 
vårdpersonalen att bedriva bland annat högspecialiserad 
vård på nya effektiva sätt. Det gagnar patienterna och kan 
bidra till tillfrisknandet. Framtidens sjukvård innebär även 
utveckling av nya behandlingsmetoder och arbetssätt.  
Ökad effektivitet nås genom arbete i tvärfunktionella team, 
enhetlighet och minimering av dubbelarbete. Detta kommer 
att resultera i ännu bättre och säkrare vård.

De ut och nybyggda sjukhusen kommer att ha utrymme 
för ännu mer interaktion mellan forskning, vård och utbild  
ning för att skapa förutsättningar för vård av högsta 
kvalitet. Detta sker genom att skapa fler gemensamma 
mötesplatser för klinisk verksamhet, universitet, högskola 
och näringsliv.

Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen kräver 
att vi anpassar lokalerna. En del utrustning för diagnostik 
blir större och tyngre, medan det inom andra områden går 
mot lättare utrustning eller mot utrustning som behöver 
kunna flyttas runt. Lokalerna ska även kunna förändras över 
tid och anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt. 
Framtidens sjukhus kommer bland annat att ha fler enkel
rum som bidrar till att minska smittspridning och inomhus
miljöer som ska vara funktionella och lättstädade för att 
motverka vårdrelaterade infektioner.

Läs mer om hur arbetet med framtidens sjukhus utveck
las under Ekonomi, avsnittet Investeringar.

Service och it-stöd till vårdprocessen
IT-stöd
Med väl genomtänkta och genomförda tjänster ska Region 
Skånes serviceverksamheter bidra till att skapa en god vård 
och en bra arbetsmiljö. Utvecklingen av vårdnära verksam
hetsanknutna servicetjänster har fokus på kvalitet och 
leveranssäkerhet. Region Skåne har 2017 upphandlat en 
digital plattform för service och fastighetsverksamheten, 
en så kallad Integrated workplace management solution 
(IWMS). Det är en ITlösning som håller ihop hela pro
cessen från ny och ombyggnationer till leverans av service
tjänster i vårdmiljöer. Flera landsting arbetar med införande 
av ITstöd inom vården på olika nivåer, men Region Skåne  
är det första landstinget i Sverige som tar ett helhetsgrepp 
kring digitalisering av fastighets och servicetjänster.

Den ITlösning som införs kommer att vara ett stöd  
till Region Skånes sjukhus, vårdcentraler och tandvårds
mottagningar. Nya ITlösningar ska fungera som stöd till  
ett effektivare arbetssätt. Det blir möjligt att kunna följa 
bokningar och leveranser i realtid, status för pågående 
transporter och reparationsarbeten. Det ger både en bättre 
överblick över verksamheten och resursplaneringen samt 

möjliggör snabbare återkoppling till beställare och andra 
som är beroende av att servicen fungerar på ett smidigt sätt. 
Medarbetare som jobbar med serviceuppgifter kommer att 
hantera sina uppdrag via mobila enheter. Sammantaget 
sparas tid och verksamheten blir effektivare. 

Region Skåne skickar 15,5 miljoner kallelser i pappers
format om året. Digital kallelse är en självbetjäningstjänst 
som erbjuder ett modernare och säkrare alternativ. Patienten 
kan själv välja mellan digitala kallelser och papperskallelser. 
Tjänsten leder till färre papperskallelser, och därmed både 
minskade kostnader och mindre miljöpåverkan. Region 
Skåne testar tjänsten under hösten 2017 för att därefter 
införa rutinen som standard.

Under 2017 har tester med automater för självincheck
ning genomförts på flera av sjukhus. Patienterna kan checka 
in snabbare utan långa väntetider. Medarbetarna får mindre 
administrativt arbete. Inför 2018 planeras också en ny 
betalfunktion i självincheckningen. Parallellt utvecklas en 
incheckningsapp och digitalt frikort. Detta ska införas 
under 2018. Patienten ska då enkelt kunna välja mellan  
att betala med ett kort eller som idag med faktura. När 
automaterna är testade och betalfunktionen är i drift införs 
självincheckning på samtliga sjukhus under 2018. Digitala 
remisser och remissvar ska införas under planperioden.

måltider i sjukvården
Regionservice producerar måltider dels i egen regi, dels med 
stöd av entreprenör. I nuläget sker tillagning vid fem kök 
internt och genom entreprenör vid fyra sjukhus. Ett projekt, 
med syftet att reducera svinnet och då främst det svinn som 
kan hänföras till överbeställning, pågår inom förvaltningen 
Sus. En analys av verksamheterna inom café och personal
restauranger genomförs också för fortsatt utveckling av 
verksamheten.

Lokalvård
Lokalvården utför sin verksamhet med Regiongemensam 
städstandard (RGSS) som grund. Under 2017 har en 
genomlysning av verksamhetsytor skett i syfte att hitta rätt 
nivå för respektive lokaltyp. En ny standard (SIS) för 
lokalvården är under remisshantering och ska fastställas för 
tillämpning under 2018. Region Skåne har parallellt bedrivit 
ett eget arbete med en översyn av RGSS, med syfte att 
anpassa denna till den kommande standarden.

Patientnära service
Införande av servicevärdar har fortsatt sedan 2016 med goda 
resultat, och konceptet ska fortsätta inom fler sjukvårdsverk
samheter. Syftet är frigöra tid för vårdpersonalen att ägna åt 
patienterna. Servicevärdar hanterar ett flertal vårdnära 
serviceuppgifter på vårdavdelningarna, som städning, 
måltidshantering, hjälp vid patienters hemgång och andra 
serviceuppgifter. 
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Fysisk tillgänglighet
Den fysiska tillgängligheten i Region Skånes fastighetsbe
stånd ska fortsätta att förbättras genom enhetlig skyltning.  
I arbetet med att modernisera sjukhusen ses den tekniska 
infrastrukturen över i samband med byggnationer på 
sjukhusområdena.

upphandlingar 
Upphandling är en strategiskt viktig fråga för Region Skåne. 
Upphandling ska utgå från välfärdens och medborgarnas 
behov och målet är att skapa goda affärer. Goda affärer 
väger, när upphandlingens art motiverar detta, samman 
verksamhetens behov av kvalitet och service samt totalkost
nad med miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Region 
Skåne använder upphandling för att verka för innovationer 
och uppnå olika strategiska mål i verksamheten.

Region Skåne ska verka för att de varor och tjänster som 
köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla 
förhållanden. Uppförandekod för leverantörer ska gälla i alla 
upphandlingar av varor och tjänster. För att stärka det 
strategiska arbetet med upphandlingar samarbetar Region 
Skåne med aktörer inom näringslivet, fackliga organisatio
ner, idéburen sektor, brukarorganisationer och akademin.

Region Skåne ska möjliggöra för små och medelstora 
aktörer samt den idéburna sektorn att konkurrera om 
Region Skånes avtal när upphandlingens art motiverar det. 
Delad upphandling och dialog gör det lättare att delta i 
anbud och bidrar till att Region Skåne kan nyttja de 
konkurrensmöjligheter som finns på marknaden.

Som drivande utvecklingsaktör arbetar Region Skåne på 
flera sätt för att främja innovationer i Skåne. Genom att 
ställa om från traditionell upphandling till innovationsfräm
jande upphandling kan Region Skåne stimulera kreativiteten 

och utvecklandet av nya varor och tjänster, och på så sätt 
främja Skånes innovationskraft. 

En del i denna omställning är också möjligheten att 
genomföra funktionsupphandlingar, vilket innebär att det  
i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för 
specifika krav på produkterna, varorna eller tjänsterna.

Region Skåne ska använda sin stora inköpsvolym för att 
påverka produktionen av varor och tjänster i en hållbar 
riktning. Upphandling kan bidra till att öka sysselsättningen 
och främja goda villkor på arbetsmarknaden. Genom att till 
exempel ställa krav på anställning av långtidsarbetslösa 
minskas ojämlikhet och segregation. Region Skåne ska ställa 
krav på god arbetsmiljö och goda villkor vid upphandlingar. 
Det begränsar risken för att upphandlingar vinns genom 
social dumpning och undermålig arbetsmiljö.

Region Skånes miljömål och miljöprogram ska särskilt 
beaktas vid upphandling. Särskild vikt ska läggas vid målet 
att Region Skåne ska vara fossilfritt år 2020. Miljökrav som 
syftar till att minska belastning på miljön ska ställas i alla 
upphandlingar av varor och tjänster. Särskilt tydliga och 
skarpa miljökrav ska ställas i upphandlingar av de varor och 
tjänster som innebär betydande miljöpåverkan och köps in  
i stora volymer. Vid upphandling av livsmedel har Region 
Skåne en hög ambitionsnivå utifrån visionen Matlandet 
Skåne. Upphandlade livsmedel ska hålla minst den standard 
som svenska djurskyddsregler garanterar.

Region Skånes miljöprogram för det interna arbetet 
Miljöfrågorna är långsiktiga och centrala för vår framtid. 
Genom ett offensivt miljöarbete ska Region Skåne möta 
framtidens utmaningar på miljöområdet. Region Skånes 
verksamheter har betydande miljöpåverkan och ska bidra till 
ett hållbart samhälle genom konstruktiva lösningar för en 

Ett projekt, med syftet att reducera svinnet och då främst det svinn 
som kan hänföras till överbeställning, pågår.

med väl genomtänkta och genomförda tjänster ska Region Skånes service-
verksamheter bidra till att skapa en god vård och en bra arbetsmiljö.
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ren miljö och genom att bedriva en klimatneutral, fossil
bränslefri och klimatanpassad verksamhet. 

Miljöprogram för Region Skåne 2017-2020 ska stärka  
och utveckla det interna miljöarbetet. Alla medarbetare ska 
kunna medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar 
utveckling för att tillsammans möta framtidens miljö
utmaningar. I miljöprogrammet finns fyra övergripande  
miljömål:

• Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad 
verksamhet

•  Hälsosam miljö
•  Hållbar resursanvändning
•  Stark miljöprofil

Region Skånes mål om att vara fossilbränslefritt 2020 gäller 
såväl fastighetsenergi som kollektivtrafik och egna transporter. 

Planerat utbyte av fordon enligt detta mål fortsätter. 
Utvecklingen för ambulanser som drivs med fossilbränsle
fritt drivmedel fortsätter. Inför nya upphandlingar av 
ambulanser behöver det utredas vilka fossilbränslefria 
drivmedel och vilken typ av bilar som kan bli aktuella. 

Tillämpningen av Region Skånes riktlinjer för möten  
och resor behöver förbättras inom hela organisationen, så att 
både utsläppen och kostnaderna för tjänsteresorna minskar.

2018 års mål för andelen ekologiska och närproducerade 
livsmedel i gällande miljöprogram är 60 procent av den 
totala livsmedelsbudgeten.

Arbetet med att minska användningen av miljö och 
hälsofarliga ämnen i Region Skånes egna verksamheter 
utifrån målet Hälsosam miljö ska fortsätta genom att 
förbrukningsmaterial, kemikalier och varor, som innehåller 

ämnen med sådana egenskaper ska undvikas vid upphand
ling och inköp. Arbetet med att fasa ut kemiska produkter 
som till exempel är cancerframkallande, mutagena och 
reproduktionstoxiska ur våra verksamheter ska fortsätta.  
Vid om och nybyggnationer ska kemiska produkter och 
varor som innehåller ämnen med miljö och hälsofarliga 
egenskaper minska och om möjligt undvikas. Riktlinjer för 
utfasning av miljö och hälsofarliga ämnen ligger till grund 
för arbetet. 

Under 2018 startar ett arbete med omvärldsanalys som 
ska ligga till grund för arbetet med miljöprogrammet för 
perioden 20202030.

Regionsamverkan Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige är en överenskommelse för att 
utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget  
i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget 
Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunför
bundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och 
Region Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en grund 
för ökad hållbar tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekolo
giskt, kulturellt och socialt hänseende. Fokus för samarbetet 
i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om 
framtagande av gemensamma policyer och planer inom 
områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, 
kultur samt folkhälsa och hälso och sjukvård. 

tillgänglighet och dialog  
bygger förtroende för Region Skåne
Förtroendet för den offentligt finansierade verksamheten är 
en av de viktigaste faktorerna för legitimitet och hållbarhet i 
en politiskt styrd organisation. Viljan att solidariskt finansie

FoTo: © DANIEL LARSSoN

Region Skånes mål om att vara fossilbränslefritt 2020 gäller såväl fastighetsenergi som kollektivtrafik och egna transporter.
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ra den offentliga verksamheten förutsätter att medborgarna 
litar på att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt.

För att kunna bygga ett socialt hållbart Skåne är jäm
ställdhet och jämlikhet nyckelfrågor. Medborgarna ska 
behandlas likvärdigt. Att identifiera och undanröja hinder är 
nödvändigt för att nå full delaktighet i samhället. Region 
Skåne ska verka för alla människors lika rättigheter och 
möjligheter. Vår verksamhet ska därför ta sin utgångspunkt  
i internationella och nationella mål, exempelvis i vad som 
framkommer i de olika konventionerna som Sverige skrivit 
under. Detta innebär att invånare, patienter och kunder ska 
kunna se vilka rättigheter de har och vad de innebär i 
praktiken. Det betyder också att politiker och tjänstemän 
ska veta vilka skyldigheter de har och kunna omsätta detta 
i verksamheten. 

De mänskliga rättigheterna ska vara grundläggande i vår 
verksamhet. Det medför att riva hinder och barriärer för att 
alla patienter, kunder och invånare ska kunna ta del av våra 
tjänster och service samt sina mänskliga och demokratiska 
rättigheter. Det medför också att kunskap om olika gruppers 
levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut, prioriteringar 
samt uppföljningar och utvärderingar.

Region Skåne ska vara en öppen organisation, som är 
villig att lära av medborgarna, och koppla detta till den 
politiska beslutsprocessen. Regionstyrelsen har tillsatt en 
demokratiberedning som arbetar särskilt med att utveckla 

demokratiarbetet och dialogen med medborgarna och 
stödjer nämnderna i deras dialog och möten med medbor
garna. Ett försök med epetition13 ska genomföras under 
planperioden.

patientnämnden stödjer patienterna och verksamheten
Patientnämndens uppgift är att ta emot och handlägga 
klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga. 
Nämnden arbetar med att utveckla kontakten med med
borgarna. Detta sker regelbundet vid möten, informations
kampanjer och dialog med patientföreningar. Informationen 
riktas även till medarbetare i vården. Syftet är då att synlig  
göra patientnämndens verksamhet, så vårdpersonal kan bistå 
patienterna och anhöriga i de fall dessa vill rikta klagomål 
eller behöver stöd i att tillvarata sina rättigheter. På detta sätt 
bidrar nämndens arbete till kvalitetsförbättringar och ökad 
patientsäkerhet inom hälso och sjukvården och tandvården. 
Nämnden rapporterar direkt till regionfullmäktige.

Från 2018 får landsting och regioner ett nytt ansvar  
för klagomålsutredningar. Dessa utredningar har tidigare 
hanterats av den statliga myndigheten Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). 

13. E-petition är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en medborgare till 
 kommunen, landstinget eller regionen. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra 
 medborgare kan stödja förslaget genom att signera förslaget.
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Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där verk
samhet och goda resultat alltid står i fokus. Det innebär 
bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra 
möjlig heter till utveckling för medarbetarna och ett 
ledarskap som tar ansvar.

attraktiv arbetsgivare
Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande 
arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbets
givare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap 
och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. 
Medarbetarna ska kunna bidra med sin kompetens i en 
öppen miljö, med åsikter, förslag och kritik. Medarbetarna 
ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för 
att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. 

Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra 
arbetsmiljö. Förankringen och dialogen med medarbetarna 
och deras fackliga företrädare ska stärkas. Anställning på 
heltid är en rättighet och deltid en möjlighet för de med
arbetare som så önskar. Insatser ska göras så att andelen 
medarbetare som arbetar heltid ökar. Visstidsanställningar 
ska begränsas. Som en del i arbetet att erbjuda fler med
arbetare trygga tillsvidareanställningar, mer flexibla 
lösningar och minska beroendet av bemanningsföretag har 
modeller för att utöka de regioninterna resursteamen tagits 
fram. Arbetet med att utveckla resursteamen kommer att 
fortsätta. 

Region Skåne ska ge möjlighet för de medarbetare som  
så önskar att utveckla sin kompetens och att byta mellan 
olika arbetsplatser. Förslag på mer utvecklade modeller av 
arbetsrotation ska tas fram. Region Skåne är en utpräglad 
kunskapsorganisation, och rätt kompetens är en av grund

Medarbetare
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med cirka 35 000 anställda. Det finns över 100 olika 
yrkesgrupper representerade. De flesta jobbar inom hälso- och sjukvården. Region Skåne strävar  
efter att vara en värderingsstyrd organisation.

Serviceinriktad  
verksamhet med  

hög kvalitet.

En drivande
utvecklingsaktör.

Attraktiv
arbetsgivare.

En långsiktigt 
stark ekonomi.

Nöjda
medborgare

Regionfullmäktiges inriktning för det personalstrategiska arbetet syftar till 
att vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid 
står i fokus. Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbets-
platser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap 
som kan och vill ta ansvar för utvecklingen. 

förutsättningarna för att verksamheterna ska kunna möta 
medborgarnas krav och behov. Kompetensförsörjning är  
en högt prioriterad strategisk framtidsfråga. En viktig faktor 
är att behålla medarbetare med hög kompetens och möjlig
göra för dessa att utvecklas och förbättra verksamheten de 
jobbar i.

Region Skåne ska fortsätta arbetet med konkurrens
kraftiga och individuella anställnings och lönevillkor. 
Målet med lönepolitiken är att Region Skåne i ett system  
av individuella löner ska kunna driva och utveckla verksam
heten så att den ligger i linje med medborgarnas krav, behov 
och förväntningar. Genom att tillämpa samma lönesätt
ningsprinciper för alla medarbetare undviks osakliga 
löneskillnader på grund av kön. Årliga uppföljningar av 
jämställda löner ska även fortsatt göras. Arbetet med en 
kompetensbaserad, inkluderande och ickediskriminerande 
rekrytering behöver även fortsatt prioriteras för att öka 
mångfalden inom Region Skåne.

Insatser som redan är igångsatta för att attrahera framtida 
medarbetare ska fortsätta och utvecklas. Bland insatserna 
kan nämnas:

•	 Utveckling av hur Region Skåne når ut på till exempel 
sociala medier.

•	 Jobbsatsning för arbetslösa ungdomar.
•	 Extratjänster för nyanlända personer eller personer som 

har varit arbetslösa i mer än 450 dagar.
•	 Traineejobb, anställning på deltid där medarbetaren läser 

in gymnasieskolans vård och omsorgsprogram för att 
sedan kunna anställas som undersköterska eller skötare.

•	 Tekniksprånget.
•	 Studentmedarbetare.
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hälsofrämjande arbetsplatser
En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning 
för Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare, och då 
även för en väl fungerande kompetensförsörjning. Region 
Skåne måste kunna konkurrera med andra arbetsgivare om 
medarbetare. En viktig del i detta är att erbjuda ett hållbart 
arbetsliv. I Region Skåne pågår ett antal olika initiativ i syfte 
att skapa bättre arbetsmiljö. Arbetet med att tydliggöra 
Regions Skånes arbetsmiljöpolicy och insatser för det 
hälsofrämjande arbetet ska intensifieras och följas upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Med utgångspunkt i den framtagna kunskapsöversikten 
och handlingsplanen för minskad sjukfrånvaro ska ytter
ligare insatser göras för att stärka och utveckla sambanden 
mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrån
varo. Handlingsplanen för sjukfrånvaro har en tydlig 
målsättning – sjuktalen ska minskas och frisktalen ska ökas. 
Att arbeta hälsofrämjande för att förebygga sjukfrånvaro är 
lika viktigt som att tidigt och med rätt insatser agera när 
ohälsa inträffar. Sjukfrånvaron ska följas upp och analyseras, 
inte minst från ett jämställdhetsperspektiv. Medarbetare 
som är sjukskrivna ska tidigt få stöd för att återfå sin 
arbetsförmåga och för att kunna återgå i arbete. Rehabilite
ringsprocessen bygger på samverkan mellan olika aktörer 
som har god kunskap om rehabiliteringsarbetet. Region 
Skåne ska verka för bättre förutsättningar för chefer att 
arbeta med arbetsmiljön, och därmed en hälsofrämjande 
arbetsplats och ett hållbart arbetsliv. 

•	 Arbetslivsintroduktionsanställningar.
•	 Fortsatt satsning på att öka antalet rekryteringar av 

personer med funktionsnedsättning.

För att kunna tillgodose behovet av handledning ska de 
nationella satsningarna för traineejobb för unga och 
extratjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa antals
mässigt integreras och balanseras med jobbsatsningen för 
arbetslösa ungdomar. 

arbete med lika rättigheter och möjligheter
Region Skåne ska som arbetsgivare arbeta utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv, för allas lika värde och mot dis
kriminering, samt aktivt arbeta för att internationella och 
nationella mål inom ungdoms, jämställdhets, integrations 
och funktionhinderspolitiken uppnås.

Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är också 
kopplat till Region Skånes arbete som attraktiv arbetsgivare. 
Ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter gagnar 
våra medarbetare, patienter, resenärer och samarbetspart
ners. I den återkommande medarbetarundersökningen mäts 
medarbetarnas upplevelser av diskriminering.

Medarbetarna i Region Skåne bör på alla befattnings
nivåer i möjligaste mån spegla befolkningssammansätt
ningen. Insatser ska även fortsatt göras gentemot nuvarande 
och framtida medarbetare för att säkerställa att alla invånare 
möts med omtanke och respekt, vilket är en förutsättning 
för att öka förtroendet för Region Skåne. 
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Det finns över 100 olika yrkesgrupper representerade. De flesta jobbar inom hälso- och sjukvården.



44 REGION skåNEs vERksamhEtsplaN Och budGEt 2018

mEdaRbEtaRE

Våra resurser

Det goda ledarskapet 
Region Skåne ska ha arbetsplatser med en god arbetsmiljö 
och vara en attraktiv arbetsgivare med chefer som leder och 
utvecklar verksamheten i dialog med medarbetarna och där 
deras engagemang och kompetens tas till vara. Medarbetar
nas kunskaper och perspektiv är absolut nödvändiga för en 
verksamhet i ständig utveckling. Chefer skapar förutsätt
ningar för kompetensutveckling, och medarbetarna tar 
ansvar för att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens 
behov.

Medarbetare som är intresserade och lämpliga för chefs  
uppdrag ska få möjlighet till utveckling inför en framtida 
chefsroll. Det ska finnas aktiviteter som informerar om och 
förbereder för chefsuppdrag. Befintliga chefer ska ges 
möjlighet till kompetensutveckling. Ledarskapet ska följas 
upp kontinuerligt. 

För att uppnå Region Skånes mål och uppdrag krävs ett 
lyssnande ledarskap och närvarande chefer. Satsningarna på 
utbildningar inom området förändringsledning ska fortsätta 
för att ge chefer och stödfunktioner stöd i arbetet.

Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras
Kompetensförsörjningen är en av välfärdens stora utmaning
ar, i såväl Region Skåne som övriga landet. Bara genom att 
vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp 
invånarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen, 
och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvän
dig för att klara den framtida verksamheten.

Region Skåne uppdaterar årligen en kompetensförsörj
ningsplan som beskriver dagens och framtidens tillgång och 
efterfrågan på kompetens samt insatser och aktiviteter för att 
säkra kompetensförsörjningen. Parallellt arbetar förvaltning
arna med lokala kompetensförsörjningsplaner med redovis
ning av arbetet med kompetensmixplanering och införandet 
av kompetensstegar. En av slutsatserna från arbetet med 
kompetensförsörjningsplaner är att dagens och framtidens 
utbildningsvolymer inte kommer att räcka till för att 
säkerställa tillgången på rätt kompetens. För att säkra den 
framtida kompetensförsörjningen behövs många fler olika 
insatser.

Verksamhetsutveckling, kompetensmixplanering och nya 
arbetssätt är några viktiga insatser för att möta utmaningen 
med framtida kompetensförsörjning. Med kompetensmix
planering avses uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och 
att nya kompetenser förs in i verksamheterna. Arbetet med 
kompetensmixplanering pågår redan i Region Skånes 
verksamheter, men arbetet ska växlas upp och få spridning 
till samtliga arbetsplatser. Det finns ett fastställt inriktnings
mål 40/60 vad gäller bemanning sjuksköterskor relativt 
undersköterskor och skötare inom somatisk slutenvård. Det 
är ett delmål för kompetensmixplaneringsarbetet som även 
fortsatt kommer att följas upp på förvaltningsnivå. Insatser 
för att stödja arbetet med kompetensmixplanering och för 
att sprida goda exempel ska fortsätta. 

För att tydliggöra behoven av utökade utbildningsplatser 

ska Region Skåne föra en aktiv dialog med utbildnings
departementet och de skånska lärosätena med målet att 
utbildningsplatserna utökas. Region Skåne ska också verka 
för att fler yrkesutbildningar, inom både vård och andra 
yrkesgrupper, förläggs i Skåne. Det finns ett fortsatt behov 
av utbildningar på halvfart för blivande specialistsjuksköter
skor. Detta kan även ske genom särskild upphandling av 
utbildningsplatser. Därutöver ska Region Skåne ta fram en 
regional strategi för att få fler att intressera sig för vård och 
omsorgsyrkena. 

Under 2016 har Region Skåne skrivit praktikavtal med 
ytterligare två yrkeshögskolesamordnare. Region Skåne ska 
genom dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan verka 
för att fler vårdrelaterade utbildningar, som exempelvis 
medicinska sekreterare och specialiseringsutbildning för 
undersköterskor, förläggs till Skåne. 

Region Skåne är en drivande aktör i Vård och omsorgs
college i Skåne, bland annat för att säkerställa att de 
undersköterskeutbildningar som genomförs har det innehåll 
som krävs för att arbeta i hälso och sjukvården.

Ytterligare en viktig del i den strategiska kompetensför
sörjningen är kompetensutveckling som breddar, höjer eller 
på annat sätt utvecklar medarbetarnas kompetens. Rätt 
kompetens är en grundförutsättning för att verksamheterna 
ska kunna möta medborgarnas krav och behov nu och i 
framtiden. Tillgång till rätt kunskap och utveckling av 
medarbetarnas kompetens är avgörande för att uppnå verk  
samhetsmålen, hålla hög kvalitet och kontinuerligt utveckla 
verksamheten. Region Skåne ska som arbetsgivare visa på 
möjligheter och erbjuda vägar för ökad kompetens. Kompe
tensutveckling och lärande sker kopplat till verksamhetens 
mål och tydliggörs i medarbetarnas individuella utvecklings
planer som upprättas årligen vid medarbetarsamtal. En 
handlingsplan för kompetensutveckling ska arbetas fram för 
att tydliggöra det övergripande arbete som görs, vilka mål 
som finns för utveckling av medarbetarnas kompetens samt 
underlätta uppföljningen. Kompetensstegar ska skapas och 
tydliggöras för fler yrkesgrupper. Ett fortsatt arbete med 
kompetensstegar för olika yrkeskategorier ska tydliggöra den 
befintliga kompetensen och det framtida kompetensbehovet, 
både i verksamheterna och för den enskilde medarbetaren. 
Medarbetare som väljer att utveckla sin kompetens ska få 
möjlighet till utökade ansvarsområden. Region Skåne är en 
lärande organisation, och en stor del av lärandet sker i det 
dagliga arbetet. Nya former av lärande behöver fortsatt 
utvecklas, till exempel digitalt lärande.

För att avhjälpa bristen på specialistsjuksköterskor har 
kompetensutvecklingsinsatser satts igång genom att möjlig
göra utbildningsanställningar. Dessa insatser ska utökas 
ytterligare, möjligheten till utbildningsförmåner ska kvarstå 
för sjuksköterskor som utbildar sig till specialist inom 
prioriterade områden. Region Skåne ska även arbeta med 
kompletterande utbildningsinsatser för att täcka kompetens
luckor i verksamheten och för att främja kompetensmix
planering. Region Skåne är aktiv och drivande i etablering 
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och utveckling av Vård och omsorgscollege för att säker
ställa tillgången på utbildade undersköterskor. Arbetet med 
kompetensmixplanering innebär en utveckling av under
sköterskerollen. Särskilda satsningar kommer därför att göras 
på kompetensutveckling för undersköterskor, men också  
för att stimulera nytänkande på arbetsplatser för vad under  
sköterskan kan ha för uppgifter. Kompetensstegarna ska 
utgöra basen för fortsatt kompetensutveckling. Dessutom 
ska möjligheter skapas för undersköterskor att få 
utbildnings förmåner vid specialiseringsutbildning.

Ett utbildningsråd för samordning av kompetenshöjande 
insatser ska inrättas för att samla de insatser som finns inom 
vår verksamhet. Dels för tydligheten men också för att 
sprida goda exempel och möjliggöra samordningsvinster. 

I Region Skåne görs årligen en läkarbemannings och 
STplan med tioårsprognos över tillgång. Planen ger goda 
förutsättningar för en styrning av läkare på specialistutbild
ningstjänster (ST) till identifierade bristspecialiteter, 
regionalt prioriterad fördelning av utbildningsplatser och 
fördelning per förvaltning. Insatser kommer att göras för att 
ge än bättre förutsättningar för denna styrning. För allmän
medicin, som är den enskilt största bristspecialiteten, ska 
den särskilt tillsatta beredningsgruppen arbeta fram ett 
förslag på hur den framtida kompetensförsörjningen i vården 
ska lösas. Ett ökat antal STutrymmen för allmänmedicin 
bedöms vara nödvändigt. Prognosunderlag och berednings
process ska även fortsatt utvecklas för att ge ett bättre 
underlag till en prioriterad fördelning av STutrymmen. 
Satsningen på akutläkarspecialiteten ska fullföljas enligt 

beslutad plan för 20152025. Ett fortsatt införande av 
akutläkare skapar bättre förutsättningar för en utveckling  
av akutverksamheten, vilket gynnar såväl arbetsmiljö och 
patientsäkerhet som kvaliteten i det medicinska omhänder
tagandet. 

Sjukvårdsutbildade från andra länder är en stor potential 
som ska tillvaratas. Region Skåne ger insatser i form av 
platser för språkauskultation och undervisning för personer 
med legitimationsyrken från andra länder. Ett internationellt 
kompetenscentrum för utlandsutbildade är under etablering 
för att ytterligare stödja och förkorta vägen till svensk 
legitimation för utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor, 
men också för andra legitimationsyrken. 

Att sätta fokus på äldre medarbetare i arbetslivet handlar 
delvis om mångfald, men framför allt har äldre medarbetare 
stor betydelse för kompetensförsörjningen. Region Skånes 
verksamheter ska arbeta för att äldre medarbetare ges förut  
sättningar att bidra med sin kompetens. Regelverk för att 
främja att medarbetaren kvarstår som yrkesverksam finns, 
men kan användas i större omfattning än idag. 

Bristerna i dagens kompetensförsörjning avspeglas i ett 
stort beroende av bemanningsföretag. Det inom ett flertal 
kompetenser stora beroendet av bemanningsföretag är inte 
långsiktigt hållbart. Därför har en strategi och handlings
planer tagits fram för att minska beroendet av bemannings
företag. Tillgängligheten får dock inte påverkas negativt.  
För att minska beroendet av bemanningsföretag kommer 
även utvecklingen och införande av regioninterna resurs
team att fortsätta. 
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Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp till invånarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen,  
och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida verksamheten.
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Regionfullmäktige antog 2013 riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Huvudbudskapet i riktlinjerna är att Region 
Skånes finansiella ställning ska stärkas och att skattemedlen 
ska användas effektivt. 

Finansiella mål
Det är nödvändigt att ha en ekonomi i balans, att leva upp 
till det lagstadgade balanskravet som innebär att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Det omvända förhållandet leder 
annars till att kommande generationer får betala för dagens 
överkonsumtion. Regionfullmäktige föreslås fatta beslut om 
nedanstående finansiella mål som leder till att Region 
Skånes finansiella ställning stärks. Det krävs full acceptans 
och strikt följsamhet till de finansiella målen för nå god 
ekonomisk hushållning. 

 
Resultatmål 
Region Skånes resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå 
till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, 
kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. 
Resultatet ska också årligen utgöra minst en procent av de samlade 
intäkterna.

Ett överskott är nödvändigt av flera olika skäl. Region  
Skåne står inför ett investeringsbehov i mångmiljard - 
klassen de kommande åren, framför allt i sjukhusbyggnader. 
Inves teringsutgifterna är vida större än avskrivningsnivå-
erna. Utan ett positivt resultat måste stora delar av inves-
teringarna lånefinansieras vilket i längden leder till att 
räntekostnaderna undantränger utrymme för kärnverk-
samheten. 

Ett annat skäl är att ha möjlighet att parera för föränd-
ringar i sysselsättning, skatteunderlag och utjämnings  - 
sys tem. Just för att kunna möta oväntade händelser eller 
sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar  
i verk samheten krävs en buffert i form av ett resultatöver-
skott.

Finansieringsmål
Investeringar ska så långt möjligt finansieras med egna medel. 
Upplåning kan användas för att delfinansiera större investe-
ringsprojekt.

Skuldsättningsmål
Region Skånes räntebärande nettolåneskuld får högst uppgå  
till 25 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunal-
ekonomisk utjämning och generella statliga bidrag.

Lånefinansiering till drift och ersättningsinvesteringar är 
inte tillåtet av ovan nämnda skäl. Däremot har Region 
Skåne tagit ett stort investeringsbeslut, som innebär att 
sjukhusbyggnaderna i Helsingborg, Malmö och Lund ska 
moderniseras och förnyas. Investeringarna på dessa tre orter 
kommer att uppgå till betydande summor under de kom-
mande tio åren. Dessa investeringar kan inte genomföras 
med egna medel utan delfinansiering via upplåning måste 
tillgripas. 

Region Skånes planerade investeringar 2018-2026 uppgår 
till drygt 41 miljarder kronor. För att kunna finansiera dessa 
kommer låneskulden att fördubblas under kommande treårs- 
period. Det finansiella resultatmålet är minst 2 procent av  
de samlade intäkterna men med en resultatnivå på 2 procent 
kommer nettoskulden att överskrida 25 procents nivå. Vid 
en nettoskuld över 25 procents nivå riskeras nedgradering  
i den del av ratingbeslutet som rör låneskuld. Ett sämre 
rating betyg resulterar automatiskt i sämre lånevillkor för 
Region Skåne och därmed ökade kostnader. 

Nedanstående diagram redovisar hur stor nettolåne-
skulden blir vid olika resultatnivåer.

Ekonomi

En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed  
ge region invånarna en god service i form av säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt 
kollektivtrafik. 
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Ekonomiska förutsättningar 2017-2020
Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under 
första halvåret 2017. Framförallt har produktionen i bygg  
sektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande 
byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har 
fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av 2017 
väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utveck
lingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För 
helåret ger det en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) 
på 3,1 procent. Färre arbetsdagar jämfört med 2016 för
svagar tillväxten ett par tiondelar. I kalenderkorrigerade 
termer beräknas BNP under 2017 växa med 3,3 procent, 
vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent 2016. 
2018 beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 
2,3 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi 
innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter 
växa i relativt snabb takt 2017 och 2018. Arbetslösheten 
pressas tillbaka och når mot slutet av 2017 ner mot  
6,5 pro cent. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge 
beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmåna
derstalen för konsumentpris index (KPI) har tillfälligt nått 
över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen 
pressas tillbaka under 2018. Den fortsatt svaga prisöknings
takten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till 
nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras 
på en hög nivå 2018. Under 2019 och 2020 förutsätts kon  
junkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatte
underlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. 
BNPökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som 
antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. 
Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problema
tisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och 
omsorg fortsätter växa i snabb takt. (Källa: SKL)

Ekonomiskt utgångsläge
Region Skånes finansiella ställning är svag. Det egna 
kapitalet uppgår till 20 311 miljoner kronor och soliditeten 
är vid en jämförelse med övriga regioner och landsting den 
tredje svagaste i landet. Det är endast två regioner i landet, 
Östergötland och Jönköping, som inte har någon skuld till 
kommande generationer och kan sägas ha god ekonomisk 
hushållning. Vid en jämförelse mellan landets regioner och 
landsting av övriga ekonomiska nyckeltal visar Region Skåne 
ett försämrat läge de senaste åren. Särskilt allvarligt är 
utvecklingen av nettokostnaderna, som varit högre än 
intäktsutvecklingen fyra av de fem senaste åren.

I några avseenden är Region Skånes utgångsläge bra;  
vi har fortfarande en nettokostnad per invånare totalt och 
nettokostnad per invånare inom hälso och sjukvård som är 
lägre än riksgenomsnittet. Region Skåne har, justerat för 
verksamhetsinnehåll, den näst lägsta utdebiteringen av 
landets regioner och landsting 2017. Skatteuttaget i Skåne, 
10,69 kronor är 73 öre lägre än snittutdebiteringen i riket.

Årsbokslutet 2016 visade ett ekonomiskt överskott på  
103 miljoner kronor. Det var 249 miljoner sämre än budget. 
Verksamhetens samlade budgetunderskott uppgick till  
744 miljoner där nämnderna inom hälso och sjukvården 
redovisade ett budgetunderskott på 782 miljoner kronor. 
Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 5,7 procent justerat 
för jämförelsestörande poster.

Nettokostnadsutvecklingen har dämpats något under 
2017 och ligger efter andra tertialet på 4,9 procent. Denna 
utveckling är dock alldeles för hög då budgeten i förhållande 
till bokslut 2016 endast uppgick till 1,8 procent. Region 
Skånes årsprognos för 2017 pekar på ett budgetunderskott 
på 666 miljoner kronor. Budgetunderskottet för nämnderna 
inom hälso och sjukvården prognostiseras till 1 273 mil  
joner kronor. I syfte att dämpa kostnadsutvecklingen och 
förbättra årets resultat har verksamheten, nämnder, region
styrelsen samt regionfullmäktige beslutat och informerats om 
handlingsplaner, ekonomiska åtgärder samt resultat och effekt.

Trots ett omfattande, systematiskt och i många stycken 
framgångsrikt förbättringsarbete omfattande resultatför
bättrande åtgärder, medicinska och kliniska förbättringar, 
insatser för att förbättra tillgängligheten och de särskilda 
satsningarna inom till exempel cancersjukvård har detta inte 
medfört förväntade effekter och nödvändigt trendbrott i det 
ekonomiska resultatet. Ytterligare resultatförbättrande 
åtgärder är nödvändiga för att Region Skåne ska infria de 
finansiella målen och nå god ekonomisk hushållning. 

intäktsutveckling
Skatteintäkter 
I denna budget används Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) prognostiserade uppräkningsfaktorer för riket och 
Skåne avseende skatteunderlaget för perioden 20162020 
(augusti 2017). Den prognostiserade ökningen av skatte
underlaget för inkomståret 2016 uppgår till 5,0 procent i 
riket. Motsvarande prognos för Skåne är något högre och 
medför att den relativa skattekraften ökar med 0,1 procent
enheter. För perioden 20172020 förväntas en ökning av 
skatteunderlaget i Skåne som ligger något över den redo
visade ökningen för riket. Medelskattekraften (skatteunder
laget per invånare i relation till riksgenomsnittet) har 
minskat med en dryg procentenhet från 2009 (93,7 procent) 
till 2016 (92,6 procent). Skattekraften i Skåne bedöms i 
slutet av planperioden ligga på 92,4 procent jämfört med 
medelskattekraften i riket.

I denna budget föreslås en oförändrad utdebitering för 
2018, d v s en skattesats om 10,69 kronor. För 2019 är 
utdebiteringen höjd med 23 öre per 100 kronor till  
10,92 kronor. Skatteintäkten 2018 ökar med 1 100 miljoner 
kronor eller med 3,9 procent jämfört med 2017. Skatte
ökningen 2019 beräknas däremot medföra en ökning av 
skatteintäkterna med 1 752 miljoner (5,9 procent) jämfört 
2018, och 2020 till 1 109 miljoner (3,6 procent). Skatte
satsen på 10,92 kronor från 2019 innebär att Region Skånes 
skattesats även i fortsättningen hör till de lägre i landet. 
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Kommunalekonomisk  
utjämning och generella statliga bidrag
I budgetpropositionen för 2018 aviseras att de generella 
statsbidragen ska höjas permanent från 2019. Anslaget ökas 
med 1,5 miljarder kronor från 2019 och med 3 miljarder 
från 2020.

Regleringar enligt finansieringsprincipen
Vaccination mot rotavirus ska ingå i det nationella vacci
nationsprogrammet för barn. För att ersätta regioner och 
lands ting för ökade kostnader föreslår regeringen att anslaget 
ökas med 5 miljoner kronor från och med 2018.

Gynekologisk cellprovtagning ska erbjudas avgiftsfritt till 
kvinnor i Sverige från och med 2018. Regioner och lands
ting föreslås kompenseras för uteblivna intäkter av patient
avgifter i form av ett riktat bidrag 2018. Från och med 2019 
ökas anslaget kommunalekonomisk utjämning med  
141 miljoner kronor.

Under våren 2017 antog riksdagen regeringens förslag  
i propositionen Trygg och säker vård för barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet. För att ersätta regioner och 
landsting för ökade kostnader ökas anslaget med 10 miljoner 
från 2018.

Under våren 2017 antog riksdagen regeringens förslag  
i propositionen Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i 
hälso- och sjukvården. Detta innebär bland annat att patient   
nämnderna ska ansvara för viss verksamhet som rör klago
målshantering som i dag hanteras inom Inspektionen för 
vård och omsorg (Ivo). För att ersätta regioner och landsting 
för ökade kostnader ökas anslaget med 20 miljoner kronor 
från och med 2018.

övriga ekonomiska regleringar
I skatteavtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skatte  
frågor regleras hur länderna ska kompensera varandra för 

minskade skatteintäkter till följd av att pendlare mellan 
länderna beskattas i arbetslandet och inte i bosättnings
landet. För 2018 föreslås en ökning av anslaget med  
67,5 mil joner kronor för regioner och landsting.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att det förhöjda 
grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång 
har fyllt 65 år förstärks. Förslaget medför att det kommunala 
skatteunderlaget minskar, vilket innebär en minskning av 
landstingens skatteintäkter. Regeringen föreslår att regioner 
och landsting kompenseras med 1 553 miljoner från och 
med 2018.

övriga generella statliga bidrag
Ersättningen till regioner och landsting enligt läkemedels
avtalet uppgår till 25 620 miljoner kronor 2017 då statens 
andel av läkemedelsrabatter är frånräknad. I budgeten för 
2018 har Region Skåne antagit en ökning av bidraget med 
drygt 6 procent.

Bidraget för flyktingsituationen 20152016 på 1 470 mil  
joner kronor till landsting och regioner ingår 20172020 i de 
så kallade välfärdsmiljarderna. För åren 20172018 uppgår 
de till 1 400 miljoner kronor, 2019 till 1 000 miljoner 
kronor och 2020 till 600 miljoner kronor. Enligt preliminär
beräknad fördelning erhåller Region Skåne 161 miljoner 
kronor 2018, vilket är cirka 11,5 procent av det totala bidraget.

Ovanstående beräkningsförutsättningar för skatt, ut  
jämning och statsbidrag innebär att Region Skånes intäkter 
ökar med 1 497 miljoner kronor eller med 4,0 procent 2018 
jämfört med prognosen för 2017. 

Specialdestinerade statsbidrag
I budgetpropositionen föreslår regeringen extra resurser till 
regioner och landsting på tre miljarder kronor fördelat på en 
Patientmiljard och två miljarder till Goda arbetsvillkor och 
utvecklade arbetssätt för vårdens personal. 

Intäktsutveckling
 Bokslut Prognos Budget Plan Plan
  2016 2017 2018 2019 2020

Skattesats kr per skattekrona 10,69 10,69 10,69 10,92 10,92

Skatteunderlagsutveckling i procent  5,0 % 4,3 % 3,5 % 3,6 % 3,5 %

Skatteintäkter (miljoner kronor) 27 219 28 500 29 493 31 245 32 354
Inkomstutjämningsbidrag kronor/invånare 4 542 4 676 4 750 4 882 5 025

Kostnadsutjämningsavgift kronor/invånare –155 –120 –127 –130 –132

Regleringsavgift kronor/invånare –477 –398 –312 –177 –87

utjämning (miljoner kronor) 5 089 5 487 5 773 6 202 6 591
Läkemedelsförmånen (miljoner kronor) 3 123 3 353 3 564 3 768 3 956

Bidrag för flyktingsituationen 168 155 161 115 69

Bidrag förstärkning hälso- och sjukvården 132 0 0 0 0

generella statliga bidrag (miljoner kronor) 3 423 3 508 3 726 3 883 4 026
SuMMa SKatt, utjäMning och gEnERElla  
Statliga BiDRag (miljoner kronor) 35 731 37 496 38 992 41 330 42 971
Intäktsökning jämfört med föregående år 6,0 % 4,9 % 4,0 % 6,0 % 4,0 %
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Bidraget till jämställd hälso och sjukvård genom in  
satser för förlossningsvården och kvinnors hälsa 2017 på  
530 miljoner kronor ökades i vårändringsbudgeten 2017 
med ytterligare 500 miljoner kronor fördelat på 2017 och 
2018. I budgetpropositionen tillförs ytterligare en miljard 
per år 20182022.

Satsningen inom psykiatrin och psykisk hälsa på 780 mil   
joner kronor, varav 530 miljoner till regioner och landsting 
utökades med 100 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 
2017. I budgetpropositionen tillförs ytterligare 500 miljoner 
kronor 2018 och en miljard per år 20192020.

I budgetpropositionen görs också en satsning på 137 mi l 
joner kronor 20182020 för att utöka tillgängligheten i barn  
hälsovården. Därtill utökas det nationella vaccinationspro
grammet för barn med vaccination mot rotavirus (se ovan).

Ett riktat bidrag för att kompensera för uteblivna intäkter 
då gynekologisk cellprovtagning blir avgiftsfritt lämnas 2018 
till regioner och landsting. Bidraget uppgår till 141 miljoner 
kronor.

Professionsmiljarden där 950 miljoner kronor gick till 
regioner och landsting 2017 kvarstår även 2018. 

Överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocess gäller åren 20172018 
och omfattar 1 444 miljoner kronor per år. 

Överenskommelsen om försäkringsmedicinska utred
ningar gäller fram till 31 december 2017. I budgetproposi
tionen beräknas utgifterna till 250 miljoner kronor 2018. 

Den pågående satsningen för att korta väntetider i cancer  
vården om 500 miljoner kronor årligen avslutas år 2018.

Tillskotten av generella och vissa specialdestinerade 
statsbidrag för Region Skåne redovisas i ovanstående tabell.

Kostnadsutveckling
I bokslutet för 2016 hade Region Skåne en kostnadsut
veckling på 5,7 procent exklusive jämförelsestörande poster. 
Landstingsprisindex, som används för omräkning av 
löpande pris till fast pris, uppgick till 2,1 procent 2016  
(2,3 procent exklusive läkemedel). Volymutvecklingen, 
kostnader i fast pris, uppgick därmed till 3,6 procent. 
Utvecklingen per invånare uppgick till 2,0 procent att 
jämföra med genomsnittet i Sverige, som var 1,1 procent.

Prognosen 2017 pekar på en kostnadsutveckling på  
4,8 procent vilket skulle innebära en volymutveckling på 
cirka 2,4 procent. Budgeten för 2018 är uppräknad med  
1,8 procent jämfört med 2017 års prognos, vilket innebär  
ett krav på en volymminskning med cirka 1 procent. 

pensionskostnader
Region Skåne tillämpar fullfonderingsmodell vid redo
visning av pensionskostnaderna. Det innebär att hela 
pensionsskulden, intjänad såväl före 1998 som från och 
med 1998, redovisas som en skuld i balansräkningen.  
Årets intjänade pension samt värdesäkringen av hela skulden 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Fullfonde

Generella och specialdestinerade statliga bidrag

 Prognos Budget Plan Plan
miljoner kronor 2017 2018 2019 2020

generella statliga bidrag och ökning utjämning
Välfärdsmiljarderna 120 119 198 276

Flyktingstatsbidrag 155 161 115 69

Läkemedelsförmånen 3 353 3 564 3 768 3 956

Ökade resurser till välfärden 0 0 199 399

Summa 3 629 3 845 4 280 4 700
Vissa specialdestinerade statsbidrag inom hälso- och sjukvård
Professionsmiljarden 126 126 0 0

Förlossning och kvinnosjukvård 105 210 184 119

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess  50 50 0 0

Försäkringsmedicinska utredningar 40 40 0 0

Cancer 54 54 0 0

Psykiatri och psykisk hälsa 83 124 169 144

Patientmiljarden 0 131 131 131

Goda arbetsvillkor och arbetssätt 0 261 261 261

Extratjänster 0 7 7 7

Avgiftsfri gynekologisk cellprovtaging 0 19 0 0

Barnhälsovård 0 18 18 18

Summa 458 1 040 770 680
SuMMa totalt 4 087 4 885 5 050 5 380
Ökning jämfört med föregående år  798 166 330
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ringsmodellen ger därmed en mer rättvisande bild av Region 
Skånes ekonomiska resultat och ställning. Nackdelen med 
fullfonderingsmodellen är att den är mer rörlig, vilket leder 
till större kostnadsförändringar mellan åren. Utredningen 
En ändamålsenlig kommunal redovisning har föreslagit en 
återgång till fullfonderingsmodellen i stället för den nu 
lagstadgade blandmodellen.

De totala pensionskostnaderna 2018 beräknas öka 
kraftigt med drygt 20 procent eller 560 miljoner kronor  
i jämförelse med 2017 års prognos (2 690 miljoner kronor). 
Kostnaderna är sedan i stort sett oförändrade 2019, men 
ökar 2020 med 590 miljoner kronor eller 7 procent. De 
kommande årens stora kostnadsökningar beror på att 
räntorna och inflationen förväntas återgå till ett normalläge, 
men även att inkomstbasbeloppet ökar långsammare 
20182020. Därmed ökar kostnaderna för den förmåns
bestämda pensionen. Eftersom pensionskostnader inte går 
att effektivisera bort innebär det motsvarande belopp,  
1 150 miljoner kronor, mindre till kärnverksamheten under 
planperioden.

Fullfonderingsmodellen ger lägre kostnader än bland
modellen eftersom utbetalningarna av pension intjänad före 
1998 är större än värdesäkringen av denna skuld. Differen
sen mellan fullfonderingsmodell och blandmodell måste 
beaktas i Region Skånes balanskravsberäkning. Det fram
räknade balanskravsresultatet enligt fullfonderingsmodell 
ska justeras med ovanstående differens. Det innebär att det 

justerade resultatet enligt fullfonderingsmodell 2018 måste 
vara minst +446 miljoner före justering enligt blandmodell 
för att balanskravet ska uppnås. 

finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot försämras successivt under planperioden. Det 
är framför allt de finansiella kostnaderna på pensionsskulden 
som ökar på grund av förväntningar om en stigande ränta. 
Räntekostnaderna för låneskulden ökar något framför allt på 
grund av en fördubblad låneskuld under perioden. Genom
snittsräntan för skulden beräknas vara i stort sett oförändrad 
under planperioden (drygt 1 procent).

övriga beräkningsförutsättningar
Enligt den senaste prognosen förväntas en kraftig befolk
ningsökning i Skåne de kommande åren. Antalet invånare 
används som en parameter vid beräkningarna i utjämnings
systemet och för vissa statsbidrag.

Internräntan för 2018 är oförändrad och uppgår till  
2,0 procent. För Skånetrafiken är internräntan fastställd till 
1,25 procent för 2018 i enlighet med fastställda beräknings
principer, vilket motsvarar den förväntade genomsnittliga 
räntesatsen i Region Skånes låneportfölj för 2018.

Internräntan används för beräkning av kapitaltjänst
kostnader och påverkar bland annat den interna hyrespris
sättningen. Kreditivräntan används för att belasta investe
ringsprojekten under byggnads och utrustningstiden. 

Kostnadsutveckling

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan
  2016 2017 2018 2019 2020

Nettokostnader (miljoner kronor) 35 239 36 923 37 600 38 992 40 397

Nettokostnadsutveckling1 5,7 % 4,8 % 1,8 % 3,7 % 3,6 %

Landstingsprisindex (LPIK) 2,1 % 2,4 % 2,8 % 2,9 % 2,5 %

LPIK exklusive läkemedel 2,3 % 2,8 % 3,3 % 3,4 % 3,0 %

1. 2016 avser utveckling exklusive jämförelsestörande poster. 

Övriga beräkningsförutsättningar

  2016 2017 2018 2019 2020

Invånare per den 1 nov  1 319 663 1 339 265 1 355 538 1 371 445 1 386 547

Ökning (procent) 1,39 1,49 1,22 1,17 1,10

Internränta (procent) 2,0 2,0 2,0  

Internränta Skånetrafiken (procent) 1,5 1,25 1,25  

Kreditivränta (procent) 1,75 1,25 1,25  

arbetsgivaravgifter1 (procent)      

Lagstadgade 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42

Avtalsförsäkringar 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Kollektivavtalad pension  13,70 14,87 15,54 15,98 17,49

Summa (procent)  45,20 46,37 47,04 47,48 48,99

1. Arbetsgivaravgiften 2018 för personer födda 1993 och senare är preliminärt 37,09 %. För personer födda 1938-1952 är avgiften preliminärt 21,96 % och för personer födda 1937  
 och tidigare preliminärt 6,15 %.
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Ränte satsen motsvarar Region Skånes genomsnittliga ränta 
på den totala låneskulden.

Den lagstadgade delen av arbetsgivaravgiften är oföränd
rad 2018. Beslut om avtalsförsäkringar fattas först i decem
ber men AFA Försäkrings premieindikation är att 2018 års 
premienivåer kommer att vara oförändrade jämfört med 
2017. På grund av ovan redovisade ökningar av pensions
kostnaderna kommer avgiften för kollektivavtalad pension 
att öka kraftigt under planperioden. Arbetsgivaravgifterna  
är lägre för personer födda 1993 och senare samt för personer 
födda 1952 och tidigare.

Resultatbudget 
Med ovanstående beräkningsförutsättningar och angiven 
utveckling av Region Skånes intäkter och kostnader 
summeras resultatbudgeten till 395 miljoner kronor 2018,  
1 075 miljoner kronor 2019 och 1 117 miljoner kronor 2020. 
Det budgeterade resultatet för 20182020 uppgår till 2,1 pro 
cent av de samlade intäkterna från skatt, utjämning och 
statsbidrag. Resultaten 20182020 uppfyller därmed 
samtliga finansiella mål förutom skuldsättningsmålet som 
2020 ej kommer att nås då nettolåneskulden beräknas uppgå 
till 26,2 procent. De budgeterade resultaten för planperio
den 20182020 räcker för att leva upp till kommunallagens 
krav på återställning av eget kapital. 

finansiering
Under 2017 förväntas ett negativt kassaflöde om 900 mil  
joner kronor framför allt beroende på en stor investerings
verksamhet. Nettoskulden förväntas öka med motsvarande 
belopp till nivån 4 545 miljoner kronor. 

Under 2018 förväntas den räntebärande nettoskulden 
att öka med ytterligare 1 962 miljoner kronor. En ökande 
investeringsnivå är den främsta förklaringen till skuld
ökningen. En fortsatt hög investeringstakt under åren 
20182019 om knappt 6 000 miljoner kronor per år medför 
att nettoskulden ökar med ytterligare 4 749 miljoner kronor 
för att vid planperiodens slut uppgå till 11 255 miljoner 
kronor, inklusive koncernlån. 

Vid ett behov av 1 000 miljoner kronor i betalnings
beredskap i form av egen likviditet blir följden att låneskul
den kommer att överstiga nettoskulden med motsvarande 
belopp. Under perioden kommer därigenom låneskulden att 
stiga från drygt 5 200 till drygt 11 800 miljoner kronor, 
exklusive koncernlån. Upplåning kommer att ske framför 
allt genom emissioner av obligationer med varierande 
löptider i kapitalmarknaden enligt regionfullmäktiges beslut 
om finansiell strategi. 

Ramen för den totala låneskulden uppgår för närvarande 
till 8 100 miljoner kronor, vilken bedöms vara tillräcklig för 
budget 2018 med en bedömd låneskuld om 7 155 miljoner 
kronor. För åren 20192020 kommer det att krävas en 
höjning av den totala låneramen för att finansiera det 
negativa kassaflödet och samtidigt bibehålla en godtagbar 
marginal för oförutsedda händelser. 

Regionbidrag 2018 
Det totala regionbidraget som fördelas ut på Region Skånes 
nämnder avseende budgetåret 2018 uppgår till 38 490,5 
miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 147,4 miljoner 
kronor (+5,9 procent) jämfört med Region Skånes budget 
2017. Av den totala uppräkningen utgör 1 043,3 miljoner 
kronor kompensation för prisindex med kvalitetsjusterade 
löner för landsting (LPIK) till alla nämnder och demografi 
446,4 miljoner kronor samt medicinskteknisk utveckling 
om 317,9 miljoner kronor till habiliterings och hjälpmedels
nämnden, hälso och sjukvårdsnämnden samt sjukvårds
nämnder. Ett effektiviseringskrav på en procent motsvaran de 
362,5 miljoner kronor åläggs alla verksam heter. Nedan 
beskrivs i stora drag förändring av nämnders regionbidrag.

hälso- och sjukvård
Regionbidraget till sektor hälso och sjukvård ökar med 
1 894,5 miljoner kronor. 

Hela sektorn har erhållit kompensation för LPIK med  
2,8 procent, förutom habiliterings och hjälpmedelsnämn
den som erhåller 3,3 procent. Totalt uppgår LPIK till  
896,4 miljoner kronor.

Sektorn har också erhållit kompensation för demografi på 
1,4 procent vilket totalt uppgår till 446,4 miljoner kronor.

Medicinteknisk utveckling på 1 procent har fördelats till 
sektorn och uppgår till 317,9 miljoner kronor. Effektivise
ringskrav på 1 procent åläggs sektorn och uppgår till  
317,9 miljoner kronor.

Hälso och sjukvården erhåller kompensationer för:

•	 Effekterna av att fri sjukvård erbjuds till alla skåningar 
upp till 20 år från den 1 januari 2018. Kompensation 
uppgår till 10 miljoner kronor.

•	 Effekterna av utökning av fri tandvård för 22åringar 
motsvarande statsbidraget, men också faktiska totala 
beräknade kostnadsökningarna. Totalt 23,9 miljoner 
kronor. En utökning av statsbidraget kopplat till 
2021åringar infördes redan inför 2017. 

•	 Avgiftsfri livmoderhalsscreening. Kompensationen 
uppgår till 7 miljoner kronor.

Hälso och sjukvårdsnämnden tillskjuts 40 miljoner kronor 
att fördela till Medicinsk service för övertagandet av 
ambulansdistrikt 1 i egen regi från den 1 februari 2018.

Hälso och sjukvårdsnämnden erhåller som kompensa
tion för ökade läkemedelskostnader utöver LPIK och 
demografiuppräkningen med 140 miljoner kronor.

Hälso och sjukvårdsnämnden tillskjuts 282,9 miljoner 
kronor för satsningar inom prioriterade områden:

Primärvården
•	 Hälsovalet tillförs 100 miljoner kronor att fördela dels på 

en högre kapitationsersättning omfattande 50 miljoner 
kronor, dels till att möjliggöra bättre öppettider på kvällar 
och helger samt andra åtgärder som ökar tillgängligheten.
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•	 En satsning på utökning av STläkartjänster inom 
allmänmedicin samt så kallad dubbelspecialisering om  
39 miljoner kronor. 

•	 Barnhälsovården tillförs 17,9 miljoner kronor för att 
bland annat införa vaccination av rotavirus i vaccina
tionsprogrammet.

Övrigt
•	 En satsning om 37 miljoner kronor görs på akutvården. 

30 miljoner ska möjliggöra öppnandet av fler vårdplatser 
som avlastar akutmottagningarna på alla akutsjukhus 
samt förbättra förutsättningarna på akuten i Trelleborg.  
7 miljoner kronor ska tillföras överenskommelsen om en 
årlig utökning av STläkartjänster inom akutsjukvården.

•	 15 miljoner kronor tillförs området för psykisk hälsa.
•	 15 miljoner kronor tillförs området för förlossning och 

kvinnosjukvård.
•	 20 miljoner kronor satsas för att minska köerna på 

om råden med dålig tillgänglighet.
•	 Neonatalvården tillförs 10 miljoner kronor.
•	 Satsning på en triagemottagning för missbruksvård 

i Kristianstad om 5 miljoner kronor.
•	 Vårdavtalet med Folktandvården Skåne AB utökas med  

4 miljoner kronor.
•	 20 miljoner kronor avsätts till behov för särskilda  

insatser för tandhälsan.

Habiliterings och hjälpmedelsnämnden erhåller ett ökat 
regionbidrag om 4,5 miljoner kronor för utökade behov på 
följande områden:

•	 Utökat uppdrag att omfatta dyskalkyli om 1,5 miljoner 
kronor.

•	 Fritidshjälpmedel till barn och ungdomar med svår 
funktionsnedsättning om 1 miljon kronor.

•	 Patienter med autismspektrumdiagnos om 2 miljoner 
kronor.

Hälso och sjukvårdsnämnden har under 2017 eller tidigare 
fattat beslut om nya uppdrag och utökad verksamhet. Det 
innebär att regionbidrag för 2018 omfördelas från hälso och 
sjukvårdsnämnden till sjukvårdsnämnderna och habiliterings 
och hjälpmedelsnämnden med 125,5 miljoner kronor. 
Samtidigt så har hela den prehospitala verksamheten inom 
Region Skåne organiserats under förvaltningen Medicinsk 
service från den 1 september 2017. En omfördelning av 
resurser har därför gjorts från sjukvårdsnämnd Sund med 
110,8 miljoner kronor (driften av ambulansdistrikt 3) samt 
58,4 miljoner kronor från regionstyrelsen till hälso och sjuk  
vårdsnämnden med vidare fördelning till Medicinsk service.

Hälso och sjukvårdsnämndens regionbidrag omfattar  
50 miljoner kronor att finansiera tillkommande driftskost
nader (inte investeringar) i samband med byggnationer av 
nya sjukhusbyggnader i Helsingborg, Malmö, Lund och 
Ängelholm.

Inom ramen för sektor hälso och sjukvård budgeteras 
91,2 miljoner kronor för ehälsosatsning i sjukvården. 
Medlen ställs till regionstyrelsens förfogande. Satsningen 
syftar till att finansiera Region Skånes ehälsostrategi och 
införande av digitala vårdkontakter.

Regional utveckling
Kollektivtrafiknämndens regionbidrag ökas med totalt  
231,5 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK 
sker med 77,5 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett generellt 
effektiviseringskrav på 1 procent och uppgår till 23,5 mil  
joner kronor. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag på 
214,0 miljoner kronor. Nämndens regionbidrag minskas 
med 33,0 miljoner kronor med anledning av indexering av 
kollektivtrafiktaxan samt minskas med 2,0 miljoner kronor 
med anledning av ökade avgifter för serviceresor, motsva
rande belopp kommer verksamheten till del som verksam
hetsintäkter. För förenklad administration övergår den fulla 
finansieringen av Kollektivtrafikcentrum till den regionala 
utvecklingsnämnden motsvarande 1,5 miljoner kronor. 
Regionbidraget 2018 för kollektivtrafiknämnden uppgår till 
2 580,3 miljoner kronor.

Kulturnämndens regionbidrag ökas med totalt 10,6 mil  
joner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 
10,2 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett generellt effekti
viseringskrav på 1 procent och uppgår till 3,1 miljoner 
kronor. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag på  
3,5 miljoner kronor för instiftande av ett keramiskt center. 
Regionbidraget 2018 för kulturnämnden uppgår till  
320,5 miljoner kronor.

För den som har en funktionsnedsättning är behandling, träning, 
rådgivning och hjälpmedel viktigt och ger frihet att kunna forma sitt liv.

FoTo: © ANDREAS HILLERGREN
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Regionala utvecklingsnämndens regionbidrag ökas  
med totalt 7,2 miljoner kronor. Uppräkning med anled  
ning av LPIK sker med 6,7 miljoner kronor. Nämnden 
åläggs ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent och 
uppgår till 2,0 miljoner kronor. För förenklad administra
tion övergår den fulla finansieringen av Kollektivtrafik
centrum från kollektivtrafiknämnden motsvarande  
1,5 mil joner kronor. Nämnden tillförs 1,0 miljoner kronor, 
avseende satsning på utomhuspedagogik för barn och unga 
inom Stiftelsen Skånska landskaps regi. Regionbidraget 
2018 för regionala utvecklingsnämnden uppgår till  
211,1 miljoner kronor.

övriga
Regionstyrelsens regionbidrag 2018 uppgår till 1 412,0 mil  
joner kronor. Regionstyrelsens regionbidrag räknas upp med 
LPIK om 3,3 procent, vilket innebär 46,9 miljoner kronor 
samt åläggs ett effektiviseringskrav på 1 procent som uppgår 
till 14,2 miljoner kronor. 

För att få en enhetlig hantering av finansieringen av 
Region Skånes sjukskrivningsprojekt återförs 10,0 miljoner 
kronor från regionstyrelsen till finansförvaltningen.

För att förbättra förutsättningarna att pendla och 
transportera sig klimatvänligt avsätter regeringen medel  
till en elfordonspremie för köp av elcyklar eller elmoped. 
Regionstyrelsen erhåller 3,0 miljoner kronor för en klimat
politisk satsning på elcyklar.

Med anledning av ny organisation för läkemedelsför
sörjning överförs 3,5 miljoner kronor från sjukvårdsnämnd 
Sus till regionstyrelsen. Överföringen avser medel för 
sakkunniga apotekare.

Ansvaret för 1177 Vårdguiden på telefon och Region 
Skånes prehospitala enhet flyttas från regionstyrelsen till 
medicinsk service och därmed överförs regionbidrag 
motsvarande 58,4 miljoner kronor till hälso och sjuk
vårdsnämnden.

En justering mellan hälso och sjukvårdsnämnden  
och regionstyrelsen görs på totalt 16,0 miljoner kronor. 
Över föringen till regionstyrelsen avser driftskostnader för 
specialistvårdval.

Regionstyrelsens regionbidrag förutsätter en ram för 
Region Skåne Holding AB där avkastningskraven för 
Folktandvården AB är 35 miljoner kronor och för Skåne 
Care AB 5 miljoner.

Personalnämndens regionbidrag uppgår till 146,4 mil  
joner kronor. Nämnden erhåller en kompensation för LPIK 
på 3,3 procent, vilket innebär 4,5 miljoner kronor samt ett 
effektiviseringskrav på 1 procent vilket uppgår till 1,4 mil  
joner kronor. I regionbidraget ingår ett stimulansbidrag på 
7,0 miljoner kronor för extra tjänster. Bidraget kommer att 
användas för utbildning av vårdbiträde.

Patientnämndens regionbidrag som uppgår till 17,7 mil  
joner kronor. Nämnden erhåller en kompensation för LPIK 
på 3,3 procent vilket innebär 0,5 miljoner kronor samt ett 
effektiviseringskrav på 1 procent vilket uppgår till 0,2 mil 

joner kronor. I regionbidraget ingår 2,0 miljoner kronor  
för utökat uppdrag kring klagomålshantering.

Revisionens regionbidrag uppgår till 19,1 miljoner 
kronor, vilket omfattar en kompensation för LPIK på  
3,3 pro cent vilket innebär 0,6 miljoner kronor samt  
ett effektiviseringskrav på 1 procent vilket uppgår till  
0,2 mil joner kronor.

Resultatkravet för servicenämnden minskas med  
11,8 mil joner kronor till följd av en teknisk justering och 
uppgår 2018 till 60,0 miljoner kronor.

Regionbidragen 20192020 är uppräknade med LPIK  
för alla nämnder samt kompensation för demografisk samt 
medicinskteknisk utveckling till habiliterings och hjälp
medelsnämnden, hälso och sjukvårdsnämnden samt 
sjukvårdsnämnder. Vidare kompenseras för extra kostnader 
för den nationella satsningen på kostnadsfri tandvård för 
unga. Ett effektiviseringskrav på en procent åläggs alla 
verksamheter 2019. Motsvarande krav 2020 uppgår till  
1,4 procent.

investeringar 
Under hösten 2016 fastställde Regionstyrelsen en reviderad 
investeringsprocess som sen legat till grund för processen  
för framtagande av investeringsbudgeten för 20182020. 
Nämnderna tog tidigt under året ställning till prioritering av 
investeringar inom sina respektive områden och lämnade 
över till regionstyrelsen för en regional prioritering. I mars 
fastställde regionstyrelsen planeringsdirektivet med prelimi
när investeringsbudget 20182020 med förslag till innehåll.  
I samband med att nämnderna yttrat sig om planerings
direktivet har man också yttrat sig om förslaget till investe
ringsbudgeten. Nämnderna har i stort ställt sig bakom för  
slaget till prioritering. Utifrån den reviderade investerings
processen biläggs förslag på specifikation av investerings
objekt under 100 miljoner kronor vars slutliga medelstill
delning delegeras till regiondirektören.

Åren 2018 till 2020 kännetecknas av en fortsatt accelere
rande investeringsnivå framför allt kopplat till genomföran
det av de stora byggobjekten inom hälso och sjukvården 
och trafikförsörjningsprogrammet. Sammantaget föreslås  
att 17 miljarder kronor, avsätts under perioden. 

Bygginvesteringar
Region Skåne står inför mycket stora investeringar inom 
hälso och sjukvården, framför allt när det gäller byggnader. 
I Skåne, liksom i stora delar av övriga landet, har sjukhus
strukturen succesivt byggts ut, men med särskilt kraftfulla 
insatser under 1960 och 70talen. Tidigare utredningar har 
visat att det nu finns stora behov att modernisera och förnya 
dessa äldre byggnader. I december 2013 fattade regionstyrel
sen beslut om den fortsatta inriktningen när det gäller 
utvecklingen av de tre sjukhusområdena i Malmö, Lund  
och Helsingborg. Sedan tidigare finns beslut om förnyelse  
av sjukhusområdet i Ängelholm genom avtal med det av 
Region Skåne delägda bolaget Hälsostaden AB. Dessa 
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insatser kommer att prägla sjukhusområdena under  
lång tid framöver. 

Nedan beskrivs status för objekt med en investerings
budget på över 100 miljoner kronor. Mer detaljerade 
beskrivningar av statusen för sjukhusområdena i Malmö, 
Lund, Helsingborg och Ängelholm ges i separata ärenden 
till regionstyrelsen i juni och december.

Pågående bygginvesteringar över 100 miljoner
• Öresundstågsdepå i Hässleholm
Region Skåne ingår som största svensk part i samarbetet 
kring Öresundstågstrafiken. Verkstadskapaciteten för att 
säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln och 
underhållet av Öresundstågen är idag otillräcklig. Det finns 
behov av en nyetablering av depåkapacitet på den svenska 
sidan av Öresund. Studier har gjorts om att äga eller hyra 
depåkapacitet med resultat som visar att den bästa ekono
miska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. 
Regionfullmäktige godkände i februari 2017 en investering 
om 1,5 miljarder varav 1,4 miljarder bygginvestering och  
0,1 miljard utrustning för att bygga en ny tågdepå i Hässle
holm. Inledande markentreprenader påbörjas under 2017 
och anläggningen förväntas tas i drift sent 2019.

• Nya sjukhusområdet i Malmö
Det pågår sedan flera år ett arbete för att genom nybygg
nation knyta samman och koncentrera verksamheten på 

sjukhusområdet i Malmö med utgångspunkt från akut och 
infektionsbyggnaden. Regionstyrelsen fastslog i december 
2013 inriktningen för det fortsatta arbetet med sjukhus
området. I en första fas rivs äldre byggnader samtidigt som 
en större etablering av ersättningsbyggnader har genomförts 
på två platser på sjukhusområdet. Denna etablering möjlig
gör att ytterligare äldre byggnader kan lämnas och rivas för 
att bereda plats för en ny vårdbyggnad och en servicebyggnad. 

Därutöver ska teknik och transportkulvertsystem moder  
niseras och byggas ut och nya gröna, läkande miljöer ska 
anläggas. Regionfullmäktige tog i juni 2017 ställning till ett 
förslag som innebär att omfattningen av nybyggnaden för 
vårdbyggnad respektive servicebyggnad utökas. I samband 
med detta fastställdes en ny budget för byggprojektet på 
12,3 miljarder kronor. Utöver detta finns behov av bety
dande utrustningsinvesteringar som kommer fastställas 
senare. Arbetena på sjukhusområdet beräknas med nuva
rande tidplan pågå till 2024. Utöver de insatser som beskrivs 
i regionfullmäktiges beslut pågår en utredning avseende 
behov av insatser avseende lokaler för barn och vuxen
psykiatri, habilitering & hjälpmedel, palliativ verksamhet, 
med mera. Omfattningen av lokalbehoven för dessa verk
samheter är stora samtidigt som dagens lokaler har dålig 
standard. Ett antal lösningsförslag utreds. På lång sikt finns 
behov av nya lokaler. Utöver detta finns behov av att 
genomföra insatser på kort sikt i befintliga lokaler för att 
kunna säkerställa fortsatt drift. 

På malmö sjukhusområde rivs äldre byggnader för att bereda plats för bland annat en ny vårdbyggnad och en servicebyggnad.
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• Nya sjukhusområdet i Lund
Arbetet med att utveckla sjukhusområdet i Lund har hittills 
inte på samma sätt som i Malmö fokuserat på ett genomför
ande, utan har mer haft karaktären av ett fördjupat plane
ringsarbete för fastighetsutveckling. Under våren 2017 har 
ett omfattande arbete genomförts för att utreda olika 
alternativ för en satsning på neonatalverksamheten i Lund. 
För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning förordar 
utredningen att satsningen ska ingå i utvecklingen av 
sjukhusområdet i Lund som nu påbörjas. I budgetförslaget 
avsätts därför medel för neonatalverksamheten inom ramen 
för nya sjukhusområdet i Lund (NSL). Tidiga indikationer 
är att en långsiktig lösning innebär en investering om   
500 miljoner kronor.

 Arbetet med att utveckla nya sjukhusområdet i Lund 
pågår. Satsningen fortsätter med infrastrukturen i form av 
kulvertar och servicecentral, i budgeten avsätts medel för 
planering och projektering med 135 miljoner kronor. Under 
hösten 2017 väntas också beslutsförslag om lokalförsörj
ningsplan och fysisk utvecklingsplan.

Av särskild vikt för utvecklingen av sjukhusområdet är 
etablering av spårväg från Lund C till ESSområdet, då det 
får stor påverkan på den fortsatta planeringen av sjukhus
området. Under 2017 har ett antal åtgärder satts igång för 
att anpassa området för spårvagnsetableringen bland annat 
avseende etablering av ny entrégata samt kulvertetablering 
under spårvägens kommande sträckning

Eftersom arbetet med sjukhusområdet i Lund är i ett så 
tidigt skede finns det ingen bedömning av den samlade 
investeringsutgiften. 

• Nya sjukhusområdet i Helsingborg
Regionstyrelsen godkände i mars 2012 utvecklingsplanen 
för sjukhusområdet i Helsingborg och avsatte medel för den 
fortsatta planeringen. En översyn av projektets samlade 
omfattning och genomförandetakt genomfördes under  
2013 och den nya inriktningen slogs fast i regionstyrelsen i 
december 2013. Projektet består av dels en nybyggnad, dels 
en omfattande ombyggnation av den befintliga huvudbygg
naden. En ersättningsbyggnad är på plats på sjukhusområdet 
och befintligt parkeringshus har utökats med ytterligare fyra 
halvplan. Arbetet med den första flygeln i höghusdelen 
pågår och verksamheter flyttar successivt in med början 
tidig höst 2017. Detta delprojekt beräknas vara färdigt i 
mars 2018 och därefter påbörjas arbetet med nästa flygel. 
Regionstyrelsen beslutade i november 2016 om en utökad 
byggyta när det gäller nybyggnationen samt en utökad 
bedömd bygginvesteringsutgift, 6,1 miljarder. Utöver detta 
finns behov av betydande utrustningsinvesteringar som 
kommer fastställas senare. 

• Hälsostaden Ängelholm
Region Skåne har tillsammans med PEAB och Wihlborgs 
Fastigheter AB bildat ett bolag med syfte att utveckla 
sjukhusområdet med en inriktning på att koncentrera 

sjukvårdsverksamheten till det norra sjukvårdsområdet.  
I maj 2013 beslutade regionstyrelsen om ramavtal avseende 
om och nybyggda lokaler på sjukhusområdet i Ängelholm. 
Ramavtalet innebär att en nybyggnation uppförs på det 
norra sjukhusområdet där Region Skåne kommer att hyra 
cirka 8 000 kvm. Samtidigt byggs 5 400 kvm i huvudbygg
naden om och betydande investeringar genomförs i infra
strukturen på sjukhusområdet. Hälsostaden i Ängelholm AB 
beräknar att åtgärderna innebär en investering om cirka 
700 miljoner kronor för bolaget. Produktion av om och 
nybyggnation av vårdbyggnader påbörjades under 2015 och 
kommer vara färdigställda under 2018. I juni 2016 beslutade 
regionstyrelsen att inleda förhandlingar om ytterligare 
externa förhyrningar för de delar som inte ryms i beslutad 
ny och ombyggnation.

planerade bygginvesteringar inom hälso- och sjukvård
Inom ramen för planerade bygginsatser inom hälso och 
sjukvården sätts av medel till kommande beslut för de stora 
bygginvesteringarna inom hälso och sjukvården. Den 
huvudsakliga prioriteringen är utvecklingen av sjukhusom
rådena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Trots 
detta finns inom denna ram utrymme för två strategiska 
objekt.

• Barn och ungdomsmedicin i Malmö är idag fysiskt 
uppdelat på att antal platser där särskilt den del som finns 
kvar på det södra sjukhusområdet har en besvärlig lokal  
situation. Utredningar pekar på att det är möjligt att 
långsiktigt etablera en sammanhållen verksamhet i långa 
raden. Tidiga indikationer pekar på en sammanlagd 
investeringsnivå kring 200 miljoner kronor. Ytterligare 
arbete behöver genomföras innan regionstyrelsen kan 
fatta beslut om medelstilldelning. Medel sätts av under 
perioden.

• Projektet Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH) har 
under ett antal år planerat för ersättningslokaler för 
operation och sterilverksamhet i Hässleholm. Under 
vintern har en fastighetsutvecklingsplan tagits fram som 
visar på behov av ytterligare insatser på sjukhusområdet. 
Det finns dock behov av att komplettera fastighetsutveck
lingsplanen med en lokalförsörjningsplan och en fysisk 
utvecklingsplan för att få en samlad bild av behoven i 
Hässleholm. Den fysiska utvecklingsplanen bör beskriva 
olika tänkbara genomförandescenarios när nybyggnation 
kan genomföras. För 2018 sätt 6 miljoner kronor av för 
genomförande av LFP och FYP och medel reserveras 
ofördelat under perioden för genomförande av operation 
och sterilcentral.

För objekt under 100 miljoner kronor har ett förslag tagits 
fram som redovisas i tabell 5 b. Dessa överlämnas för beslut 
om medelstilldelning av regiondirektören när programhand
ling är framtagen och godkänd.
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Servicenämnden
Ramen för fastighetsägarinvesteringar används för att 
för bättra, förnya och anpassa befintliga byggnader eller  
deras befintliga tekniska system i de fall där förändringen 
inte huvudsakligen beror på verksamhetsförändringar hos 
hyresgästen. Fastighetsägarinvesteringarna disponeras av 
servicesnämnden och föreslås uppgå till 236 miljoner kronor 
per år under 20182020. Under 20182019 förstärks fastig  
hetsägarramen med ytterligare 25 miljoner per år för att 
åtgärda problematik i byggnad 22 i Trelleborg. Service
nämnden disponerar under 20182019 55 miljoner per år  
för energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet. En tillfällig 
förstärkning under planperioden med 28 miljoner per år 
avsätts för insatser i Blocket i Lund för att upprätthålla 
funktionaliteten.

Vid årsskiftet 2011/2012 utökades servicenämndens 
ansvarsområde då den försörjningsverksamhet som tidigare 
legat linjemässigt under sjukvårdens förvaltningar överfördes 
till regionservice. Verksamhetens karaktär innebär investe
ringsbehov framför allt kopplade till logistik, städ och 
kostverksamheterna. Servicenämnden föreslås disponera en 
lokal ram för investeringar i utrustning och byggnader 
kopplade till sin verksamhet om 34 miljoner kronor per år. 

Regionstyrelsen godkände i juni 2017 en investering i ett 
modernt ITstöd för servicenämndens verksamhet. Utöver 
detta avsätts 10 miljoner per år för ett SCADAsystem.

Utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvård
Planeringsramen för investeringar i utrustning inom sektorn 
hälso och sjukvård uppgår till 2,9 miljarder kronor, varav 
1,1 miljarder kronor under 2018. Huvuddelen av medlen är 
avsatta för utbyte och utökad kapacitet när det gäller utrust  
ning inom hälso och sjukvården. Dels för objekt under  
5 miljoner kronor som hanteras som lokala potter, dels för 
objekt över 5 miljoner kronor. I ramen finns även avsatt 
medel för utgifter kopplade till utvecklingen av de stora 
sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängel
holm.

Som ett led i genomförandet av Region Skånes ehälso
strategi har en upphandling av en sammanhållen digital 
vårdmiljö genomförts. Regionstyrelsen beslutade i september 
2017 om medelstilldelning för investeringen som beräknas 
till drygt en miljard kronor under 20182022.

För objekt under 100 miljoner kronor har ett förslag 
tagits fram som redovisas i tabell 5 a. Dessa överlämnas för 
beslut om medelstilldelning av regiondirektören.

Region Skånes ska kunna erbjuda patienter hälso och 
sjukvård av hög kvalitet. För att möjliggöra detta är en viktig 
delkomponent att den medicintekniska utrustningen som 

används för behandling och diagnostik håller en hög teknisk 
nivå och att det inom regionen finns tillgång till den senaste 
teknologin, trots att de ekonomiska resurserna är begrän
sade. För att kunna göra detta är det av stor vikt att de 
utrustningar som finns används kostnadseffektivt och att 
tillgänglighet till dessa ses i ett regionperspektiv. 

Kollektivtrafiknämnden
Kollektivtrafiknämnden disponerar under planperioden  
40 miljoner kronor årligen i syfte att förbättra informationen 
till resenärerna, genomföra anpassningar för funktions
hindrade och för att öka framkomligheten för busstrafiken. 
Region Skåne förnyar och utökar sin flotta av Pågatåg.  
Fram till 2014 togs 69 nya Pågatåg i drift. Under 20172019 
levereras ytterligare 30 tåg. Den beräknade utgiften för dessa 
tåg är 2,1 miljarder kronor.

Kollektivtrafiknämnden driver utvecklingen av nya 
betalsystem i kollektivtrafiken inom ramen för projektet 
Framtidens resesystem. Regionstyrelsen har vid två tillfällen 
under 2016 beviljat medel för projekten med sammanlagt 
223 miljoner kronor. Under våren 2017 lanserades en ny app 
och ett nytt förenklat sätt att betala för resor med ett mindre 
antal reszoner. Utvecklingen av systemet kommer att fort  
sätta under de kommande åren.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslås disponera ett utrymme för bygg
nads och utrustningsinvesteringar inom dess verksamheter, 
resultatneutrala investeringar, samt oförutsedda behov. Här 
avsätts medel för kollektivtrafiknämnden att avropa från 
regionstyrelsen. Investeringsutrymmet föreslås uppgå till 
totalt 1,8 miljarder kronor under planperioden.

I arbetet med Regional mobilisering kring ESS och Max IV, 
TITA, föreslogs en etablering av spårväg mellan Lund C och 
ESS, som en viktig del i etableringen av en attraktiv 
kollektivtrafik. Regionstyrelsen godkände i juni 2016 ett 
genomförandeavtal när det gäller spårvagn i Lunds kom
mun. Region Skåne ska stå för spårvagnar och spårvagns
depå. Medel för dessa behov reserveras under regionstyrelsen. 

I särskilt ärende har regionfullmäktige att ta ställning till 
om att anta System 3 som ny trafikplattform inom ramen för 
den gemensamma tågtrafiken mellan Skåne och Danmark. 
Den nya trafikplattformen innebär att en upphandling av 
nya tåg med hög kapacitet genomförs. Enligt Skånetrafikens 
beräkningar innebär System 3 en investering om 1,9 miljar
der kronor. Medel för detta sätts av under regionstyrelsen för 
kollektivtrafiknämnden att avropa efter genomförd upp
handling.
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Regionfullmäktiges beslut
Budgetramar
Regionfullmäktige har fastställt skattesatsen för 2018  
till 10,69 kr.

1. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till 
resultatbudget, kassaflödesbudget, och balansbudget 
för verksamhetsåret 2018 enligt bilaga 13.

2. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till 
regionbidrag till Region Skånes nämnder för verk
samhetsåret 2018 enligt bilaga 4.

3. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för  
2018 enligt bilaga 5.

4. Investeringsramen ställs till regionstyrelsens för
fogande. Styrelsen äger rätt att vidarefördela investe
ringsanslag till annan nämnd.

5. Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig 
upplåning (inklusive leasing) till 8 100 miljoner 
kronor 2018. 

6. Regionfullmäktige fastställer de finansiella målen  
som de beskrivs i avsnitt Ekonomi.

Region Skånes mål och strategier
7. Regionfullmäktige fastställer målkarta för Region 

Skånes verksamheter 2018.

8. Regionfullmäktige uppdrar till styrelsen 20171122 
att ta fram en uppföljningsplan, utifrån målkartan,  
för 2018.

9. Ett klimatpolitiskt ramverk ska införas.

hälso-och sjukvård
jämlik hälso- och sjukvård
10. Omotiverade skillnader i vård och behandling ska 

fortsatt identifieras och regionala vårdprogram och 
riktlinjer inom identifierade områden ska tas fram, 
införas och följas upp.

11. Samarbetet mellan tandvården och den övriga vården 
ska förbättras i syfte att utjämna socioekonomiska 
skillnader i vården.

Digitalisering för framtidens sjukvård
12. Region Skånes ehälsostrategi ska genomföras.

13. För ett ordnat införande, samt för att nyttja de 
möjligheter som nya digitala lösningar innebär, ska 
regionstyrelsen i samråd med ehälsoberedningen och 
hälso och sjukvårdsnämnden ta fram en omställ
ningsplan inklusive nya arbetssätt för planperioden.

14. Patientens möjlighet att boka, omboka och avboka 
tider online, med dator eller mobiltelefon, ska byggas 
ut på bred front under 2018. 

15. Under 2018 ska Region Skåne övergå till att huvud
sakligen använda sig av digitala kallelser och bokning
ar. Kallelser med förbokade tider som patienten ej har 
valt ska ersättas med system där patienten själv bokar 
sin tid.

16. Digitala remisser och remissvar ska införas under 
planperioden.

17. Systemet med digital självincheckning ska vara fullt 
utbyggt under 2018. 

18. Betalning av patientavgifter ska kunna göras via 
mobila lösningar.

19. Möjlighet till digitala högkostnadsskydd ska införas 
2018.

20. En centraliserad nod för bokning av besök i primär
vården ska vara införd under planperioden. 

21. Digitala läkarkontakter ska införas på bred front  
under 2018. 

22.  Styr och ersättningssystem ska anpassas så att de 
skapar förutsättning för ett effektivt införande av 
ehälsa och mhälsolösningar.

hälsoinriktad hälso- och sjukvård
23. Region Skåne ska fortsätta bygga ut sitt arbete med att 

minska riskbruk och missbruk av alkohol samt 
drogmissbruk och med speciellt fokus på unga.

24. Region Skåne ska arbeta i enlighet med regeringens 
strategi för alkohol, narkotika, dopnings och 
tobakspolitiken (ANDTstrategin) samt Tobacco 
endgame vars syfte är att minska skadeverkningarna  
av alkohol, tobak och droger. 

25. Region Skåne ska fortsätta förebygga och behandla 
övervikt och fetma hos barn.

personcentrerad vård
26. Arbetet med att utveckla vårdkedjor mellan kommu

nal hemsjukvård, primärvård och sjukhus inklusive 
förstärkning av läkarstöd i hemsjukvården ska 
fortsätta. 

27. Fortsatt utveckling i enlighet med hälso och sjuk
vårdsavtalet mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna ska prioriteras. 

28. Fast läkarkontakt ska prioriteras i den skånska 
sjukvården. 

REGIoNFULLmÄKTIGES BESLUT
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Säker hälso- och sjukvård
29. Fler läkemedelsgenomgångar ska genomföras, särskilt 

med inriktning mot äldre patienter. 

30. Arbetet med handlingsplaner för att minska trycksår 
och undvikbara vårdrelaterade infektioner i vården  
ska fortsätta.

31. För att minska vårdskador ska patienter som vårdas  
i slutenvård i större utsträckning erbjudas vårdplats  
på korrekt vårdnivå och vårdas på en avdelning med 
specifik kompetens och medicinskt ansvar för  
patienten.

tillgänglig hälso- och sjukvård 
32. Kostnadskontroll av verksamheter som omfattas av 

lagen om valfrihet (LOV) ska uppnås. 

33. Särskilda satsningar för att öka tillgänglighet och 
åtgärd ska genomföras under 2018. 

34. För att uppnå god tillgänglighet och hög kvalitet ska 
arbetet med den palliativa handlingsplanen fortsätta. 

Kunskapsbaserad vård
35. Arbetet för en rationell och säker användning läke

medel ska fortsätta utifrån Region Skånes läkemedels-
strategi 2017-2020 samt avtal för läkemedelsförsörj
ning.

Effektiv hälso- och sjukvård
36. Överföring av lämplig öppen specialistvård till 

primärvården ska fortsätta.

37. Medarbetarnas ITstöd ska förbättras och effekti
viseras.

38. Arbetet med Strategi för förbättringsarbete i Region 
Skåne 2016-2020 ska fortsätta.

Särskilt prioriterade områden för planperioden
primärvården
39. En riktad satsning görs för att förstärka primärvården. 

Primärvården andel av den skånska sjukvården ska 
öka. 

40. Primärvårdens kvälls och helgmottagning ska öka 
öppettiderna och där det är möjligt samlokaliseras 
med sjukhusens akutmottagningar.

41. Primärvården ska på ett effektivare sätt ingå i den 
nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp 
inom cancersjukvården. 

42. Det kvalificerade läkarstödet inom hemsjukvården ska 
prioriteras. 

43. Intentionerna i den statliga utredningen Effektiv vård 
(SOU 2016:2) ska vara vägledande i den skånska 
sjukvården. 

44. Primärvårdens förmåga och kapacitet att identifiera 
och vårda patienter med psykiska ohälsa ska förbättras. 

45. Primärvårdens förebyggande arbete ska stärkas och 
formerna för förskrivning av fysisk aktivitet ska 
utvecklas. 

46. Arbetet med naturunderstödd rehabilitering ska 
utvecklas. 

akutsjukvård
47. En riktad satsning görs för att förbättra 

tillgängligheten på akutmottagningarna.

48. Vårdkvaliteten och arbetsmiljön på akutmottagning
arna ska förbättras i enlighet med Akutöversynen 2016. 

49. Inställelsetiderna i ambulanssjukvården ska förbättras.

högkvalitativ cancervård i hela Skåne
50. För att uppnå god tillgänglighet och hög kvalitet i 

cancersjukvården ska arbetet utifrån den regionala 
cancerplanen fortsätta. 

51. Arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancer
vården ska fortsätta. 

psykisk hälsa
52. Tillgängligheten till psykiatrin ska förbättras, med 

särskilt fokus på områdena missbruk, självskadevård, 
suicidprevention och neuropsykiatri. 

53. Arbetet med den strategiska planen för psykisk hälsa 
ska fortsätta. 

54. Utveckla så kallade första linjenmottagningarna inom 
psykiatrin och förstärka tillgänglighet för barn och 
unga. 

55. Köerna till utredning och behandling för patienter 
med könsdysfori ska minska. 

56. Ett projekt med syfte att på ett ordnat sätt införa och 
utvärdera Naloxon nässpray till missbrukare ska 
genomföras.

57. Kompetensen om psykisk ohälsa på ungdomsmot
tagningarna ska bli bättre. 
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förlossningsvård och kvinnohälsa 
58. Arbetet i enligt med Region Skånes strategiska plan för 

ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården 
2017-2019 med handlingsplan 2017-2018 ska stärkas.

59. Förlossningsvårdplatser ska utökas och eftervården 
förbättras med ett särskilt fokus på förlossningsskador.

60. Patientsäkerhetsarbetet vid förlossningsavdelningarna 
ska förbättras. 

Den kliniska forskningen ska öka
61. Region Skåne ska fortsatt stärka förutsättningarna  

för kliniska studier och kliniska prövningar.

62. Fler patienter ska omfattas av kliniska studier.

63. Region Skåne ska ha som målsättning att utveckla 
rikssjukvården på befintliga områden samt erhålla  
fler uppdrag.

Kollektivtrafik
64. Utvecklingen av ett nytt och modernt betalsystem  

i kollektivtrafiken ska fortsätta. 

65. Åtgärder för att bättre koppla ihop kollektivtrafiken 
med andra färdmedel ska genomföras. Resenärens  
hela resa ska beaktas. 

66. Serviceresorna ska bli enklare för resenären och 
samordnas bättre med den ordinarie kollektivtrafiken. 

67. Region Skåne ska arbeta för att hållplatserna blir  
noder för cykeltrafiken. 

68. Kollektivtrafikens marknadsandel av persontrans
porterna i Skåne ska öka.

69. Region Skåne ska förstärka insatserna för att för  
bättra punktligheten i kollektivtrafiken. 

70. Informationsinsatser vid trafikstörningar ska för
bättras. 

71. Region Skåne ska verka för att underhållet av det 
befintliga järnvägsnätet ska påskyndas. 

72. Region Skåne ska verka för att riksdag och regering 
ska ta beslut om en fast förbindelse för bil och tåg 
mellan Helsingborg och Helsingör under mandat
perioden. 

Kulturverksamhet
73. En gemensam strategi och handlingsplan ska fort  

sätta utveckla och stärka området film och rörlig  
bild i Skåne. 

74. Utvecklingen av området kulturella och kreativa 
näringar ska fortsätta utifrån en gemensam strategi 
och handlingsplan.

75. Den regionala samverkansplattformen ska utvecklas, 
enligt fastställd överenskommelse, i syfte att stärka 
samarbetet mellan folkhögskolor, studieförbund och 
kulturinstitutioner. 

allmän regional utveckling
arbetsmarknad och kompetensförsörjning
76. Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen 

inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne ska 
fortsätta och implementeras. 

77. Region Skåne ska verka för att få ett större ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken.

 

Skåne – en framsynt innovativ region
78. I syfte att stärka det skånska näringslivet ska målen  

i den skånska bredbandstrategin prioriteras. 

79. Region Skåne ska utveckla metoder för att koppla 
innovationssystemen till Region Skånes klimatarbete. 

80. Region Skåne ska arbeta för att stärka innovations
arbetet inom området digitalisering. 

ökad produktivitet och utbildningsnivå
81. Region Skåne ska arbeta för att regeringens mål om 

EU:s lägsta arbetslöshet 2020 uppnås. 

82. Region Skåne ska bidra till ökad samordning på 
arbetsmarknaden för att öka etableringen av nyan
lända. 

Skåne ska vara en attraktiv boenderegion
83. Region Skåne ska i samverkan med kommunerna 

verka för fler och prisvärda bostäder i kollektivtrafik
nära lägen. 

84. Strategierna för det flerkärniga Skåne ska vara väg
ledande för arbetet med Skånes framtida infrastruktur. 

85. Region Skånes cykelstrategi ska implementeras för att 
stärka tillgängligheten och det hållbara resandet i syfte 
att göra Skåne till Sveriges främsta cykelregion.

86. Arbetet med att främja den naturbaserade besöks
näringen ska fortsätta.

87. De skånska natur och rekreationsområdena ska lättare 
nås med kollektivtrafik.

Samverkan med idéburen sektor
88. Arbetet med handlingsplanen Ett socialt hållbart Skåne 

2030 ska fortsätta.

89. Idrottens roll som hälsofrämjande och inkluderande 
faktor ska tydliggöras.

REGIoNFULLmÄKTIGES BESLUT
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internationellt samarbete 
90. Region Skåne ska arbeta aktivt för att delta i EU 

program och för medfinansieringsgraden från EU ska 
öka. 

91. Region Skånes medverkan i EUprogram ska syfta till 
att stärka en ekonomisk och ekologiskt hållbar tillväxt 
i Skåne.

Verksamhetsstöd
framtidens sjukhus
92. Arbetet med investeringarna inom ramen för  

Fram tidens sjukhus ska fortsätta med bibehållen och 
förstärkt kostnadskontroll. 

upphandlingar
93. Social och miljömässig hänsyn i Region Skånes 

upphandlingar ska fortsätta utvecklas och användas  
i ökad omfattning. 

94. Vid upphandlingar ska krav ställas på god arbetsmiljö 
och bra arbetsvillkor.

95. Samtliga livsmedelsavtal som Region Skåne ingår  
som inkluderar inköp av kött ska uppfylla svenska 
djurskyddsregler. 

96. Region Skånes ska, när upphandlingens art så tillåter 
det, möjliggöra för små och idéburna aktörer att 
konkurrera om Region Skånes upphandlingar.

Stärkt miljöarbete och minska klimatpåverkan
97. Arbetet för att nå målet om ett fossilfritt Skåne 2020 

och ett klimatneutralt Skåne 2030 ska intensifierats. 

98. Den biologiska mångfaldens betydelse för folkhälsa, 
en god livsmiljö och för livsmedelsproduktionens 
värdekedja ska synliggöras.

Region Skånes miljöprogram för det interna arbetet
99. Region Skåne ska gå före i arbetet med en giftfri miljö. 

100. Arbetet med att göra Region Skånes verksamhet 
oberoende av fossila bränslen ska fortsätta.

101. Tjänsteresor med flyg och privat bil ska minska.

Medarbetare

attraktiv arbetsgivare
102. I Region Skåne ska heltidstjänst vara norm. Deltid ska 

ses som en möjlighet om arbetstagaren så önskar. 

103. Region Skåne ska fortsätta utveckla arbetet med de 
regioninterna resursteamen. 

104.  Årlig uppföljning som ska främja jämställda löner ska 
genomföras.

105. Fler medarbetare ska ges möjlighet till kompetens
utveckling.

106. Kompetensmixplanering ska fortgå som en del av 
arbetet med den framtida kompetensförsörjningen. 
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1 Resultatbudget
 Budget Budget Plan Plan
miljoner kronor 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 8 075 8 894 8 924 9 087

Verksamhetens kostnader –42 542 –44 997 –46 389 –47 918

Avskrivningar –1 407 –1 494 –1 527 –1 566

Verksamhetens nettokostnader –35 874 –37 598 –38 992 –40 397
Skatteintäkter 28 393 29 493 31 245 32 354

Utjämning och generella statliga bidrag 8 758 9 499 10 086 10 617

Finansiella pensionskostnader –866 –948 –1 195 –1 359

Övrigt finansnetto –36 –52 –68 –99

åREtS RESultat 375 395 1 075 1 117

BILAGA 1

Balanskravsberäkning
 Bokslut Prognos Budget Plan Plan
miljoner kronor 2016 2017 2018 2019 2020

årets resultat enligt resultaträkningen 103 –291 395 1 075 1 117

Justering för realisationsvinster –40 –35 –24 –24 –3

orealiserade kursförluster i värdepapper 23 0 0 0 0

justerat resultat enligt fullfondering 87 –327 371 1 051 1 114
Justering för redovisning enligt blandmodell1 –724 –473 –446 – –

Balanskravsresultat –637 –799 –75 1 051 1 114
Synnerliga skäl för att inte behöva återställa ett negativt resultat 908 0 0 0 0

Ingående återställningskrav –908 –637 –1 437 –1 512 –461

Utgående återställningskrav –637 –1 437 –1 512 –461 0

1. Balanskravsresultat beräknat enligt fullfonderingsmodell fr o m 2019.
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2 Kassaflödesbudget
 Budget Budget Plan  Plan
miljoner kronor 2017 2018 2019  2020

VERKSaMhEtEn    
årets resultat 375 395 1 075  1 117
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not) 3 361 3 371 3 955  3 687
Pensionsutbetalningar –1 235 –1 304 –1 343  –1 417
Realisationsvinster/förluster –35 –24 –24  –3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 466 2 438 3 662  3 384
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 30 0 0  0
Ökning/minskning av förråd och varulager 0 0 0  0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 220 541 –429  605
Medel från verksamheten  2 717 2 980 3 234  3 989
    
inVEStERingaR    
Förvärv av immateriella tillgångar –170 –448 –249  –244
Förvärv av materiella tillgångar –3 583 –4 648 –5 713  –5 662
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0  0
Erhållna investeringsbidrag 0 3 3  3
Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 0  0
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0  0
Medel från investeringsverksamheten –3 753 –5 092 –5 959  –5 903
    
finanSiERing    
Nyupptagna lån 1 118 2 159 3 445  2 459
Nyupptagen leasing 0 0 0  0
Amortering av lån 0 0 –600  –500
Amortering av leasing –248 –227 –72  –44
Förändring koncernlån 30 30 30  30
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0  0
Amortering av långfristiga fordringar 136 151 0  0
Medel från finansieringsverksamheten 1 036 2 113 2 803  1 945
utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 –78  –32
    
åREtS KaSSaflöDE 0 0 0  0
Likvida medel vid årets början 1 000 1 000 1 000  1 000
likvida medel vid årets slut 1 000 1 000 1 000  1 000
    
åREtS föRänDRing aV RäntEBäRanDE nEttoSKulD –900 –1 962 –2 803  –1 945
Räntebärande nettoskuld vid årets början –4 210 –4 545 –5 871  –8 674
Räntebärande nettoskuld vid årets slut –5 110 –6 506 –8 674  –10 620 
   
not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster    
Justering för av- och nedskrivningar 1 380 1 494 1 527  1 566
Justering för avsättningar 1 973 2 343 2 300  2 845
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 38 38 38  38
Justering för kortfristiga finansiella poster –27 –498 17  –767
Justering för periodiserade reavinster 24 24 24  3
Justering för periodiserade investeringsbidrag –25 –28 –28  –28
Justering för periodiserade hyresintäkter –2 –2 –2  –2
Justering för bidrag till statlig infrastruktur 0 0 78  32
Summa 3 361 3 371 3 955  3 687

BILAGA 2
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3 Balansbudget
 Budget Budget Plan Plan
miljoner kronor 2017 2018 2019 2020

Immateriella tillgångar 150 565 759 943

Fastigheter 11 296 13 797 17 433 20 851

Utrustning 7 981 9 140 9 744 10 482

Finansiella anläggningstillgångar 712 482 482 482

anläggningstillgångar 20 138 23 984 28 419 32 759
    

Bidrag till statlig infrastruktur 818 830 792 755
    

Förråd 296 296 296 296

Kortfristiga fordringar 2 759 2 823 2 823 2 823

Kortfristiga placeringar, kassa och bank 1 000 1 000 1 000 1 000

omsättningstillgångar 4 054 4 118 4 119 4 119
    

SuMMa tillgångaR 25 011 28 933 33 330 37 632
    

Eget kapital –20 116 –20 207 –18 497 –17 380
– därav årets resultat 352 395 1 075 1 117

    

Pensionsförpliktelser 30 474 32 077 33 034 34 462

Övriga avsättningar 519 164 86 54

avsättningar 30 993 32 241 33 120 34 516
    

Långfristiga skulder 5 189 6 974 9 210 10 394

Kortfristiga skulder 8 944 9 925 9 497 10 102

Summa skulder 14 133 16 899 18 707 20 496

SuMMa EgEt Kapital, aVSättningaR och SKulDER  25 011 28 933 33 330 37 632

BILAGA 3
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4 a. Regionbidrag
 Budget Budget Plan Plan
Miljoner kronor 2017 2018 2019 2020

regional utveckling    
Kulturnämnden  309,9 320,5 328,2 333,4

Kollektivtrafiknämnden 2 348,8 2 580,3 2 642,2 2 684,5

Regionala utvecklingsnämnden 203,9 211,1 216,2 219,7

Summa regional utveckling 2 862,6 3 111,9 3 186,6 3 237,6
    

HälSo- ocH Sjukvård
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 722,2 770,1 807,1 838,6

Sjukvårdsnämnd Sus 9 023,0 9 418,4 9 823,4 10 157,4

Sjukvårdsnämnd Sund 5 572,9 5 782,5 6 031,2 6 236,3

Sjukvårdsnämnd Kryh 3 371,9 3 516,7 3 667,9 3 792,6

Hälso- och sjukvårdsnämnden  13 111,4 14 204,5 14 839,6 15 344,1

– varav omstruktureringskostnader nya sjukhusområden 50,0 50,0 50,0 50,0

Anslag e-hälsa till regionstyrelsens förfogande 87,5 91,2 93,8 96,1

Summa hälso- och sjukvård 31 888,9 33 783,4 35 263,0 36 465,1
    

verkSamHetSStöd/övriga
Regionstyrelsen 1 421,2 1 412,0 1 445,9 1 469,1

Personalnämnden 136,3 146,4 149,9 152,3

Patientnämnden 15,4 17,7 18,1 18,3

Revision 18,7 19,1 19,5 19,8

Summa verksamhetsstöd/övriga 1 591,6 1 595,2 1 633,4 1 659,5
    

Summa regionBidrag 36 343,1 38 490,5 40 083,0 41 362,2 
   

resultatkrav    
Servicenämnden 71,8 60,0 60,0 60,0

Sjukvårdsnämnd Sus 18,8 18,8 18,8 18,8

Sjukvårdsnämnd Sund 10,4 10,4 10,4 10,4

Sjukvårdsnämnd Kryh 7,9 7,9 7,9 7,9

Hälso- och sjukvårdsnämnden  0,4 0,4 0,4 0,4

uppräkningsfaktorer
Uppräkning hälso- och sjukvård 2,6% 2,8% 2,9% 2,5%

Uppräkning verksamhetsstöd/övriga 3,1% 3,3% 3,4% 3,0%

Demografiuppräkning  1,5% 1,4% 1,4% 1,3%

Medicinskteknisk utveckling 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Effektiviseringskrav 1,0% 1,0% 1,0% 1,4%

BilAgA 4
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         E-
Miljoner kronor KN KTN RUN HAB SUS SUND KRYH HSN HÄlSA RS PeN PN REV SN FinanS

Regionbidrag 2017  309,9   2 348,8   203,9   722,2   9 023,0   5 572,9   3 371,9   13 111,4   87,5   1 421,2   136,3   15,4   18,7   –36 343,1

Förändring 2018               

Uppräkning lPiK, demografi  
och medicinsk teknisk  
utveckling samt  
effektiviseringskrav 1%  7,1 54,0 4,7 33,9 378,9 234,0 141,6 550,7 3,7 32,7 3,1 0,3 0,4  –1 445,1

BP17: Kostnadsfri tandvård  
>22 år 1 jan 2018        23,9       –23,9

Keramiskt center 3,5              –3,5

Satsning kollektivtrafik  214,0             –214,0

indexering av  
kollektivtrafiktaxa  –33,0             33,0

Avgifter serviceresor  –2,0             2,0

Akutvårdssatsning        30,0       –30,0

Primärvårdssatsning        100,0       –100,0

Kösatsning        20,0       –20,0

Neonatal         10,0       –10,0

Missbruksvård, satsning        5,0       –5,0

Tandvård, vårdavtal plus  
minskat avkastningskrav        4,0  4,0     –8,0

Utökat uppdrag dyskalkyli    1,5           –1,5

Ökat anslag patienter med  
autismspektrumdiagnos     2,0           –2,0

Fritidshjälpmedel för barn/ 
unga med svår funktions- 
nedsättning    1,0           –1,0

Fri sjukvård för unga  
t o m 19 år     2,2 1,8 1,1 4,9       –10,0

Utökning ST        46,0       –46,0

Ökade kostnader läkemedel        140,0       –140,0

Utökat uppdrag klagomåls - 
hantering             2,0   –2,0

Satsning utomhuspedagogik  
för barn och unga   1,0            –1,0

Psykisk hälsa        15,0       –15,0

Barnhälsovård        17,9       –17,9

Avgiftsfri gynekologisk  
cellprovtagning     x x x 7,0       –7,0

Förlossnings- och  
kvinnosjukvård        15,0       –15,0

Klimatpolitisk satsning           3,0     –3,0

Ambulans i egen regi        40,0       –40,0

Avtal        20,0       –20,0

Extratjänster, personal- 
nämnd           7,0    –7,0

Tekniska justeringar;  
interna förändringar 0,0 –1,5 1,5 9,5 14,3 –26,2 2,1 43,7 0,0 –48,9 0,0 0,0 0,0 11,8 –6,3

Summa regionbidrags- 
förändring 10,6 231,5 7,2 47,9 395,4 209,6 144,8 1 093,1 3,7 –9,2 10,1 2,3 0,4 0,0 –2 147,4

regionBidrag 2018 320,5 2 580,3 211,1 770,1 9 418,4 5 782,5 3 516,7 14 204,5 91,2 1 412,0 146,4 17,7 19,1 0,0 –38 490,5

4 b. Regionbidrag

BilAgA 4
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5 a. Investeringsbudget
 Budget Budget Plan Plan 
miljoner kronor  t o m 2017 2018 2019 2020 ToTAL

BYgginVEStERingaR (inklusive större externa förhyrningar)     
Öresundstågsdepå i Hässleholm 245 712 410 0 1 367

Nya sjukhusområdet i malmö1 1 740 612 1 900 2 231 12 294

Nya sjukhusområdet i Lund2 713 22 0 0 735

Nya sjukhusområdet i Helsingborg1 1 691 772 805 810 5 467

Hälsostaden Ängelholm (extern förhyrning) 0 0 0 0 0

Summa pågående bygginvesteringar över 100 miljoner kronor 4 144 2 118 3 115 3 041 19 863
     

pågående bygginvesteringar under 100 miljoner kronor  54 11 0  

   

Ram för nya objekt hälso- och sjukvårdssektorn  240 479 502 

Servicenämndens ram för fastighetsägarinvesteringar  344 394 314  

SuMMa BYgginVEStERingaR  2 756 3 998 3 857 
 
utRuStningSinVEStERingaR     
Pågående utrustningsobjekt, hälso- och sjukvård   561 269 244 

Planeringsram nya utrustningsobjekt, hälso- och sjukvård  537 501 813 

Kollektivtrafiken, varav  1 063 268 77 

– tilläggsbeställning 30 pågatåg  941 54 24 2 071

– övrigt pågående kollektivtrafiken inklusive pott  122 214 53  

SuMMa utRuStningSinVEStERingaR  2 161 1 037 1 133 
     

Regionstyrelsen (bygg och utrustning)  91 847 839 

Servicenämndens verksamhet (bygg och utrustning)  66 44 44 

SuMMa inVEStERingaR totalt  5 072 5 926 5 874 

Kreditivränta, tåg  2 4 4

Kreditivränta, bygg  21 32 28 

inVEStERingaR inklusive kreditivränta  5 095 5 962 5 906 
     
Exklusive tåg och bussar  4 152 5 904 5 878

Exklusive tåg, bussar och kreditivränta  4 131 5 872 5 850 

1. Avser medelstilldelning till och med 2017-06, planerad medelstilldelning ligger under Bygginvesteringar, Ram för nya objekt hälso- och sjukvårdssektorn.
2. Avser medelstilldelning till och med 2017-06, planerad medelstilldelning ligger under Bygginvesteringar, Ram för nya objekt hälso- och sjukvårdssektorn.  
 Avsatta medel för bland annat planering/projektering kulvert och servicecentral samt ersättningslokaler kvinnokliniken, 635 miljoner kronor, 2018-2022   

BILAGA 5
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BILAGA 5

5 b. Investeringsbudget

  2018 2018 
miljoner kronor Förslag lokala byggpotter Förslag lokala utrustningspotter

Skånevård Sus 20 150

Skånevård Kryh 25 47

Skånevård Sund 10 50

medicinsk service 5 38

Habilitering & hjälpmedel 2 9

Hälsostaden -– 2 

Summa  62 296

prioriterade externa förhyrningar under 100 miljoner kronor

Skånevård Sund Vårdcentral Drottninghög 

Skånevård Kryh Vårdcentral Vänhem

Skånevård Sund Vårdcentral Bokskogen

Skånevård Sund Vårdcentral Anderslöv

Skånevård Sund Psykiatri Södervärn malmö

      Summa
miljoner kronor  2017 2018 2019 2020 ack.

Byggobjekt över 5 miljoner kronor    
Skånevård Kryh FoRTH (op/steril Hässleholm) LFP/FYP5 6 – – – 2501

Skånevård Sus Barn- och ungdom malmö (plan inom NSm)1 3 15 – – 2001

Skånevård Sus Kärl, malmö 2 12 – – 

Skånevård Sus Hematologi, malmö 2 12 – – 

Regiongemensamt Reproduktionsmedicinskt centrum, Palliativ,  

 Psykiatri, Habilitering & hjälpmedel – 1 – – 

Skånevård Sus By27, malmö – Familje BB – 9 9  

Skånevård Sus malmö, uppgradering vårdavdelningar – 7 14 14 

Skånevård Sus Bygg vid CT på akuten i Lund – 9 – – 

medicinsk service Koncentration specialiserad klin kem 5 35 10 – 

Skånevård Sus Hud mottagning/op 1 12 – – 

Summa   18 118 33 14 

utrustningsinvesteringar över 5 miljoner kronor
medicinsk service Analysplattform klin kem (Ers) (Planerat B2017) – 83 42 – 125

Skånevård Sus Spect till mR Lund (Ers/ny) – 5 14 – 19

Skånevård Sus Linac Lund (Ers) – 29 – – 29

Skånevård Sus Genomlysningslab Lund (Ers) – 9 – – 9

Skånevård Sus CT på akuten Lund (Ny) – 7 – – 7

Skånevård Kryh Spect-CT Kristianstad (Ers) – 8 – – 8

Skånevård Kryh CT Ystad (Ers) – 7 – – 7

Skånevård Sund CT Ängelholm (Ers) – 7 – – 7

Skånevård Sund mR 3T Helsingborg (ny) – 22 – – 22

medicinsk service LImS (Ers/ny) – 5 – – 5

Skånevård Sund Konventionellt lab Trelleborg (ers) – 5 – – 5

Diverse Utrustning till byggobjekt – 6 – – 6

Summa  – 193 56 – 249

objekt under 100 miljoner kronor för bygg- och utrustningsinvesteringar samt för externa förhyrningar i hälso- och sjukvården  
överlämnas till regiondirektören för medelstilldelning respektive kontraktstecknande.

1. Bedömd total utgift
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5 b. Investeringsbudget 6 Region Skånes majoritetsägda bolag

Region Skånes bolagskoncern
Den verksamhet som inom Region Skåne bedrivs i bolags
form har under de senaste åren ökat. Bolagiseringen av 
tandvårdsverksamheten är det senaste exemplet. I syfte att 
skapa en aktiv ägarstyrning och möjliggöra verksamhets
synergier har regionfullmäktige 2013 beslutat att samla 
merparten av Region Skånes aktiebolag i en koncern med 
Region Skåne Holding AB som moderbolag. De bolag som 
tidigare ägdes av Region Skåne till mer än 50 procent ingår 
nu i den nybildade koncernen. Inom parentes anges Region 
Skåne Holding AB:s ägarandel.

Region Skåne holding aB (100 procent)
Moderbolag i Region Skånes bolagskoncern. Bolaget ska äga 
och förvalta aktier i aktiebolag som Region Skåne använder 
för att bedriva verksamhet som är till nytta för Skåne och 
dess medborgare. Bolaget har fått i uppdrag att själv eller 
genom sina dotterbolag utföra uppdrag avseende marknads
föring av Skåne, insatser för utveckling och etablering av 
både befintliga och nya företag i Skåne samt insatser för att 
Skåne ska vara den mest innovativa regionen 2020. Aktie
kapitalet uppgår till 10,4 miljoner kronor.

folktandvården Skåne aB (100 procent)
Region Skånes tandvårdsverksamhet bolagiserades den  
1 januari 2014 och bedrivs numera i bolaget Folktandvården 
Skåne AB. Bolaget ska bedriva allmän och specialiserad 
tandvård för barn och vuxna i Skåne. Bolaget ska också 
verka för att medborgarna i Skåne får en god tandhälsa. 
Aktiekapitalet uppgår till 62,3 miljoner kronor.

Skåne care aB (100 procent)
Bolaget utvecklar och bedriver vårdexportverksamhet samt 
export av konsult och utbildningstjänster inom vårdom
rådet. Aktiekapitalet uppgår till 0,4 miljoner kronor. 

innovation Skåne aB (100 procent)
Innovation Skåne AB bildades vid halvårsskiftet 2015 
genom att de helägda bolagen Teknopol AB, Innovator 
Skåne AB samt ClinTrials Skåne AB fusionerades. Det nya 
bolaget ska medverka till att öka kraften i Region Skånes 
bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Bolaget ska 

stödja utvecklingen av innovationer och entreprenörskap. 
Vidare ska det främja och utveckla möjligheterna till 
kliniska prövningar inom Region Skåne. Aktiekapitalet 
uppgår till 0,1 miljoner kronor.

Malmö opera- och Musikteater aB (90 procent)
Bolaget ägs till 90 procent av Region Skåne och till 10 pro  
cent av Malmö stad. I ägardirektivets programförklaring 
sägs bland annat att bolaget med Malmö som bas har ett 
regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla 
opera och annan musikdramatisk verksamhet i Skåne. 
Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 20,0 miljoner kronor.

Skånes Dansteater aB (90 procent)
I likhet med Malmö Opera och Musikteater AB ägs bolaget 
till 90 procent av Region Skåne och till 10 procent av 
Malmö stad. Bolaget ska producera och utveckla dansverk
samheten i Skåne. Verksamheten ska kännetecknas av hög 
konstnärlig kvalitet. Aktiekapitalet uppgår till 3,0 miljoner 
kronor.

Business Region Skåne aB (85 procent)
Business Region Skåne AB är moderbolaget i koncernen för 
marknadsföring av Skåne. Bolaget ägs till 85 procent av 
Region Skåne Holding AB och till 15 procent av Kommun
förbundet Skåne. Moderbolaget äger i sin tur fyra dotter
bolag – Event in Skåne AB, Tourism in Skåne AB, Invest in 
Skåne AB samt Film i Skåne AB. Aktiekapitalet uppgår till 
1 miljon kronor.

Event in Skåne AB (100 procent)
Bolaget ska marknadsföra Skåne som en eventregion. Event 
in Skåne ska vara ett kompetenscentrum och en samverkans
partner för event i Skåne samt verka för att fler, större och 
bättre evenemang, mässor och kongresser förläggs till 
regionen. Aktiekapitalet uppgår till 1,0 miljon kronor.

Film i Skåne AB (100 procent)
Bolaget ska bidra till tillväxt i Skåne genom filmproduktion 
samt främjande av filmkulturell verksamhet. Aktiekapitalet 
uppgår till 1,0 miljon kronor.

BILAGA 6

Region Skåne har valt att bedriva viss verksamhet i aktie bolagsform, både som ensam ägare och till  -
sammans med andra. Verksamheten som bedrivs i aktiebolagsform sker inom skilda sektorer. Kommunal-
lagen ställer krav på att Region Skåne ska ha inflytande och kontroll över all egen verksamhet. Den av 
regionfullmäktige antagna bolagspolicyn ska tydliggöra roller och ansvar, skapa gemensamma regler för 
styrning och uppföljning och därigenom utveckla relationen mellan Region Skåne och dess bolag.
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Invest in Skåne AB (100 procent)

Bolaget ska skapa ett mer internationellt näringsliv i Skåne 
genom att verka för att utländska företag etablerar sig i 
Skåne samt hjälpa skånska företag med internationellt 
samarbete och ökade exportaffärer. Aktiekapitalet uppgår 
till 1,0 miljon kronor.

Tourism in Skåne AB (100 procent)
Bolaget ska öka antalet besökare i Skåne genom att utveckla 
och marknadsföra destinationen. Tillsammans med 
kommuner och näringsliv verkar bolaget på geografiskt 
utvalda marknader med prioriterade segment och målgrup
per. Aktiekapitalet uppgår till 1,0 miljon kronor.

Region Skånes övriga engagemang i aktiebolag

Skåne European office (100 procent)
Bolaget ska ansvara för Region Skånes representationskontor 
i Bryssel. Syftet med att etablera en skånsk representation är 
främst att stärka och synliggöra regionen gentemot EU:s 
institutioner och andra aktörer. Skåne European Office ska 
öka intressebevakningen och främja Skånes intressen i den 
europeiska policyutvecklingen samt bistå den egna organisa
tionen och andra aktörer i Skåne i arbetet med EU:s fonder 
och program. Bolaget har sitt säte i Bryssel. Aktiekapitalet 
uppgår till 0,2 miljoner kronor.

almi företagspartner Skåne aB (49 procent) 
Region Skåne äger Almi Företagspartner Skåne AB tillsam
mans med majoritetsägaren Almi Företagspartner AB, det 
nationella moderbolaget. Bolagets verksamhetsidé är att 
genom riskfinansiering och affärsutveckling stärka nyföre
tagande och konkurrenskraften i företag och därigenom 
medverka till ett växande och dynamiskt näringsliv. 
Aktiekapitalet uppgår till 2,0 miljoner kronor. 

öresundståg aB (40 procent)
Bolaget ägs gemensamt av trafikhuvudmännen för Öre
sunds tågstrafiken. Bolaget ska tillhandahålla service och 
utföra operativa förvaltningsuppgifter för offentlig kollektiv
trafik med tåg till bolagets ägare. Aktiekapitalet uppgår till 
1,0 miljon kronor.

Science Village Scandinavia aB (35 procent)
Bolaget ska utveckla den mark som finns inom Brunns
högsområdet i Lund, där Max IV och ESS byggs. Bolaget 
samägs av Region Skåne (35 procent), Lunds kommun  
(35 procent) samt Lunds universitet (30 procent). Aktie
kapitalet uppgår till 0,7 miljoner kronor.

hälsostaden ängelholm holding aB (33 procent)
Bolaget ägs med vardera en tredjedel av Region Skåne, Peab 
AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget äger samtliga 
aktier i dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB, vars 
verksamhet är att äga, förvalta, utveckla och exploatera 

fastigheterna på Ängelholms sjukhusområde. Aktiekapitalet 
uppgår till 15 miljoner kronor.

genovation care (28 procent)
Bolaget bildades 2016 och ägs av Region Skåne tillsammans 
med BrainGene AB. Bolagets verksamhet ska bestå i att 
bedriva ett genterapicenter specialiserat på överföring av 
forskningsresultat till klinik, kliniska prövningar samt 
hälso och sjukvård till nytta för patienter, forskning och 
näringsliv i Skåne. Aktiekapitalet uppgår till 0,05 miljoner 
kronor.

aB Busspunkten helsingborg (26 procent)
Bolaget driver och förvaltar depån Busspunkten i Helsing
borg. Bolaget eftersträvar största möjliga kostnadseffektivitet 
enligt självkostnadsprincipen. Anläggningen är självfinansie
rad genom hyresintäkter från brukarna. Aktieägare är endast 
trafikföretag som har trafikavtal med Skånetrafiken samt 
Helsingborgs stad och Region Skåne med minoritetsposter. 
Aktiekapitalet uppgår till 0,1 miljon kronor.

Samverkansprojektet E22 aB (20 procent)
Bolaget ägs tillsammans med Region Blekinge, Region
förbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam samt 
Sydsvenska handels och industrikammaren och ska verka 
för att en tidigareläggning av E22:ans utbyggnad genomförs. 
Aktiekapitalet uppgår till 0,1 miljon kronor.

Bussdepån i Kristianstad aB (15 procent)
Bolaget, som driver och förvaltar bussdepån i Kristianstad, 
eftersträvar största möjliga kostnadseffektivitet enligt 
självkostnadsprincipen. Anläggningen är självfinansierad 
genom hyresintäkter från brukarna. Aktieägare är endast 
trafikföretag som har trafikavtal med Skånetrafiken samt 
Region Skåne. Aktiekapitalet uppgår till 0,4 miljoner 
kronor.

Resekortet i Sverige aB (13 procent)
Resekortet i Sverige AB verkar för målet att det på sikt ska 
bli möjligt att resa med kollektivtrafiken över länsgränserna  
i Sverige på ett och samma kort. Region Skåne äger bolaget 
tillsammans med sex andra aktieägare, huvudsakligen 
trafikhuvudmän. Aktiekapitalet uppgår till 0,5 miljoner 
kronor.

Bolag där Region Skåne har en  
ägarandel som är mindre än 10 procent:
AB Transitio (5 procent)
Inera AB (4,5 procent)
Samtrafiken i Sverige AB (2 procent)
HSN N CRC Malmö AB
LB Kiel Pildammen AB (1 procent) 

BILAGA 6
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7 Budgetprocessen och annan verksamhetsstyrning

Varför en budget?
Verksamhetsplan med tillhörande budget är reglerat i 
Kommunallagen och är ett regionövergripande styrande 
dokument som fastställs av regionfullmäktige varje år.  
Den säkerställer att vi uppfyller det demokratiska upp
draget, givet av medborgarna, och Region Skånes främsta 
styrdokument för alla verksamheter.

Budgetprocessen ska bidra till en effektiv styrning med 
budgetdisciplin och en budget i balans. I verksamhetsplan 
med budget anges inriktning för utvecklingen under den 
kommande planperioden. Budget och flerårsplan ska ligga 
till grund för Region Skånes strategiska och konkreta arbete 
och ska ytterst leda till att våra resurser används på bästa 
sätt. När verksamheten, i enlighet med principerna för 
intern kontroll, bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffek
tivt samt med utgångspunkt från beslutad finansiering, 
uppnås en god ekonomisk hushållning. 

Vad kännetecknar budgetprocessen?
Processen ska kännetecknas av transparens, hög delaktighet 
och bra beslutsunderlag. Det ska finnas samstämmighet 
mellan Region Skånes centrala verksamhetsplan och budget, 
de planer och internbudgetar som tas fram av nämnderna 
samt de uppdrag som ges till förvaltningarna och slutligen  
i det lokala budgetarbetet.

omvärldsanalys och uppföljning
Arbetet med verksamhetsplan och budget inleds bland  
annat med en analys av omvärldens påverkan och behoven  
i verksamheten. Årsredovisning, nuläge och trendanalyser  
är också viktiga underlag i planeringen. Med utgångspunkt  
i analyserna formuleras en gemensam målkarta.

planeringsförutsättningar  
och direktiv med preliminär ekonomisk ram
Andra viktiga underlag i arbetet är utvecklingen i de 
makroekonomiska planeringsförutsättningarna och be
folkningsprognoser på kort, men framför allt på lång, sikt. 
Inför att förslag till verksamhetsplan och budget tas fram 
skickar regionstyrelsen ut planeringsdirektiv med prelimi
nära ekonomiska ramar och förutsättningar. Direktivet 
riktar sig till Region Skånes nämnder och bolag och är ett 
konkret sätt att skapa dialog och delaktighet. Direktivet 
innehåller övergripande ställningstaganden från den 
regionala utvecklingsstrategin och den gemensamma 
målkartan för Region Skånes verksamheter samt specifika 

uppdrag, som nämnder och bolag har att riskbedöma utifrån 
ekonomiska förutsättningar. Nämnd och bolag ska yttra sig 
skriftligt över regionstyrelsens planeringsdirektiv med 
preliminära ramar.

Budgetbeslut i regionfullmäktige
Planeringsförutsättningar samt inspel från nämndernas och 
bolagens yttranden mynnar slutligen ut i förslag till verk
samhetsplan och budget för Region Skåne. Under oktober 
fastslår regionfullmäktige slutligen om kommande års 
verksamhetsplan och budget. Samtidigt bestämmer man 
också vilken skattesats som ska gälla under kommande år.

nämnder och förvaltningar
Efter regionfullmäktiges beslut av verksamhetsplan med 
budget beslutar sedan nämnderna i sin tur om en verksam
hetsplan till de förvaltningar och verksamheter som nämn
den som ansvarar för. Hälso och sjukvårdsnämnden 
beslutar om ett samlat uppdrag till den offentligt finansie
rade hälso och sjukvården, inklusive den privata vård som 
finansieras av Region Skåne. Utifrån hälso och sjukvårdens 
samlade uppdrag beslutar sedan sjukvårdsnämnderna Sus, 
Sund och Kryh om uppdrag till förvaltningarna. 

Parallellt med att nämnderna arbetar fram planer och 
uppdrag till verksamheten, ska förvaltningarna på grundval 
av regionstyrelsens planeringsförutsättningar och nämnder
nas yttranden i nära dialog med koncernledningen arbeta 
fram förslag till förvaltningsbudgetar. Förvaltningarna ska 
omsätta uppdrag och budget i verksamhetens olika delar.

Strategiska mål ger styrning med flera dimensioner
En bra styrning kräver en tydlig viljeinriktning i form av 
mål, men ska även kunna tala om hur målen omsätts och 
implementeras i verksamheten.

Region Skånes övergripande målkarta anger inriktningen 
oavsett var man befinner sig i organisationen. Region Skånes 
övergripande mål skapar ramverket för prioriteringar och 
utgör en röd tråd genom hela budget och uppföljnings
processen. Målen ska vara få, tydliga och formulerade så att 
de kan brytas ned i mer mätbara mål för verksamheten. Med 
mål avses vad som sätts i särskilt fokus under budgetåret och 
planperioden för att Region Skånes vision ska uppnås. Med 
en särskild uppföljningsplan inför 2018 säkerställer fullmäk
tige att nämnderna och verksamheten arbetar i linje med de 
övergripande målen och ambitionerna. 

BILAGA 7

Ekonomi- och verksamhetsstyrning är ett av våra viktigaste medel för att uppnå önskat resultat, 
effektivitet och budget.
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Regionstyrelsens uppsiktsplikt och intern kontroll
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
Region Skånes angelägenheter och övervaka övriga nämn
ders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över 
verksamhet som bedrivs i Region Skånes bolag och därvid 
uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på Region 
Skånes utveckling och ekonomiska ställning. Uppsikts
plikten fullgörs bland annat genom att begära in uppfölj
ningar och prognoser från olika nämnder, styrelser och 
bolag. I uppsiktsplikten ingår också att säkerställa att  
Region Skåne har en väl fungerande intern kontroll.

Ekonomistyrning och ersättningssystem
Ersättningsmodeller är ett av flera instrument som kan 
användas för styrning av och stöd till verksamheterna att 
arbeta mot önskat resultat inom givna ekonomiska ramar. 
Ersättning och övriga incitament ska stödja genomförandet 
av givna uppdrag och främja effektivitet utifrån ett helhets
perspektiv. Ersättningsmodeller bör därför inte utformas 
isolerat från andra styrinstrument och ekonomiska incita
ment kan inte ersätta brister i styrningen i övrigt. 

Region Skåne har under de år som gått sedan bildandet 
arbetat med ett antal olika modeller för budgetering och 
ersättning till hälso och sjukvården. Sedan några år tillbaka 
ersätts sjukhusvården i huvudsak genom anslag1. För verk  
samheter med vårdval finns andra ersättningskonstruktio
ner2. Ersättningsmodellernas effekt bör ständigt utvär deras. 
Det finns behov att ta fram en inriktning för det fortsatta 
arbetet med ersättningsmodeller för hälso och sjukvården  
i Region Skåne vilken säkerställer sambandet mellan hälso 
och sjukvårdstyrning och ekonomistyrning med en tydlig, 
trovärdig, transparant och begriplig koppling mellan 
uppdrag, finansiering och budget. De ersättnings modeller 
som tillämpas ska möjliggöra styrning som leder till värde 
för patienten, samverkan, helhetsperspektiv och välfung
erande processer samt inte hindra professionens drivkrafter. 
Det är en särskild utmaning att få de olika modeller som 
tillämpas att verka åt samma håll.

Förslag till framtida utformning av ersättningsmodeller 
ska beakta resultatet av Tillitsdelegationens3 arbete. I juni 
2017 presenterade denna delegation ett delbetänkande 
angående ersättningsmodeller. Några slutsatser är att:

• Ersättningsmodellen är en del i ett komplext större 
styrsystem. 

•		 Ersättningsmodellernas betydelse för styrningen ska inte 
överdrivas – men oavsiktliga sidoeffekter uppstår alltid.

•		 Effekten av ersättningsmodeller beror i hög grad på den 
övriga styrningen.

•		 Det finns ingen perfekt ersättningsmodell.
•		 Det är väsentligt att rikta ersättningen till rätt nivå.

•		 Komplettera med annan styrning – kommunikation, 
dialog och ledarskap.

•		 Ersättningsmodellen ska vara så enkel som möjligt 
– undvik detaljstyrning.

•		 Mindre detaljstyrning och ”möjliggörande” ersättnings
modell frigör motivation och utveckling.

Ersättningsmodeller för verksamheter med vårdval 
Region Skåne har infört fem vårdval inom primärvård4 och 
ytterligare fyra inom somatisk sjukvård5, två inom tandvård6 

och ett inom området habilitering och hjälpmedel7. 
Vårdvalens styr och ersättningsmodell ska ge förutsätt

ningar för att tillgodose en jämlik vård utifrån behov och 
främja långsiktighet för patient, verksamhet och huvudman. 
Det finns två typer av ersättningsmodeller inom vårdvalen, 
dels en kapitationsersättning som innebär att vårdgivaren får 
en fast årlig ersättning per invånare som vårdgivaren 
ansvarar för, oavsett hur många besök som görs, dels rörlig 
ersättning för specifika åtgärder i samband med ett besök 
hos en vårdgivare.

Ersättningsmodell för sjukhusvård 
Ersättningsmodellen för sjukhusvård och psykiatri i Region 
Skåne baseras i huvudsak på fast ersättning eller anslag, det 
vill säga ett på förhand fastställt totalbelopp som utbetalas 
utan direkt koppling till utförd produktion. Denna modell 
infördes med syftet att stödja utvecklingen av öppna vård  
former och andra strukturella förändringar och samtidigt 
bidra till ökad kostnadskontroll. 

Förändringen avsåg också ge ökad möjlighet att styra på 
effektivitet och mot resultat och stimulera förvaltningarna 
att optimera sina vårdprocesser. 

Budgetmodell för läkemedel 
Budgetmodellen för läkemedel innebär att läkemedel inom 
förmånshanteringen delas upp i:

•		 Basläkemedel (läkemedel som förskrivs främst inom 
primärvården) med ett befolkningsbaserat kostnadsansvar.

•		 Klinikläkemedel (läkemedel som förskrivs främst av 
specialister på sjukvårdsförvaltningar) med ett förskrivar
baserat kostnadsansvar.

I introduktionsskedet av denna budgetmodell delades 
kostnadsansvaret för basläkemedel mellan hälso och 
sjukvårdsnämnden och hälsovalsenheterna. Avsikten är att 
kostnadsansvaret succesivt ska utökas för att till slut helt 
ligga på hälsovalsenheterna. För 2018 kvarstår hälsovals
enheternas kostnadsansvar på samma nivå som 2017, det  
vill säga 75 procent.
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1. Se vidare under rubrik Ersättningsmodell för sjukhusvård.
2. Se vidare under rubrik Ersättningsmodeller för verksamheter med vårdval.
3. http://tillitsdelegationen.se/

4. Vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagning, psykoterapi och  
 multimodal smärtbehandling.
5. Grå starr, övrig ögonsjukvård, hud- och läkemedelsassisterad behandling  
 vid opiatberoende.
6. Allmän respektive specialiserad barn- och ungdomstandvård.
7. Audionommottagning
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Kostnadsansvaret för rekvisitionsläkemedel, vilka 
framförallt ges till inneliggande patienter, ligger på rekvire
rande förvaltning och finansieras via uppdragsersättning. 

Solidariskt finansierade läkemedel definieras nationellt 
och berör främst genetiska sjukdomstillstånd, vilka inte 
anses ha jämn geografisk utbredning. Förskrivningen sker  
på sjukvårdsförvaltningarna, men kostnadsansvaret delas 
mellan förskrivande förvaltning (10 procent) och hälso och 
sjukvårdsnämnden (90 procent) för att skapa incitament för 
förskrivare att ta kostnadsansvar även för dessa läkemedel. 

Vissa dyra läkemedel ingår av olika skäl inte i läkemedels
förmånen, vilket kan leda till stora kostnader för patient eller 
verksamhet. En fastställd process reglerar de krav som ställs 
för att regional finansiering ska kunna komma i fråga. 
Budgeten för regionalt finansierade läkemedel delas mellan 
berörd förvaltning (10 procent) och hälso och sjukvårds
nämnden (90 procent).

affärs- och prissättningsmodell  
för serviceverksamheterna inom Region Skåne
Affärs och prissättningsmodell för serviceverksamheter 
omfattar Medicinsk service, Medicinsk teknik, ITverksam
het, Regionservice, Regionfastigheter och Koncernkontoret 
(Regionarkivet) samt Bild och funktionsmedicin. 

Serviceverksamheterna finansieras av de beställande verk  
samheterna genom en kombination av fast årsdebitering och 
månadsvis styckedebitering. 

Månadsvis styckedebitering tillämpas för de tjänsteom
råden där en fast årsdebitering inte är möjlig, då den riskerar 
att snedvrida konkurrensen och där Region Skåne i övrigt 
förväntas verka för att uppträda konkurrensneutralt på 
marknaden.

Region Skånes hyresmodell 
Syftet med hyresmodellen är att hantera en kostnadsfördel
ning som är transparent och upplevs som förutsägbar och 
enkel att förstå och en hyresfördelning som bättre harmo  
ni erar med ersättningsmodellen för hälso och sjukvård.  
Det finns även incitament till ekonomiskt ansvarstagande 
för investeringar och effektivt nyttjande av lokaler. Hyres
modellen uppfyller också de krav på konkurrensneutralitet 
som uppkommit i och med förändringar till följd av lagen 
om valfrihetssystem (LOV) samt outsourcing av verksamheter. 

Regionfastigheter har ansvar för all lokalförsörjning  
i Region Skåne och är hyresvärd för samtliga ägda och 
inhyrda lokaler. Det innebär att förvaltningar eller motsva
rande inte äger rätt att teckna hyreskontrakt med fastighets
ägare, utan tecknar andrahandshyreskontrakt med Region
fastigheter. Förvaltningarna har heller inte rätt att hyra ut i 
andra eller tredje hand. 

Fördelning av hyreskostnad sker enligt två principer: 

•	 Hyresfördelning för ej konkurrensutsatt verksamhet sker 
enligt principen hyra som tjänst och lika hyra för lika typ 
av lokal. Hyran debiteras utifrån information på rums
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nivå med hjälp av koefficienter som beskriver rummet  
utifrån komplexitet och funktionalitet. 

•		 Hyreskostnad för konkurrensutsatt verksamhet bygger  
på prissättning enligt marknadspris samt marknadslika 
kontrakt. Hyresnivån regleras årligen med konsument
prisindex (KPI). 

En översyn av hyresmodellen har inletts 2017 och kommer 
slutföras under 2018. En viktig fråga att belysa inom ramen 
för detta arbete är hanteringen av de nya sjukhusområdena 
som börjar få genomslag under de kommande åren.

affärsmodell i  
kollektivtrafiken för fler och nöjdare kunder 
Inom Skånetrafiken pågår förändringsarbetet kring affärs
relationen till trafikföretagen. Syftet är att trafikföretagen 
ska bli mer delaktiga i och påverkas av kundernas val. Fler 
och mer nöjda kunder ska ge bonus för trafikföretagen. 
Intäktsutvecklingen och resandeutvecklingen, oavsett om 
den är positiv eller negativ, ska tydligare påverka det 
ekonomiska utfallet. Samtidigt ökar Skånetrafiken kraven  
på trafikföretagens leverans, så att kunderna erhåller den 
kvalitetsnivå som anges i trafikavtalen. 

Skånetrafiken har under 2017 i dialog med trafikföreta
gen arbetat för att utveckla avtalsformerna, med tydligare 
styrning och inriktning. Målsättningen är att både tågtrafik 
och busstrafik ska omfattas. Först ut att pröva den nya 
avtalsformen blir upphandlingen gällande busstrafiken i 
Helsingborg, följt av upphandlingen av Öresundstågs
trafiken.

För att stärka och utveckla samverkan får trafikföretagen 
inom affärsområdet Buss ett utökat ansvar och mandat för 
trafik och tidtabellsplanering. Trafikföretagen ansvarar även 
för lokal marknadsföring inom respektive trafikuppdrag. 
Grunden för samverkan är en gemensam affärsplan med 
mål, aktiviteter och övriga åtgärder för det kommande året 
men också avseende hela avtalsperioden. 

Rapportering
löpande uppföljning
Nämnder, förvaltningar och bolag har ansvar för att löpande 
följa upp verksamhet, resultat och ekonomi samt att vidta 
åtgärder för att korrigera befarade avvikelser.

Månads- och delårsrapporter
Nämndernas och förvaltningarnas uppföljningar samman
fattas i månads och delårsrapporter som delges regionstyrel
sen. Prestationer, resultat och effekter av verksamheten samt 
prognoser, analyser och kommentarer ska framgå. Vid behov 
ska åtgärdsplaner för att rätta till eventuella avvikelser redo  
visas. Delårsrapporten för januariaugusti är en fördjupad 
uppföljning av årsredovisningskaraktär.
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Bokslut och årsredovisning
Efter årets slut upprättas ett bokslut med resultat och 
balansräkning med bilagor och specifikationer. I årsredo
visningen görs en sammanfattande uppföljning av årets verk
samhet som redovisas för regionfullmäktige.

intern kontroll
Intern kontroll ingår som en del i regionstyrelsens uppsikts
plikt och ska säkerställa:

•	 ändamålsenlig och effektiv verksamhet
•	 tillförlitlig ekonomisk rapportering
•	 efterlevnad av gällande lagar och förordningar

Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen. Den är 
inte begränsad till uppföljning av ekonomi utan ingår som 
en del av systemet för styrning och ledning. 

Processen för – och arbetet med – den interna kontrollen 
i Region Skåne är integrerad med processerna för planering, 
budget och uppföljning. Logiken i det utvecklade systemet 
för intern kontroll är att para ihop mål med risker och risker 
med kontroller, baserat på en kartläggning och bedömning 
av riskerna. Mål och måluppfyllnad utgör viktiga kriterier 
för vad som innefattas i intern kontroll och styrning. De 
obligatoriska kontrollområdena är desamma som de över  
gripande målen i Region Skånes verksamhetsplan och bud  
get. Det ankommer på styrelse, nämnd, förvaltning och 
bolag att utifrån dessa mål utarbeta egna interna kontroll
planer med mål och aktiviteter som är anpassade till 
genomförda riskanalyser. 

De administrativa kontrollområdena är främst rutin
orienterade med tydlig koppling mellan den faktiska 
kontrollen och de arbetsmoment eller åtgärder som ska 
genomföras. De säkerställer att olika system och rutiner 
fungerar på ett tillförlitligt och ändamålsenligt sätt. Urval  
av områdena bygger på en analys av var det erfarenhets
mässigt föreligger störst risker. En del av dessa områden är 
återkommande beroende på exempelvis hög inneboende risk 
till följd av komplexa regler eller att enskilda kan misstänkas 
gynna sig själva (skattelagstiftning, bisysslor, upphandling). 

•	 Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner 
– följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bland 
annat behörigheter).

•	 Skattelagstiftning – efterlevnad av krav och följsamhet 
mot regler och riktlinjer.

•	 Fakturahantering – följsamhet mot regler och riktlinjer.
•	 Uppföljning av fastställd verksamhetsplan och budget 

– rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser samt 
utvärdering.

•	 Bisysslor – följsamhet mot regler och riktlinjer.
•	 Kompetensförsörjning – se till att aktuella planer finns.
•	 Upphandling och inköp – följsamhet mot regler och 

riktlinjer.
•	 Verkställighet av beslut (enligt policy, reglemente, 

riktlinje, anvisning etcetera).

Planen för intern kontroll förutsätter också att respektive 
verksamhet fattar beslut om specifika kontrollområden 
utifrån sina förvaltningsuppdrag eller verksamhetsplaner och 
riskanalyser. Om det finns behov kan regiondirektören fatta 
beslut om kompletteringar av planen efter samråd med 
berörd verksamhet. 

plan för intern kontroll
De obligatoriska kontrollområdena avseende Region Skånes 
interna kontroll beslutas av regionstyrelsen i samband med 
planeringsdirektivet och fastställs i samband med verksam
hetsplan och budget. Plan för uppföljning av den interna 
kontrollen beslutas av styrelse, nämnd, förvaltning och bolag 
i samband med respektives verksamhetsplan och budget. 
Som grund för styrningen ska en riskbedömning göras för 
verksamheten. 

uppföljning av intern kontroll
Styrelse, nämnd, förvaltning och bolag ska försäkra sig om 
att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Uppföljning ska ske i den omfattning och vid de 
tidpunkter som fastställts i planen, dock vid minst två 
tillfällen per år – i samband med delårsrapport samt 
årsredovisning. 

Rapportering av intern kontroll
Styrelse, nämnd, förvaltning och bolag ska senast i samband 
med årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljning
en av den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde till 
regionstyrelsen. Vidare ska rapportering i enlighet med 
regionstyrelsens övergripande ansvar även ske i samband 
med delårsrapportering. 





Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
www.skane.se
www.skane.se/kontakt




