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Sammanfattning 
• Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter påverkas fortfarande på olika 

sätt av pandemin. Det finns osäkerheter om hur pandemin kommer att fortsätta 

påverka samhället  men de flesta bedömare är överens om att allvarligheten 

kommer att avta och att samhällspåverkan fortsätter att minska under 2022. 

• Befolkningen i Västra Götaland kommer med största säkerhet att 
fortsätta växa under perioden, dock inte lika snabbt under kommande 
10-års period som under senaste. Andelen invånare över 80 år kommer 
öka mest och en större befolkningstillväxt sker i Göteborgsområdet än 
i övriga regionen. 

• Kompetensförsörjning försvåras av den demografiska utvecklingen, vilket 

understryker behovet av att genomföra beslutade strategier. 

• Samhällsekonomin går mot en normalisering men med måttlig intäktsökning för 

VGR. 

• Erfarenheterna från pandemin att arbeta som en sammanhållen region som 

nyttjar resurserna gemensamt är goda.  

• Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) börjar användas i delar av hälso- och 

sjukvården under planperioden och innebär stora möjligheter till ett mer 

sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem och nya arbetssätt. Implementering av 

det nya systemet och effekthemtagning behöver säkras. 

• Kollektivtrafiken påbörjade under andra halvåret 2021 en återhämtning med 

tilltagande resande och intäkter. Återhämtningen sker emellertid från låga nivåer 

och bedöms därför fortgå under planperioden. 

• Målet och planen är noll väntande över vårdgarantigränser vid ingången av 2023. 

• Effekter av pandemin behöver följas, bland annat förändrat resandemönster, 

kulturliv, psykisk ohälsa och tillgänglighet inom sjukvård. 

• I det regionala utvecklingsarbetet har VGR fortsatt en viktig roll under 

kommande år med att hantera de kort- och långsiktiga effekterna av pandemin 

och samtidigt bidra till en hållbar omställning. 

• Kulturlivet har genomgått en stor omställning på grund av pandemin, som har 

gett stora konsekvenser och sannolikt påverkar över tid. Kommande åren 

behöver fokusera på barn och ungas delaktighet samt återstarten av kulturlivet. 

• Intäktsutvecklingen är måttlig under planperioden 2023-2025, i genomsnitt 2,9 

procent, vilket är lägre än tidigare år. Prisökningar i sektorn minskar det reala 

ekonomiska utrymmet jämfört med tidigare år 

• Fortsatt låg kostnadsutveckling är en förutsättning för en ekonomi i balans. 

• De höga investeringsnivåerna är en av faktorerna som ger risk för ekonomisk 

obalans, främst i form av ökande avskrivningskostnader
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Inledning   

Planeringsunderlaget 
Planeringsunderlaget är Koncernkontorets information och överväganden till stöd för 
partiernas budgetarbete och innehåller prognoser, frågor där Västra Götalandsregionen 
(VGR) har förändrade planeringsförutsättningar eller andra frågor som 
Koncernkontoret vill uppmärksamma partierna på. Planeringsunderlaget kompletteras 
under våren 2022 med bland annat nya intäktsprognoser, pensionskostnader och 
fastighetsnämndens behov av regionbidrag. Vidare innehåller regeringens 
vårproposition besked om omfattning och former för statligt stöd som påverkar 
förutsättningarna för planperioden. 

Västra Götalandsregionens roll 
Västra Götalandsregionen har ansvar för och bedriver verksamhet främst inom fyra 
övergripande områden; hälso- och sjukvård, regional utveckling inklusive miljö, 
kollektivtrafik och kultur. En del av uppgifterna regleras av staten i lagar och 
förordningar, andra har regionfullmäktige beslutat om. VGR har också ett ansvar och en 
roll som samhällsaktör lokalt, regionalt och nationellt. Västra Götalandsregionen 
representerar tillsammans med länets 49 kommuner cirka 17 procent av Sveriges 
befolkning. Västra Götalandsregionen har en omsättning på drygt 70 mdkr. 

Ombildandet av fyra tidigare sjukvårdshuvudmän till regionen VGR skedde efter två 
bärande principer: öka det regionala inflytandet över frågor som är viktiga för invånarna 
och utveckla hälso- och sjukvården genom ökad samverkan och arbetsfördelning. Helt 
enkelt en bättre verksamhet för den skatt som invånarna betalar. VGR har kommit en 
bit på väg men det finns fortfarande mycket som kan förbättras. Den samlade 
kompetens och kapacitet som finns i VGR behöver nyttjas bättre för att möta 
utmaningar som kompetensförsörjning, hållbar utveckling och en växande och åldrande 
befolknings behov och förväntningar. Ett sammanhållet VGR med ett sammanhållet 
hälso- och sjukvårdssystem är en förutsättning för att möta dessa utmaningar och är en 
central inriktning för de kommande åren. För att åstadkomma tillitsbaserad styrning i 
VGR behövs ett systematiskt utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för denna 
förändring. 

De av regionfullmäktige beslutade strategierna (omställningen av hälso- och sjukvården, 
framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), strategin för att VGR ska bli Sveriges bästa 
offentliga arbetsgivare samt strategierna för regional utveckling, kollektivtrafik och 
kultur) innehåller insatser för att möta utmaningarna och skapa bättre resursnyttjande. 
Utveckling inom ramen för dessa strategier ska leda till goda resultat under 
planperioden, och det förutsätter uthållighet. Införandet av FVM behöver säkras före 
andra utvecklingsinsatser. 

Planering efter pandemin 
Coronapandemin har påverkat invånare, personal och verksamheter i VGR på ett sätt 
som vi inte sett förut. Nedgången och normaliseringen under hösten 2021 bröts under 
vintern med den nya omikronvarianten. Vaccinationer och anpassning av samhället har 
lindrat effekterna och verksamheterna påverkas främst av hög sjukfrånvaro snarare än 
högt antal smittade patienter. Trots osäkerhet är de flesta bedömare överens om att 
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pandemin kommer att klinga av under 2022. 

Effekterna av pandemin är fortfarande svåra att sia om och osäkra frågor som kommer 
att behöva hanteras är bland annat vilka ändrade resandemönster som blir långsiktiga, 
psykisk ohälsa till följd av pandemin och hur kulturlivet påverkats. 

De restriktioner som infördes under våren 2020 globalt ledde till ekonomisk nedgång 
som saknade motstycke i modern tid. Återhämtningen gick emellertid även den oväntat 
fort och fortsatte under 2021. I Sverige kompenserade omfattande statliga insatser mer 
än väl för regionernas bortfall av intäkter från skatter och biljettförsäljning. 

BNP-nivån är nu till stor del återhämtad i många länder samtidigt som det finns oro för 
inflation, främst orsakad av energipriser, globala logistikproblem och brist på 
nyckelkomponenter. Trots det förväntas den globala utvecklingen vara stark framöver. 

I Sverige håller ekonomin nu på att återgå till mer normala nivåer men jämfört med 
historiskt snitt för 1993–2019 så borde BNP-indexnivån ha legat på över 104. Nu ligger 
den på 101,8. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att BNP ökar starkt 
2022 men med en måttlig ökning under planperioden. Den ökade smittspridning av 
omikron som nu sker och åtgärderna mot den har hittills inte satt något betydande 
avtryck i den ekonomiska utvecklingen, men en tillfällig konjunkturdämpning kan inte 
uteslutas. 

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin (procentuell föörändring om inte annat anges) 

                                                                                2020  2021  2022  2023  2024  2025  

BNP –3,1  4,6  3,3  1,6  1,4  1,8  

Relativ arbetslöshet, procent 8,8  8,9  8,2  8,1  7,8  7,6  

Inflation, KPI  0,5  2,1  2,2  1,9  2,3  2,4  

 

Läget i Västra Götaland 

Demokrati och samhällsservice står starka i pandemin 

Demokratin i Västra Götaland mår i huvudsak väl. Betydligt fler är intresserade av 
politik, anser att de kan påverka politiken och är nöjda med demokratin i dag än vid 
millennieskiftet. Det senare gäller särskilt synen på Västra Götalandsregionen och EU. 
Invånarna blev också mer nöjda med samhällets service inom flera områden, inte minst 
sjukvården, under pandemiåret 2020. Servicen i regionen totalt sett får sitt högsta betyg 
sedan regionen bildades. Även invånarnas syn på hur VGR sköter hälso- och sjukvården 
har förbättrats. Personalens bemötande och den medicinska kvaliteten når sina högsta 
värderingar hittills, organisationens effektivitet är dock fortfarande ifrågasatt. 
Förtroendet för politiker och beslutande församlingar lokalt och regionalt är fortsatt 
lågt. Fler är negativa än positiva även om en negativ trend bröts något 2020. Förtroendet 
är lägst bland äldre och de med lägre utbildning.  

Lag och ordning och trygghet en allt viktigare fråga för invånarna i Västra 
Götaland  

När invånarna i Västra Götaland själva får ange vad de ser som utmaningar eller 
problem i samhället lokalt och regionalt är det två frågor som snabbt blivit viktigare de 
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senaste fem åren. Det gäller lag och ordning och integration/immigration. På den 
regionala nivån är det nu bara sjukvård som nämns oftare än lag och ordning. Den 
upplevda otryggheten fortsätter dessutom öka. Att det faktiska våld som invånarna 
upplever minskat är en tröst i sammanhanget, liksom att färre känner sig illa behandlade 
av andra.  

Snabb återhämtning av ekonomin, fortsatta frågetecken för infrastruktur, 
energi och bostäder 

Den västsvenska ekonomin återhämtar sig nu relativt snabbt efter en kraftig nedgång 
under 2020. En export- och konsumtionsdriven ekonomi gynnar Västsverige med sin 
breda uppsättning internationellt verksamma företag. Landets största FoU-investeringar 
under senare år ser ut att ge utdelning i fortsatt konkurrenskraftig verksamhet. Nya 
företag och nytt kapital lockas till regionen ofta med koppling till FoU och elektrifiering. 
Bristen på komponenter och containrar bedöms kunna lösas under 2022. Inom resor, 
kultur, turism och därmed arbetsmarknaden för unga och många med tillfälliga 
anställningar minskade jobben 2020 med i snitt tio procent. Här går återhämtningen 
långsammare. Försenade satsningar på järnväg Göteborg/Borås och avsaknad av 
investeringar i Västra stambanan och Göteborg/Oslo, en svagt fungerande 
bostadsmarknad och frågetecken kring tillgången till energi/el framstår som allt viktigare 
frågor för Västsveriges och därmed Sveriges och Nordens utveckling.  

Krafttag behövs för en mer väl fungerande arbetsmarknad och mot ökat 
utanförskap 

Coronapandemin har tydliggjort de ökade skillnader som råder mellan olika grupper på 
arbetsmarknaden i Västra Götaland och Sverige liksom i de flesta OECD-länder. 
Arbetsmarknaden är snarare tre- än tudelad. Å ena sidan en majoritet med fast 
anställning i ofta trygga jobb, å andra en växande grupp med tillfälliga anställningar eller 
egenanställning med sämre villkor och otrygghet. Den tredje gruppen är de som bedöms 
sakna tillräckliga kvalifikationer. Över 40 procent av de arbetslösa hade vid årsskiftet 
2021/22 varit arbetslösa i mer än ett år. Till detta kommer en fortsatt obalans mellan 
efterfrågan och utbud på arbetskraft med bristyrken som ofta är samma år efter år. De 
regionala obalanserna på arbetsmarknaden är i dag i stort desamma som innan 
pandemin. En tröst är att något fler klarat grundskolan och går vidare till gymnasie-
studier 2021. 15 procent av eleverna har fortsatt inte tillräckliga betyg för att komma in 
på yrkesgymnasium. Totalt sett har utanförskapet beräknat som andelen personer i ålder 
20-64 år som är beroende av olika former av bidrag för sin försörjning ökat något under 
senare år. En positiv trend bröts 2018 och 2021 fick ca 137 000 ”helårspersoner”  av av 
en befolkning på en miljon i åldersgruppen bidrag i Västra Götaland. 

Välbefinnandet har klarat sig väl i pandemin men förutsättningarna för 
unga behöver stärkas  

Nära 2 500 invånare i Västra Götaland har avlidit med konstaterad covid-19 och minst 
lika många har drabbats av långsiktigt negativa effekter. Trots detta och två år med 
pandemi är slutsatsen att såväl välbefinnande som hälsa klarat sig i huvudsak väl i 
befolkningen. Medan de sociala aktiviteterna har minskat drastiskt för de flesta och färre 
ser livet som lika meningsfullt och det psykiska välbefinnandet påverkats i viss mån har 
de sociala och personliga relationerna i många fall stärkts. Människans förmåga till 
anpassning är också sannolikt en bidragande orsak. De tydligaste undantagen finner vi i 
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yngre generationer, upp mot 30 år. Resultaten är likartade  i många andra länder. Bland 
de unga har livstillfredsställelse, allmän hälsa, psykiskt välbefinnande, meningsfullhet 
och framtidstro minskat. Ungas psykiska välbefinnande, psykiska hälsa och framtidstro 
är lägst av samtliga åldersgruppers i befolkningen i Västra Götaland och flest anger att 
de saknar emotionellt stöd. Vi har tidigare kunnat konstatera att välbefinnandet i tidigare 
skolåldrar också är lägre och dessutom lägre i Sverige än i många jämförbara länder. 
Förutsättningarna för att alla unga och unga vuxna i Västra Götaland ska få möjligheter 
att leva ett bra liv behöver stärkas på bred front.  

Förändring tar tid men fler positiva trender inom miljöområdet  

De senaste officiella värdena för utsläpp av växthusgaser från Västra Götaland är från 
2019 och har positiva inslag med kontinuerligt mindre utsläpp från transporter, snabb 
minskning från industrisektorn och en total minskning med 6 procent. Målen i den 
regionala koldioxidbudgeten på en minskning med 16 procent per år framstår dock 
fortsatt som onåbara. För 2020 väntas en klar minskning på grund av lägre aktivitetsnivå 
i ekonomin. SCB menar dock att den minskningen kan ha ätits upp under 2021. Globalt 
gäller samma tendens. Utvecklingen i samhället ger anledning både till hopp och tvivel . 
Fler företag uttrycker höga ambitioner för hållbarhet i miljön samtidigt som många 
insatsvaror och varor vi konsumerar kommer från länder med betydande och växande 
utsläpp. Bland invånarna finns samma dualitet. Fler handlar second hand och andelen 
sålda elbilar fördubblades till 20 procent i Västra Götaland under 2021 men 
konsumtionen av ekologiska livsmedel minskade och näthandeln ökade vilket ger ökade 
transporter. Dessa tendenser har även betydelse för möjligheten att klara den helt central 
frågan om biologisk mångfald där andelen skyddad mark ökar sakta samtidigt som till 
exempel många fiskebestånd hotas. Länsstyrelsen bedömer 2021 att 3 av de 15 regionala 
miljökvalitetsmålen kan nås före 2030.  

Fördjupning: befolkningsprognos 
Västra Götaland hade år 2020 1 734 000 invånare. Under perioden fram till 2030 
prognostiseras1 befolkningen öka med i genomsnitt 8 300 invånare per år, vilket innebär 
en befolkning på 1 776 000 invånare år 2025 (+42 000 jämfört 2020) och 1 818 000 
invånare år 2030 (+84 000 jämfört 2020). Detta är en lägre takt på befolkningsökningen 
än den som varit under den senaste 10-årsperioden, då den årliga befolkningsökningen 
har varit mellan 10 000 – 23 000 fler invånare per år. Undantaget är det senaste året 
2020, då befolkningsökningen sjönk kraftigt från tidigare nivåer och hamnade på 8 100 
personer.  

Under de senaste åren har varje ny befolkningsprognos successivt minskat den 
förväntade befolkningsökningen från toppnoteringen i prognosen från 2016. Skillnaden 
i förväntat befolkningsantal i Västra Götaland 2030 enligt årets prognos och den som 
gjordes 2016 är drygt 100 000 personer, dvs i prognosen från 2016 förväntades 
befolkningsantalet vara drygt 1,9 miljoner år 2030. Den främsta anledningen till den 
stora skillnaden är att antagandet om det prognostiserade utrikes flyttnettot har skrivits 
ner rejält från vad som förutspåddes år 2016. 

 

 
1 Samtliga uppgifter i demografiavsnittet kommer från SCB:s regionala prognoser, publicerade i juni 

2021. 
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Diagram 1. Staplar: Befolkningsökning per år från 2010 till 2030. Utfall 2010-2020, prognos 2021-

2030. Uppdelat på ökning beroende på födelsenetto (antal födda minus antal döda) samt flyttnetto 

(antal inflyttade minus antal utflyttade, både inrikes och utrikes). Grått fält: Befolkningsökningen per 

år enligt prognosen som togs fram år 2016. Källa: SCB 

 

I den senaste prognosen från 2021 minskades också det prognostiserade antalet födda 
barn per kvinna tydligt. På grund av att den stora gruppen 90-talister befinner sig i de 
främsta barnafödande åldrarna under perioden, kommer dock inte antalet födda barn 
minska så mycket under perioden. Antal födda barn per år fram till 2030 förväntas vara 
ca 18 600 barn per år, vilket ska jämföras med 19 500 barn per år under perioden 2010-
2020.  

Antal döda per år förväntas öka något under kommande 10-års perioden, trots att 
medellivslängden förväntas fortsätta öka. Detta beror på en ökad andel äldre i 
befolkningen, vilket innebär fler personer i de åldrar där dödligheten är högre och 
därmed ökar antalet. Däremot görs inga antaganden om en ökad dödlighet på 
övergripande nivå i befolkningen som en följd av pandemin.  

 
Tabell 2. Befolkningsutvecklingen inom VGR 

 

Befolkningen prognostiseras under de kommande åren att öka mest i 
Göteborgsområdet, precis som den har gjort under senaste åren. I alla delområden 
beräknas 80+ åringarna vara den åldersgrupp som växer snabbast både i antal och andel. 
Totalt förväntas antalet 80+ åringar öka från ca 89 000 år 2020 till 130 000 år 2030. 
Antalet 20-64 år däremot förväntas inte växa i alla regiondelar, även om antalet totalt i 
Västra Götaland förväntas öka. I Göteborgs HSN och Västra HSN (Göteborgsområdet) 
samt Södra HSN (Sjuhärad) förväntas antalet öka med mellan 2-7 procent, medan 
antalet i Norra och Östra HSN (Fyrbodal och Skaraborg) förväntas minska med någon 

2010-2020 2021-2030 2010-2020 2021-2030 2010-2020 2021-2030 2010-2020 2021-2030 2010-2020 2021-2030

Göteborgs  HSN 6 800 3 900 7 600 7 300 4 300 4 500 -1 100 -1 900 4 600 3 000

Norra  HSN 1 300 300 2 800 2 600 3 000 3 000 -500 0 1 900 700

Södra HSN 1 500 900 2 400 2 300 2 200 2 200 -100 100 1 400 800

Västra  HSN 4 000 2 800 4 000 3 900 2 900 3 300 1 700 1 100 1 200 1 000

Östra  HSN 1 100 500 2 800 2 600 2 800 2 800 -500 0 1 600 700

Västra  Götaland 14 700 8 300 19 500 18 600 15 200 15 800 -400 -600 10 800 6 100

årsgenomsnitt 

antal  födda barn

årsgenomsnitt 

antal  döda

årsgenomsnitt 

befolkningsökning

årsgenomsnitt 

inrikes  flyttnetto

årsgenomsnitt 

utrikes  flyttnetto
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procent. Det innebär att skillnaderna i demografisk försörjningskvot2 mellan 
delregionerna förväntas öka ytterligare i framtiden, Göteborgs HSN har lägst nu med 
60, vilken bara förväntas öka till 61 år 2030, medan kvoten i Norra HSN förväntas öka 
från 87 nu (högst av delregionerna) till 92 år 2030. Totalt i Västra Götaland ökar kvoten 
från 74 till 77 (övriga delregioner ökar från 81 till 85 (Södra), 80 till 81 (Västra) samt 85 
till 91 (Östra)). 

 

Figur 2. Antal invånare per åldersgrupp utfall 2010, 2020 & prognos 2030 

 

Trots att det som framgått ovan alltid finns en osäkerhet i prognosen, så kommer med 
största säkerhet befolkningen i Västra Götaland fortsätta att växa under perioden, dock 
inte lika snabbt under kommande 10-års period som under senaste. Det innebär att 
verksamheten även fortsättningsvis måste anpassas för att kunna bistå en allt större 
mängd invånare, varav andelen 80+-åringar kommer öka mest. Befolkningstillväxten 
förväntas också följa tidigare regionala mönster, det vill säga en större 
befolkningstillväxt i Göteborgsområdet än i övriga regionen. 

Genomförande av VGR:s mål för miljö och social hållbarhet 
2030 
VGR ska vara en föregångare i arbetet med Agenda 2030. För att nå målen krävs ett 
samordnat genomförande inom samtliga förvaltningar och bolag som också kommer att 
bidra till effektivisering och minskade kostnader för verksamheten och positiva 
samhällsekonomiska effekter på lång sikt. 

Fokus för mål för social hållbarhet bör vara att integrera målen i arbetet med 
omställningen av hälso- och sjukvården för att bidra till ökad jämlikhet och 
hälsofrämjande arbete. Även fortsatt integrering av målen i det regionala 
utvecklingsarbetet i nära samverkan mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling 
för att minska skillnader i livsvillkor och främja hälsa. Resurser behöver säkerställas för 
att skapa förutsättningar för samordning av genomförandet av sociala hållbarhetsmålen, 
som fram tills nu finansierats av regionstyrelsen genom beredningarna för mänskliga 
rättigheter samt folkhälsa och social hållbarhet. 

 

 
2 Demografisk försörjningskvot anger många invånare 0-19 år och 65 år eller äldre det går på 100 

personer i åldrarna 20-64 år, dvs 100*(antal invånare 0-19 år + antal invånare 65 år och äldre)/(antal 

invånare 20-64 år). En försörjningskvot på t.ex. 80 innebär alltså att det för varje 100 personer i 

”arbetsför ålder” finns det 80 ”barn och gamla”.  
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För att möjliggöra genomförandet av VGR:s interna miljömål bedrivs idag två typer 
av projektformer som kräver ekonomiska resurser; förstudier och 
bryggfinansieringsprojekt. Syftet med bryggfinansieringsprojekten är att under en 
tidsbegränsad period delfinansiera aktiviteter med målsättningen att vara 
kostnadsneutrala inom 2-4 år, vilket fram tills nu primärt har finansierats av 
miljönämnden. För att nå VGR:s miljömål behöver antalet förstudier och 
bryggfinansieringsprojekt öka. Under perioden 2023-2025 bedöms därför behovet 
av medel till förstudier årligen att uppgå till 20 miljoner kronor och 
bryggfinansieringsprojekt till 40 miljoner kronor. För 2023 planeras 
bryggfinansieringsprojekt inom cirkulära möbelflöden, införande av 
miljöledningssystem, elektrifierade godstransporter samt hållbar och robust 
produktanvändning. 
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Ekonomiskt utrymme 
I tabell 3 nedan visas en preliminär bedömning av det ekonomiska utrymmet under 
budget- och planperioden. I tabellen har regionfullmäktiges gällande budget uppdateras 
med den senaste prognosen för intäkter från skatt, kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag. Den nya prognosen påverkar endast marginellt det ekonomiska 
utrymmet jämfört med beslutad budget. 

Tabell 3. Preliminär bedömning av det ekonomiska utrymmet 2023-2025, ny intäktsprognos, 

december 2021 

 

 2023 2024 2025 

Skatteintäkter 50 700 52 347 54 250 

Kommunalekonomisk utjämning 6 477 6 712 6 710 

Generella statsbidrag 5 766 5 881 5 999 

Underlag för regionbidrag enligt ny skatteprognos 62 943 64 940 66 959 

    

Hälso- och sjukvård 46 830 47 767 48 722 

Regionutveckling 8 158 8 410 8 670 

Serviceverksamheter och regiongemensamt 6 892 7 417 7 982 

Summa regionbidrag enligt beslutad budget  61 880 63 594 65 374 

Värden för 2025 = 2024 x förändring 2023–2024    

Resultat beslutad budget med ny skatteprognos 1 064 1 346 1 584 

Resultat enligt beslutad budget 1 077 1 331 - 

 

De förhållandevis goda ekonomiska resultat som VGR har redovisat under de senaste 
åren, kan i stora drag förklaras av händelser av engångskaraktär så som riktade 
statsbidrag, omfattande börsuppgångar, AFA-pengar, överskott hos Västtrafik mm. 
VGR:s underliggande ekonomi rensat för dessa engångsposter är emellertid inte lika 
stark som de positiva resultaten har gett sken av. 

Det positiva resultatet för planperioden som framgår av tabell X ska tolkas med 
försiktighet och kommer behövas till ökade kostnader för pensioner, läkemedel, 
befolkningsökning inom ramen för vårdvalen, avskrivningar och andra tillkommande 
poster. Skulle  prisökningar, behovsviktad befolkningsutveckling och historisk 
kostnadsökning utöver vad befolkningsutvecklingen motiverar (nya 
behandlingsmetoder, läkemedel, dyrare lokaler mm), fullt ut kompenseras, totalt ca fyra 
procent, skulle resultatet i stort sett vara noll. För att leva upp till god ekonomisk 
hushållning bör inte hela det potentiella ekonomiska utrymmet intecknas.  

I tabellen ovan ingår inte de riktade statsbidragen. Regionstyrelsen fördelar de riktade 
statsbidragen huvudsakligen i juni månad i samband med att beslut tas om riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet. Beredning av statsbidragsärenden sker parallellt med 
budgetprocessen.  

Bortsett från de stora tillskotten under 2020, 2021 och 2022 tyder mycket på att 
statsbidragen kommer att öka över tid även om det råder osäkerhet gällande belopp, 
former och syfte med statsbidragen.  
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Hälso- och sjukvård 

Framtiden ställer nya krav 
Västra Götalandsregionen  har goda förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det är en 
befolkningsmässigt och verksamhetsmässigt stor region med svenska mått mätt. Det ger 
i sin tur goda skatteintäkter, bred kompetens och goda möjligheter att samordna 
verksamheter. Rätt använt kan Västra Götalandsregionen inte bara hantera utan också 
driva förändringar i den egna organisationen och i samhället i stort. Samtidigt har VGR 
stora utmaningar när det gäller till exempel demografi, medicinskteknisk utveckling och 
tillgänglighet. 

När andelen äldre blir större ökar vårdbehoven och en fördjupad analys behöver göras 
av hur sjukdomspanoramat kommer att utvecklas. I Sverige kommer också de äldre att 
öka som andel av befolkningen vilket innebär att den arbetsföra andelen av 
befolkningen minskar. Det kommer att märkas bland annat som en ökad konkurrens 
om arbetskraften och färre personer både kommer att producera och finansiera hälso- 
och sjukvården jämfört med idag. 

Det går därför inte att räkna med att det på sikt kommer bli fler medarbetare inom 
hälso- och sjukvården Det medför att en ökande andel av ekonomiska resurserna 
kommer att behöva läggas på digitala lösningar så att personalens tid kan läggas på  
patienter med störst behov. Därför är det även nödvändigt med förändrade arbetssätt. 
Det handlar om att arbeta som ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem, nyttja 
digital teknik, forma verksamheten tillsammans med och för invånarna, att våga göra 
nytt och annorlunda. Goda erfarenheter behöver spridas, och tas emot i andra 
verksamheter.  

Förändringarna för att nå ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem utgår 
från VGR:s tre huvudstrategier för hälso- och sjukvården; Omställningen, Framtidens 
vårdinformationsmiljö och Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Ett sammanhållet 
hälso- och sjukvårdssystem är en nyckel för att nå målen satta i strategierna och 
förändringarna som strategierna innebär är beroende av varandra. Hälso- och 
sjukvårdssystemet är större än VGR, vilket kräver samverkan i utvecklingen tillsammans 
med kommuner, privata vårdgivare och civilsamhälle. 
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Omställningen av hälso- och sjukvården  
Arbetet med hälso- och sjukvårdens omställning handlar om att med tillgängliga resurser 
åstadkomma en bättre hälsa och bättre sjukvård för våra invånare. Huvudområdena i 
omställningen är nära vård, digitalisering, koncentration och kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling. För kommande år skulle detta med fördel kunna kompletteras 
med området en mer hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård.  

För att lyckas med omställningen är det viktigt att skapa ett sammanhållet hälso- och 
sjukvårdssystem där de samhällsgemensamma resurserna används på bästa sätt. Därför 
är det centralt att fortsatt utveckla samarbetet med kommunerna. En grund för detta är 
den länsgemensamma strategi för god och nära vård som har tagits fram i samverkan 
med länets kommuner. Beslut väntas tas av samtliga huvudmän under våren 2022. 

Omställningen av hälso- och sjukvården kommer att övergå från centralt finansierade 
projekt till en del av styrelsers och nämnders ordinarie verksamhet under de närmaste 
åren. I arbetet med omställningen kan vårdens geografiska struktur behöva förändras. 
Utförarstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder behöver hitta ett gemensamt 
arbetssätt för detta.  

Nära vård med hjälp av digitalisering 

Utvecklingen av nära vård ska möta invånarnas behov på ett bättre sätt och samtidigt 
minska behovet av slutenvård. Simuleringar visar att omsorgskoordinatorer på 
akutmottagningarna, proaktivt arbetssätt i primärvården samt mobil närvård genom 
hemsjukvårdsläkare och närsjukvårdsteam leder till minskade behov av sjukhusvård. 
Dessa vårdinsatser behöver fortsätta förstärkas och byggas upp. Även utskiftning av 
vård från akutsjukhusen till mer nära vård ska bidra till bättre vård för patienterna och 
effektivare verksamhet. Detta kommer att påverka beställning och ekonomi för 
akutsjukhusen.   

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i utvecklingen av 
vård och omsorg. Genom digitalt stöd får invånare och patienter bättre möjlighet att 
aktivt delta i att hantera sin hälsa och sjukdom. Det leder också till att arbetssätten inom 
hälso- och sjukvården behöver förändras. Även inom den specialiserade vården kommer 
vård- och behandlingsplattformar och egenmonitorering få genomslag de närmaste åren. 
Effekthemtagning av dessa nya arbetssätt behöver säkerställas.  

Användandet av digitala vårdbesök inom primärvården har ökat och är en del av det 
samlade vårdutbudet i VGR. I VGR:s egen regi finns bland annat Närhälsan online, 
digital ungdomsmottagning med mera. Nya digitala vårdaktörer etablerar sig löpande  
och det är därför viktigt att kontinuerligt värdera i vilken omfattning tjänsterna ska ingå i 
det offentliga åtagandet. En nationell översyn av riksavtalet som reglerar faktureringen 
av utomlänsvård skulle kunna ge bättre kontroll över vilka vårdtjänster som VGR ska 
finansiera för regionens invånare.  

1177 är den huvudsakliga digitala ingången till vården och behöver stärkas och utvecklas 
för att bli mer tillgänglig och känd för invånarna. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete stärker hälsan och kan förhindra 
sjukdom så att behovet av hälso- och sjukvårdens insatser minskar.  En analys av mål, 
folkhälsoläge samt de insatser som redan görs i regionen har genomförts och den visar 
att fokus bör läggas på att stödja goda levnadsvanor. Förslag på åtgärder är under 
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framtagande. Digitala arbetssätt är ett viktigt verktyg i det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet. 

Hälso- och sjukvårdens kvalitet  

Ett fortsatt systematisk arbete med hälso- och sjukvårdens kvalitet och med 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling krävs för att minska oönskad variation och för 
att säkra att bästa kända kunskap är tillgänglig och används i varje patientmöte. FVM 
kommer att bli ett centralt verktyg i detta arbete. För att förbättra kvaliteten i vården 
är fortsatt regiongemensamt arbete inom patientsäkerhetsområdet viktigt.   

Barn och unga 

För barn, unga och vårdnadshavare behöver samordning och samverkan mellan olika 
huvudmän och olika professioner utvecklas. Ett ökat fokus på hälsofrämjande och 
förebyggande arbete är centralt, liksom utvecklingen av en mer integrerad hälso- och 
sjukvård. Integrerad vård omfattar en ökad samordning mellan samtliga hälso- och 
sjukvårdsverksamheter. Samverkan mellan kommunala, regionala och i vissa fall statliga 
verksamheter behöver öka. En regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och 
sjukvård kommer att tas fram under 2022. 

 

Utbudsstruktur 
I takt med utvecklingen av den nära vården behöver också utbudsstrukturen förändras 
med utgångspunkt i regionstyrelsens (RS) beslut om Hälso- och sjukvårdens utbud och 
lokalisering i Västra Götaland. Beslutet bör också fortsättningsvis omhändertas i 
styrelser och nämnders fortsatta planering.  

I göteborgsområdet behöver beslutade omflyttningar av vård genomföras. I första 
skedet utflyttning av slutenvård och tillhörande annan vård från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU) till Kungälvs sjukhus och i andra skedet utflyttning av 
dagkirurgiska operationer och besök från SU till Högsbo. Nuvarande vård på Frölunda 
specialistsjukhus ska också flyttas till Högsbo. Förändringar i beställningar och 
genomförandeplanering pågår.  

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)  
Det finns stor potential i att arbeta som ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem 
och framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, kommer att vara ett av de kraftfullaste 
verktygen för detta. Vården kommer att gå från olika fragmenterade datastöd till en 
sammanhållen digital plattform med patientens process i fokus. Plattformen är 
organisationsoberoende och måste hållas samman regionalt både tekniskt och 
innehållsmässigt. Att införa FVM kommer därför att kräva fler regiongemensamma 
beslut och arbetssätt och därför också hållbara besluts- och samverkansstrukturer. 

Första driftsättning av kärnsystemet i framtidens vårdinformationsmiljö Millenium är  
planerad till 2023. Arbetet med reviderad tidplan pågår. Under kommande år, när 
Millenium införs, kan vårdproduktionen påverkas. Införandet kommer vara 
resurskrävande och ställa höga krav på förändringsförmåga i alla verksamheter. 
Implementeringen av FVM är planperiodens stora utvecklingsprojekt.   

  



          Regional utveckling, kollektivtrafik och kultur 

 

 Västra Götalandsregionen • Planeringsunderlag 2023-2025   15 
 

 

Pandemin – påverkan på vården på sikt 
Covid-19 kommer finnas kvar även efter pandemin och ingå i det nya normala 
sjukdomspanoramat som behöver omhändertas i form av egenvård, primärvård och 
specialistvård, beroende av allvarlighetsgrad.  

Erfarenheterna, inte minst vad gäller samarbete med kommunerna, samverkan mellan 
sjukhusen och mellan sjukhus och primärvård och möjligheterna att bedriva vård digitalt 
behöver omhändertas. VGR, liksom övriga regioner, bör fortsatt se över sin förmåga att 
hantera medicinska kriser och katastrofer. 

Pandemin har påverkat kompetensförsörjningen och redan före pandemin fanns kända 
utmaningar som exempelvis brist på vissa specialistkompetenser. Under pandemin har 
delar av hälso- och sjukvårdens personal haft en stor arbetsbelastning vilket föranlett en 
hög sjukfrånvaro och behov av återhämtning. Koncernledningens bedömning är att 
pandemins effekter kan leda till att personer som idag arbetar inom hälso- och sjukvård 
väljer att arbeta inom andra sektorer vilket är ett hinder för att klara av en fortsatt bra 
kompetensförsörjning. Detta innebär att kompetensförsörjning och nya arbetssätt är 
och kommer att vara en av regionens största utmaningar. 

Uppdämt vårdbehov/tillgänglighet  
Det uppdämda vårdbehovet inom specialiserad vård uppgick vid årsskiftet 2021/2022 
till 17 000 operationer/behandlingar och 29 000 förstabesök. Kostnaden för detta 
bedöms preliminärt uppgå till 800 mnkr. Det uppdämda vårdbehovet bedöms hanteras 
2022. Målet för tillgängligheten totalt sett är en nollvision, det vill säga noll väntande 
över vårdgarantigränser, som ska vara uppnådd vid årsskiftet 2022/2023. 
Förutsättningar för att uppnå nollvisionen är ett systematiskt, löpande och strukturerat 
arbetssätt kopplat till kapacitets- och produktionsstyrning. En annan förutsättning som 
är helt avgörande är att respektive sjukhus arbetar för att nå upp till de överenskomna 
produktionsvolymerna för 2022 och dessutom nyttjar avtal med andra vårdgivare. 

För primärvårdens del kommer vissa diagnoser och diagnosgrupper såsom diabetes, 
hypertoni, hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom att ha ett ökat vårdbehov 
under de närmsta åren. Inom rehabilitering är den största gruppen med uppdämt 
vårdbehov artros.  Långvarig smärta, psykisk ohälsa, sköra äldre och de som väntar på 
operation är också större grupper med uppdämt vårdbehov inom rehabilitering. 

Att hantera det uppdämda vårdbehovet ställer krav på planering och samordning och att 
VGR fungerar som en samlad organisation som arbetar över förvaltningsgränserna. 
Ännu större fokus behöver läggas på att använda VGR som en gemensam resurs till för 
samtliga invånare och patienter. Både regional samordning av tillgänglighetsarbetet och 
utveckling av digitala vårdformer är viktiga verktyg för att möta det uppdämda 
vårdbehovet och öka invånarnas tillgänglighet till vård. Det är också viktigt att säkra att 
de prioriteringar som görs sker utifrån nationella principer för prioritering. 

Nationell högspecialiserad vård 
VGR förväntas få ett ökat inflöde av både patienter och intäkter till följd av den 
pågående nationella koncentrationen av högspecialiserad vård. Risk- och 
konsekvensanalyser inför att ansöka om nationella högspecialiserade 
vårduppdrag görs för att säkerställa att annan viktig vård inte trängs undan.  

Under 2022 genomförs en genomlysning av högspecialiserad vård, (regionvård och 
nationell högspecialiserad vård) med fokus på definition, omfattning, jämlik tillgång för 
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regionens invånare, volym, beställning och ersättning. Resultatet kan påverka beställning 
och ersättning från alla hälso- och sjukvårdsnämnder till framförallt SU. 

VGR:s kostnader för hälso- och sjukvård  
VGR:s kostnader per invånare för hälso- och sjukvård har varit bland de lägsta i landet 
under flera år. Efter en kraftig kostnadsökning 2017 dämpades kostnadsutvecklingen 
under 2018 och 2019, vilket gör att VGR återigen är en av de regioner med lägst 
kostnad per invånare. Även om förhållandena var mycket speciella 2020 kvarstår bilden 
av att VGR har bland de lägsta kostnaderna i landet. VGR har en högre kostnad för 
primärvård och en lägre för specialiserad somatisk och psykiatrisk vård jämfört riket.  

VGR:s låga kostnad för hälso- och sjukvård förklaras dock främst av invånarnas låga 
konsumtion, eller om man så vill, att invånarna i VGR har tillgång till mindre vård 
jämfört med riket. Vårdkonsumtionen under 2020 minskade i hela landet men jämfört 
med riket låg VGR fortfarande lågt. Det verkar som VGR 2020 hade en produktivitet 
som låg på ungefär samma nivå som riket. 

Läkemedel 

Läkemedelskostnaderna bedöms öka med över sex procent årligen under perioden, 
justerad för återbäring. Det leder till ett finansieringsbehov med närmare 1 100 mnkr 
över de kommande tre åren. I den mån VGR även fortsättningsvis får relativt generösa 
uppräkningar av statsbidraget för läkemedelsförmånen är det rimligt att dessa medel 
används för att finansiera just läkemedelskostnaderna. Avancerade cell- och genterapier 
(ATMP, CAR-T mm) är inte med i prognosen ovan. Dessa bedöms kunna kosta 100–
150 mnkr per år inom ett par år. Eventuella skillnader i kostnadsutvecklingen inom olika 
vårdnivåer behöver omhändertas. 

Lagändringar och pågående större utredningar  

Tillgänglighetsdelegationens rapport SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet –
långsiktig, strategisk och i samverkan  

Tillgänglighetsdelegationen förslår en förstärkt vårdgaranti i sin delrapport. Slutrapport 
kommer i juni 2022. Förändringar i författningar kommer att föreslås. Krav på årlig 
handlingsplan och förbättrad rapportering av tillgängligheten aviseras. Det övervägs 
förändringar i vårdgarantin, till exempel för hela vårdförlopp, undersökningar och BUP. 

EU-förordning om medicinsktekniska produkter 

Två EU-förordningar om medicintekniska produkter börjar gälla under 2021 respektive 
2022. För VGR:s del kommer detta ställa krav på förändringar avseende kompetens och 
arbetssätt inom områden som rör egentillverkning och specialanpassning av 
medicintekniska produkter. Det är i nuläget svårt att bedöma konsekvenserna men det 
är inte orimligt att anta att dessa höjda krav kan medföra höjda priser på produkterna. 

Börja med barnen! En god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34, 2021:78)  

Utredningen beskriver en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Utredningens förslag och bedömningar ger en tydlig framtida inriktning som stödjer och 
kompletterar det arbete som Västra Götalandsregionen bedriver kring barn och unga. 
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Regional utveckling, kollektivtrafik, miljö  
och kultur 

Regional utveckling 
Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är långsiktigt strategiskt och omfattar 
utveckling inom näringsliv, forskning och utbildning, social hållbarhet, miljö samt 
infrastruktur och kultur. Det regionala utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med 
offentlig sektor, näringsliv, akademi och det civila samhället.  

Pandemin har inneburit snabba omställningar av våra egna verksamheter och för aktörer 
i Västra Götaland, och regionerna har fått en allt tydligare roll i flernivåsamverkan, både 
som samordnare och som en kanal och källa till omställningsresurser (egna medel och 
nationella). Det kommer att vara fortsatt viktiga roller att säkerställa under kommande år 
för att hantera de kort- och långsiktiga effekterna av pandemin och samtidigt bidra till 
en hållbar omställning. VGR har även tagit en allt viktigare roll i arbetet med att 
attrahera etableringar till Västra Götaland. Detta kräver handlingsberedskap, bland annat 
i form av personella och finansiella resurser samt nära dialog och samverkan med lokal, 
delregional och nationell nivå.  

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut riktningen 
för Västra Götalands utveckling. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar som 
beskriver områden där aktörer i Västra Götaland behöver samverka och genomföra 
gemensamma insatser för att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle; stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka 
inkluderingen och knyta samman Västra Götaland.  

Strategin pekar också ut fyra västsvenska kraftsamlingar inom områden som vi 
tillsammans i Västra Götaland behöver förstärka arbetet kring de närmaste åren; 
fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller. Fokus framåt 
är genomförande och handlingskraft genom att fokusera resurser och insatser 
tillsammans med samarbetsaktörer. 

En ny nationell strategi för hållbar regional utveckling har tagits fram under 2021. Nu 
pågår framtagande av en handlingsplan som kan komma att innebära nya uppdrag och 
roller för regionerna. 
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Regeringen har föreslagit att regionerna får ett tydligare uppdrag att arbeta med 
kompetensförsörjning inom ramen för det regionala tillväxtarbetet genom ett tillägg i lag 
om regionalt utvecklingsansvar. En tydligare roll och ett utpekat ansvar i lag innebär att 
vi behöver fortsätta utveckla våra arbetssätt för kompetensförsörjning och stärka 
dialogen mellan parterna i den regionala infrastrukturen för kompetensförsörjning. Vi 
behöver även ta en mer aktiv roll i att inhämta kunskap om kompetensbehoven inom 
olika branscher i regionen, och här är de delregionala och branschspecifika 
kompetensråden centrala. Ändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar föreslås 
träda i kraft den 1 augusti 2022. Förslaget innebär också att regionerna förstärks med ett 
permanent utökat anslag på totalt 21 miljoner kr årligen, för att finansiera samverkan 
kring utbudet av gymnasial utbildning inom ramen för regionalt 
kompetensförsörjningsarbete. 

Under 2022 fortsätter arbetet med att genomföra EU:s nya strukturfondsprogram. Via 
dessa program kanaliseras medel till aktörer i Västsverige och bidrar till genomförandet 
av den regionala utvecklingsstrategin. Här är det viktigt att VGR kan möta upp med 
insatser och resurser för att växla upp utvecklingsarbetet, samt verka för att skapa 
förutsättningar för Västra Götaland att ta del av EU:s andra finansieringsinstrument 
inom sektorsprogrammen. Under våren 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU vilket 
är en möjlighet för VGR att synas som region men även synliggöra prioriterade frågor så 
som våra västsvenska kraftsamlingar.  

Både den regionala och den nationella transportinfrastrukturplanen börjar närma sig 
slutskedet av revideringsarbetet. För den regionala planen väntas beslut tas av 
regionfullmäktige under 2022 och därefter är fokus ett genomförande av planen. För att 
få ett kraftfullt genomslag i den nationella planen krävs ett samarbete och enighet i 
Västra Götaland utifrån prioriteringsordningen för att säkra framdriften av de satsningar 
som planeras i planen. Järnvägsnätets utveckling står i fokus för att effektivt knyta 
samman och stärka Västra Götaland. 

Det västsvenska paketet, där VGR är en av fem samverkanspartners, innebär satsningar 
som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar cyklar och bilar. Arbetet 
fortskrider fram till 2028 och under åren 2021-2022 sker det mest intensiva 
genomförandefasen vilket kräver mycket fokus och resurser. 

Under 2021 prövades frågan om VGR borde hemställa om att få ansvar för fysisk 
planering enligt plan- och bygglagen (PBL). Slutsatsen är att VGR i nuläget inte skall 
genomföra denna hemställan men att det finns behov av utvecklad och breddad 
samverkan utanför PBL. VGR planerar att ta fram ett förslag på en sådan samverkan 
kring ett antal områden där det finns ett regionalt perspektiv och som går i linje med 
den regionala utvecklingsstrategin. 

Klimatarbetet i Västra Götaland 
Arbetet för att bli en fossiloberoende region behöver stärkas under planperioden för att 
kunna nå klimatmålen till 2030. Till stöd för det arbetet finns en koldioxidbudget för 
Västra Götaland. En uppdaterad beräkning utifrån det kvarstående utsläppsutrymmet 
för Västra Götaland visar att utsläppen bör minska med 19 procent per år från och med 
2022. Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning skriver i sin rapport att om 
Västra Götalands klimatmål för 2030 ska nås, inklusive den minskningstakt som är 
preciserad av koldioxidbudgeten, behöver utsläppen av växthusgaser under den 
kvarstående perioden kraftfullt  minska, både för de direkta (territoriella) och indirekta 
(konsumtionsbaserade) utsläppen. I regionstyrelsens beslut att godkänna 
koldioxidbudgeten anges att den ekonomiska budgeten bör adressera vilka insatser som 
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ska prioriteras inom Västra Götalandsregionen för att bidra till att koldioxidbudgeten 
kan nås kommande år.  

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken har som samhället i stort genomgått stora utmaningar till följd av 
pandemin. På samma gång har Västtrafik upprätthållit trafiken i syfte att minska 
trängseln och skapa tillgänglighet för invånare och besökare till arbete, studier, service, 
kultur och fritid runt om i Västra Götaland.  

Under andra halvåret 2021 har kollektivtrafiken påbörjat en återhämtning med 
tilltagande resande och intäkter i samband med att restriktioner avvecklas. En 
återhämtning sker emellertid från låga nivåer och bedöms därför fortgå under 
planperioden. Takten i återhämtningen beror på pandemins utveckling, restriktioner och 
etablering av ett nytt normalläge. Tidigare antagande om att en mindre andel av de resor 
som genomfördes innan pandemin inte återkommer, till följd av digitalisering och 
förändrade resvanor, kvarstår. Samtidigt talar fortsatta samhällstrender kring klimat, 
hälsa och hållbarhet samt befolkningsökning för ett ökat resande.  

Ett nytt trafikförsörjningsprogram beslutades av regionfullmäktige i maj 2021. Målet är 
att öka det hållbara resandet i hela Västra Götaland. På kort sikt, till år 2025, ska de 
volymer och nivåer för resande och marknadsandelar som gällde innan pandemin 
återtas. Genomförande av beslutade strategier fortsätter, men takten anpassas till nya 
förutsättningar och efterfrågan. Kollektivtrafiken behöver fortsatt integreras och bli en 
del av ett hållbart transportsystem tillsammans med cykel, gång och andra hållbara 
färdslag och lösningar för ökad resurseffektivitet och måluppfyllnad.  

Leverans av tidigare beställda tåg och spårvagnar sker successivt under planperioden. 
Totalt är 45 tåg beställda, vilka kommer att både ersätta äldre fordon och tillföra ny 
kapacitet.  De första exemplaren av totalt 80 beställda nya spårvagnar är satta i trafik. 
Nya spårvagnar ersätter till största delen äldre fordon men innebär också en viss 
kapacitetsökning. På kort- och medellång sikt finns det ytterligare behov av nya fordon, 
främst spårvagnar, för att ersätta äldre fordon och möjliggöra ökat utbud.  

Åtgärder i enlighet med miljö-och klimatstrategi innebär en övergång till fossilfria 
bränslen, framför allt el och biogas. Succesiv utrullning av elbussar innebär att det i 
slutet av 2021 rullar cirka 220 elbussar i Västra Götaland, vilka kommer att öka med 
ytterligare ett hundratal under 2022.  

Kostnaderna för biodrivmedel av olika slag bedöms öka under perioden. Detta grundar 
sig i både allmän kostnadsutveckling samt troliga förändringar i regelverk och skatter. 
För 2022 finns det fortsatt ett svenskt undantag från den beskattning av biodrivmedel 
som EU-regler föreskriver. Undantaget ska omförhandlas under året. Vid slopat 
undantag bedöms kostnaderna för kollektivtrafikens drivmedel öka med cirka 100-150 
miljoner kr/år. Ett fortsatt arbete för att motverka denna regelförändring pågår. 

Västtrafiks trafikavtal är indexerade och innebär att kostnaderna för befintlig trafik ökar 
i takt med kostnadsutvecklingen i samhället generellt.  Indexutvecklingen, kopplad till 
återhämtningen i samhället efter pandemin, är svår att bedöma.  

Sammanfattningsvis finns det kommande år osäkerheter för kollektivtrafiken som 
påverkar behovet av driftbidrag till Västtrafik. Främst gäller detta takten och 
omfattningen av återhämtning av resor och intäkter men även kostnadsutveckling för 
hållbara drivmedel och allmän indexutveckling.  Koncernkontoret förordar tills vidare 
att denna osäkerhet hanteras genom att avvakta och ha beredskap för avvikelser snarare 
än att i budgeten ta höjd för osäkerheterna. 
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Kultur 
VGR utvecklar kulturlivet i Västra Götaland med de fyra regionala bolagen och 
förvaltningen för kulturutveckling som nav. Coronapandemin har gett akuta 
konsekvenser för kulturlivet och kommer sannolikt påverka kulturlivet över tid genom 
kompetensbrist, kompetenstapp och förändrade publikmönster. Framför allt barn och 
unga har påverkats och det kommer att krävas gemensamma krafttag för att främja en 
likvärdig tillgång till kulturliv, och motverka de skadliga verkningar för folkhälsan som 
pandemin har medfört. 

Det blir även viktigare att uppmärksamma det ideella kulturlivet för att Västra Götaland 
fortsatt ska ha ett levande kulturliv i hela länet. Det ideella kulturlivet består exempelvis 
av arrangörsföreningar, lokalhållare, biografföreningar, hembygdsrörelse och ideellt 
engagemang som rör sig utanför de traditionella svenska föreningsstrukturerna. En del i 
att stärka det ideella är att fortsätta satsningen på sökbara verksamhetsstöd som har 
möjliggjorts bland annat med det extra regionbidraget till kulturnämnden under 2022. 

Under 2022 ska kulturstrategin revideras och det kommer att ske i samverkan och dialog 
med kommuner och kommunalförbund samt i samråd med det fria och ideella 
kulturlivet. Revideringen kommer att fokusera på barn och ungas delaktighet samt på 
hur vi bäst möter återstarten av kulturlivet efter pandemin. 

Ytterligare problematisering krävs också gällande balansgången mellan konstens frihet 
och egenvärde, och kultur som motor för samhällsutveckling och socialt kitt för ett 
tillitsfullt samhälle. Kulturområdet spänner över allt ifrån konst med bredd och spets till 
idrott, rörelseglädje och vandringsleder, till besöksmål och turism, men även 
civilsamhällesfrågor och ödesfrågor för vår demokrati som människors tillit till varandra 
och myndigheter, valdeltagande och källkritik, . Kulturnämndens arbete inom det senare 
spås ta en allt större plats framöver, och involverar aktörer som arbetar brett med 
folkrörelse och deltagande. 
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VGR som arbetsgivare 
Pandemin påverkade VGR:s anställda under 2021 och beroende på pandemins 
utveckling under 2022 kan behovet av återhämtning behöva planeras även under 2023. I 
arbetsmiljöarbetet är det också viktigt att bibehålla arbetet med chefers organisatoriska 
förutsättningar och med normtal för chefer.  

Lärandet under pandemin har varit stort, inte minst inom digitaliseringsområdet. 
Arbetet med att skapa förutsättningar för en bra, effektiv och samordnad 
kompetensutveckling för medarbetarna och chefer i VGR fortsätter och där kommer 
anpassade IT-stöd blir allt viktigare verktyg i utbildningarna. Det innebär att 
medarbetarnas digitala kompetens behöver öka. 

Kompetensförsörjning och förändrade arbetssätt 
Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för VGR de kommande åren. 
Den demografiska utvecklingen innebär fler person som behöver VGR:s tjänster 
samtidigt som andelen personer i arbetskraften minskar. En förskjutning behöver ske 
från att fokusera på yrkesgrupper till att mer handla om ett förändrat arbetssätt, 
förändrade arbetsuppgifter och förändrade kompetenser. 

Bedömningen är att det inom hälso-och sjukvårdsverksamheter kommer att vara fortsatt 
framtida kompetensobalans inom hälso-och sjukvård för arbetsterapeuter, barnmorskor, 
biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, läkare, medicinska sekreterare, psykologer, 
röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, 
tandhygienister, tandsköterskor. Undersköterskor är en grupp som väntas ha en ökad 
kompetensobalans på lång sikt. Inom övriga verksamheter kommer det också finnas 
rekryteringsutmaningar. Särskilt till tjänster med krav på längre erfarenhet inom yrket. 
På sikt lyfts ledarskap, projektledning och kompetenser kopplat till digitalisering som 
viktigast för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov.  Underlag: Uppdaterad 
regiongemensam plan för kompetensförsörjning 2022 – Västra Götalandsregionen 

SCB:s prognoser på nationell nivå avseende tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor 
fram till 2035 pekar för grundutbildade sjuksköterskor på att dagens bristsituation 
förväntas kvarstå under prognosperioden eller till och med förvärras något. Läget är 
något mer alarmerande för specialistutbildade sjuksköterskor. SCB lyfter särskilt fram 
ökade gap för specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv-, operations- och 
ambulanssjukvård och psykiatrisk vård, samt även distriktsjuksköterskor. Det finns 

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2029640?agendaItemId=289405
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2029640?agendaItemId=289405
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starka skäl att tro att utvecklingen i Sverige för den specificerade yrkesgruppen också är 
applicerbar inom VGR. Underlag: ”SSK-bemanning i dygnet runt verksamhet inför 
våren och sommaren 2022” Rapport till Koncernledning hälso- och sjukvård dec 2022. 

Läkarutbildningen  
Läkarutbildningen i Sverige har förändrats från 1 juli 2021. Läkarprogrammet förlängs 
till sex år och blir legitimationsgrundande. Allmäntjänstgöringen (AT) kommer att 
successivt upphöra och specialiseringstjänstgöringen (ST) inledas med en obligatorisk 
introducerande bastjänst (BT) på 6-12 månader. 

Den nya obligatoriska introducerande delen av ST gäller från 1 juli 2021 för studenter 
med läkarlegitimation från utländska lärosäten, som ej har genomgått en svensk AT, och 
för studenter utbildade enligt den nya studiegången vid svenska lärosäten från 2027. 

Under 2021 skapades förutsättningar för 25 BT-tjänster på årsbasis (studenter utbildade 
vid utländska lärosäten) och dessa har sin finansiering beslutad för 2022 med 15 mnkr 
från personalpolitiska anslaget. För 2022 avsattes i RF:s tilläggsbudget ytterligare 22 
mnkr för finansiering av upp till 50 bastjänstgöringsplatser. Om dessa även 
fortsättningsvis ska finansieras regionalt under planperioden behövs endera en 
förlängning av eller en växling/omfördelning av regionbidrag från HSN/HSS till RS 
(PU).  

Under de närmsta åren kommer både den tidigare och den sedan 1 juli 2021 nya 
läkarutbildningen att löpa parallellt.   

Det finns en rad frågor som VGR behöver ta ställning till under planperioden gällande 
den nya läkarutbildningen, men under planperioden handlar det främst om hur den 
fortsatta regionala styrningen av AT-, BT- och ST-tjänster ska utformas. Denna fråga 
bereds i särskild ordning. 

Förändringen av svensk läkarutbildning med införande av en obligatorisk 
introducerande del (BT) innebär en beräknad merkostnad för VGR motsvarande 30 – 
40 mnkr årligen från och med 2026/2027. Under planperioden bedömer 
Koncernkontoret att dessa merkostnader inte uppstår för VGR. 

Lön/lönesatsningen 
På grund av att avtalsperioden för löneöversyn påbörjas i april varje år kommer den 
särskilda lönesatsningen för konkurrenskraftiga och jämställda löner 2022 (år 1), 235 
mnkr, att fördelas under april-december. För satsningen 2023 (år 2) innebär detta att 
kostnaden för årets tre första månader går till 2022 års satsning, vilket innebär att 2023 
års satsning blir mindre (78 mnkr). Därmed kommer utrymmet för nya grupper bli lägre 
2023 och även 2024 (år 3).  

Konsekvensen av samma nivå på regionbidraget till personalutskottet för 
konkurrenskraftiga och jämställda löner år 2 och år 3 innebär att satsningen blir lägre 
om inte regionbidraget justeras eller utökas 2023 och 2024. 

 

Utbildningsuppdraget 

Hälso- och sjukvården ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser av god kvalitet och i 
tillräcklig omfattning för de utbildningar som utbildar personal inom hälso-och sjukvård. 
Utbildningsuppdraget är en förutsättning för hälso- och sjukvårdens 
kompetensförsörjning.

https://public360.vgregion.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=2320359&VerID=2142806
https://public360.vgregion.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=2320359&VerID=2142806
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Ekonomisk fördjupning 
Intäkter från skatter och generella statsbidrag  
Prognosen för den genomsnittliga årliga förändringen av skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och läkemedelsförmånen under perioden 2021-2025 är 
3 procent. 

Skatteintäkterna ökar med i genomsnitt 3,3 procent under perioden. Mellan 2021 och 
2022 är ökningstakten endast 2,6 procent vilket framför allt beror på den höjning av 
grundavdragen som ligger i riksdagens beslutade statsbudget för 2022. Detta 
kompenseras med en höjning av det generella statsbidraget i den kommunalekonomiska 
utjämningen 2022. Reallöner och produktivitet beräknas de kommande åren öka måttligt 
i ett historiskt perspektiv, med en relativt svag produktivitetstillväxt och därmed ökar 
skatteunderlaget enligt SKR:s scenario mindre än de senaste 10 åren, då tillväxten legat 
runt fyra procent per år. 

Den kommunalekonomiska utjämningen ökar i genomsnitt med 1,2 procent under 
perioden. Den svaga ökningen beror främst på att den tillfälliga förstärkningen av 
generella statsbidrag som riktades till regionerna på grund av pandemin 2021 (3 mdkr) 
och 2022 (1,5 mdkr) upphör 2023. 

Läkemedelsförmånen ökar med 2,6 procent mellan 2021 och 2022 men i tabellen räknas 
bidraget därefter upp med 2 procent årligen. 

  



          Ekonomisk fördjupning 

 

 Västra Götalandsregionen • Planeringsunderlag 2023-2025   24 
 

 

Tabell 4. Intäkter från skatter och generella statsbidrag  

 2021 2022 2023 2024 2025 Snitt 

Skatteintäkter  47 668 48 919 50 700 52 347 54 250 3,3% 

Kommunalekonomisk utjämning    6 393   6 869 6 477 6 712 6 710 1,2% 

Läkemedelsförmånen   5 509   5 653 5 766 5 881 5 999 2,2% 

Summa  59 570 61 441 62 943 64 940 66 959 3,0% 

          

          

Procentuell förändring mellan åren  2022 2023 2024 2025  

Skatteintäkter   2,6% 3,6% 3,2% 3,6%  

Kommunalekonomisk utjämning   7,4% -5,7% 3,6% 0,0%  

Läkemedelsförmånen  2,6% 2,0% 2,0% 2,0%  

Summa   3,1% 2,4% 3,2% 3,1%  
 

Prisutveckling i sektorn 
Den förhållandevis höga prognosen för timlön 2021 ger effekt på de sociala avgifterna 
2023, då dessa kommer med som pensionsgrundande inkomster i de förmånsbestämda 
pensionerna. Det är orsaken till hög LPIK 2023.  På grund av pandemin är de 
parametrar som påverkar pensionsprognoserna och sociala avgifter mycket osäkra. 

 

Tabell 5. Prognos för prisutveckling inom sektorn (LPIK), SKR december 2021 

Årlig procentuell förändring 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

LPIK, landstingsprisindex inkl. läkemedel 0,8% 2,5% 1,8% 3,3% 1,3 2,8 

 - Timlön 2,3% 3,0% 2,4% 2,5% 2,6% 3,0% 

 - Socialavgifter -2,4% 4,7% 1,1% 9,4% -1,3% 5,3% 

 - Läkemedel  -2,6% -0,7% -0,7% -0,7% --0,7% 

 - Förbrukning 0,2% 2,6% 2,3% 2,2% 2,3% 2,6% 

LPIK, landstingsprisindex exkl. läkemedel 0,6% 3,2% 2,1% 3,8% 1,6% 3,4% 

 
 

Bidrag från staten 
Den pågående pandemin innebär fortsatt stora påfrestningar för hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik och kultur och riksdagen har beslutat om ytterligare förstärkningar av de 
riktade statsbidragen under 2021 och i statsbudgeten för 2022. I juni 2021 beslutade 
regionstyrelsen om fördelning av riktade statsbidrag för 2022 till nämnder och styrelser. 
Riksdagen beslutade i statsbudgeten för 2022 om ytterligare statsbidrag, främst 
relaterade till konsekvenser av pandemin. 

I statsbudgeten för 2022 som beslutades i november 2021 förstärks de generella 
statsbidragen, dels genom ett generellt tillskott till regioner och dels genom satsningar på 
bland annat pneumokockvaccin, gymnasieskolor och cykelförmån. Dessa riktade 
satsningar ingår i den kommunalekonomiska utjämningen och kan riktas till nämnder i 
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regionbidragen 2023. 

Riktat statsbidrag för uppdämt vårdbehov uppgår till 1 mdkr 2022. Det är i dagsläget 
oklart om det förlängs 2023. 

Riksdagen har också beslutat om ökning av riktade statsbidrag, bland dem en 
förstärkning till hälso- och sjukvård på en miljard som gäller 2022, fortsatt satsning på 
vaccinationer, tester, vaccinationsbevis och uppdämt vårdbehov. Därutöver riktas 
statsbidrag till satsningar på bland annat insatser mot livmoderhalscancer, ett ökat antal 
vårdplatser och återhämtningsbonus. Statsbidraget Goda förutsättningar för vårdens 
medarbetare avslutades 2021 men ersätts under 2022 med ett riktat bidrag till personal 
inom hälso- och sjukvård. Därefter upphör det enligt regeringens höstproposition. 2022 
är ett valår och därför är prognosen för statsbidrag för perioden 2023-2025 osäker. 

 

Tabell 6. VGR:s intäkter från statsbidrag, utfall och prognos 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kommunalekonomisk utjämning  4 710 6 393 6 869 
 

6 477 
 

6 712 
 

54 250 

Generella statsbidrag 7 030 5 468 5 653 5 766 5 881 5 999 

Riktade statsbidrag 5 556 8 536 4 300 4 200 2 500   

Summa 17 296 20 397 16 822 16 443 15 093   

          

          

Skatteintäkter  47 668 48 919 
 

50 700 
 

52 347 
 

54 250 

Summa inklusive skatteintäkter  68 065 65 741 

 
 

67 143 

 
 

67 440 
  

          
Andel generella och riktade statsbidrag samt 
kommunalek. utjämning : 30,0% 25,6% 24,5% 22,4%  

 

Tabellen ovan visar redovisat utfall för åren 2020-2021. Åren 2022-2024 är prognoser 
som baseras på SKR:s sammanställning av statsbidrag och utgår från att Västra 
götalandsregionen andel motsvaras av vår befolkningsandel, cirka 16 procent. Ersättning 
för tester och vaccinationer ingår inte i prognosen utan tillkommer, men ingår däremot i 
utfallet 2021. För 2025 finns få statsbidrag föreslagna och ingår därför inte i tabellen. 

 

Utveckling av regionbidrag de senaste åren 
Den totala ökningen av regionbidrag uppgår under perioden 2016–2022 i genomsnitt till 
4,47 procent/år och följer i stort sett ökningstakten för skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag (4,1 procent/år). Hälso- och 
sjukvården har ökat med närmare 1,9 mdkr årligen, motsvarande 4,46 procent, vilket 
överstiger genomsnittlig årlig prisförändring enligt LPIK med ca 2 procent. Ökningen 
dras upp något av pandemisatsningen som beslutades i tilläggsbudgetarna för 2021 och 
2022. Under ett flertal år har primärvård haft högre takt i uppräkningen än den 
specialiserade vården. 
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Tabell 7, Utveckling av regionbidrag 2016-2022 

 

  

2016 2022 

Årlig 
genomsnittlig 

förändring 
(mnkr) 

Årlig 
genomsnittlig 

förändring 
(%) 

Hälso- och sjukvård 37 330 48 494 1 861 4,46 

Regional utveckling 756 1 000 41 4,78 

Miljö 89 132 7 6,81 

Kultur 1 090 1 149 10 0,87 

Kollektivtrafik 4 200 5 645 241 5,05 

Regiongemensamt 3 951 5 240 215 4,82 

  47 417 61 661 2 374 4,47 

 

I hälso- och sjukvård räknas här regionbidrag avseende personalutskottet och sjukresor som budget- och redovisningstekniskt är 

placerade inom regiongemensamt. Även de 670 miljonerna för pandemihantering 2021 och ytterligare 330+500 i tilläggsbudget 

2022 har i tabellen hanterats som hälso- och sjukvård, även om dessa regionbidrag tillfaller regionstyrelsen. Utvecklingen för 
kultur och RUN påverkas av teknisk justering 2021 då ansvar för folkhögskolor överfördes till RUN.   

 

Den faktiska uppräkningen till verksamheterna på förvaltningsnivå inom främst hälso- 
och sjukvård skiljer sig från vad verksamheterna upplever. Ett stort glapp mellan 
upplevd och faktisk uppräkning medför att förutsättningarna för ekonomi och 
verksamhet i balans också upplevs på olika sätt inom VGR. För att säkerställa 
förtroende och tillit i dialogen mellan verksamhet och uppdragsgivare behöver ett 
gemensamt arbete fortsatt genomföras för att få en gemensam bild av 
förutsättningarna.  

 

Bedömning av kostnader för IS/IT (inkl FVM) 
Digitalisering är ett viktigt verktyg för att förbättra och utveckla VGR:s verksamheter 
med högre tillgänglighet och kvalitet. Behovet av digitalisering ökar, det finns därför 
framöver ett behov av utökad budget från ägaren för digitalisering. 

Prognosen över de totala IS/IT-kostnaderna visar på att kostnaderna ökar med ca 1 100 
mnkr (42%) mellan år 2022 och 2026, från dagens kostnad på ca 2 500 mnkr till ca 
3 600 mnkr. Detta är i linje med av Regionfullmäktige beslutad budget och plan. 

Huvudprincipen bör vara att ansvaret för tillkommande kostnader fördelas till 
förvaltningar enligt finansieringsmodellen för IS/IT, liksom ansvaret för 
effekthemtagning. En tydlig samordning av arbetet kommer att vara nödvändig för att 
säkra effekthemtagningen och undvika en total kostnadsökning för VGR. 
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Figur 3, Prognos över totala IS/IT-kostnader 2022-2026 

 

 

• Obligatoriska tjänster och volymtjänster finansieras av förvaltningar/bolag och 
ägare. I kostnaderna ingår licenser, support, infrastruktur mm. t.ex. lönesystem, 
inköpsstöd, ekonomisystem.  

o Kostnader för drift och förvaltning av Millennium (nytt journalsystem 
inom sjukvården) efter implementering finansieras av 
förvaltningar/bolag och ägare 

o Volymtjänster avser till exempel internleasing, konsultkostnader  

• RS finansierar utveckling, strategiska satsningar mm. Projektmedel avser medel 
för utveckling av övriga IS/IT tjänster, nya och befintliga  

• FVM befintliga system avser kostnader för utveckling, avveckling och arkivering 
av system integrerade mot Millennium 

• FVM avser kostnader för program FVM  

 

Under införandet av FVM har utveckling och vidmakthållande av befintliga system 
prioriterats ned mot bakgrund av den tidplan som finns. Införandet är försenat och 
därför kommer det att finnas behov av projektmedel för både vidareutveckling och drift 
av befintliga system. 

Prognosen innehåller flera osäkra antaganden, främst takten i införande av nya e-
tjänster, teknisk utveckling och avveckling av befintliga system vid införande av 
Millennium, men ger ändå en grov bild av utvecklingen framöver. Det finns risk för 
kvarstående kostnader, 35 mnkr, 2025 för befintliga, ej avvecklade, system som 
regionstyrelsen övertar ansvaret för, vilket kan behöva hanteras i budget 2025. Då 
kostnader för obligatoriska tjänster och volymtjänster finansieras av förvaltningar/bolag 
och ägare är det därför viktigt att redan nu förbereda och säkerställa effekthemtagningen 
hos sjukvårdsförvaltningarna gällande Millenium och e-tjänster vilket möjliggörs genom 
de nya digitala lösningarna. För att möta de prognosticerade kostnadsökningar behöver 
effekthemtagningen motsvara ca 600 mnkr 2025.  

För att främja digitaliseringstakten har ägaren, enligt finansieringsmodellen, ansvar för 
att tillföra medel till strategiska satsningar, vilket bland annat omfattar ökad mobilitet, 
cybersäkerhet och ökat användande av digitala tjänster. 
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Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudget för 2023 och planåren 2024–2025 är inom det finansiella 
nyckeltalet som kopplar avskrivningskostnadernas andel av skatteintäkterna till maximalt 
sex procent under en rullande tioårsperiod.  

Investeringsbudgeten är en årlig utgiftsrestriktion. Därför beror det faktiska utfallet 
gentemot budget på om investeringarna håller tidplan och kan genomföras i tid. Flera 
investeringar har påverkats av pandemin varför behov av 
utbetalningar/investeringsbudget understiger det i förra planeringsunderlaget aviserade 
behovet. Koncernkontorets tidigare bedömning är att investeringsnivåerna på sikt 
behöver minska. Koncernkontoret kommer att återkomma med ett förslag till vad som 
ryms inom den föreslagna ramen i samband med ägarutskottets möte i mars. 

VGR står alltjämt inför stora reinvesteringsbehov. Effekter av VGR:s förändrade 
investeringsprocess, där regionstyrelsen numera bekräftar förvaltningar och bolags 
större investeringsbehov börjar märkas. Flera förvaltningar/bolag har fått 
investeringsidéer godkända men ännu inte planerat färdigt för att begära en plats i 
investeringsplanen. I takt med att detta sker kan investeringstrycket öka under och efter 
planperioden. Utan tydliga prioriteringar på övergripande nivå måste avvägningen i 
omfattning av investeringen basera sig på den sammantaget bästa lösning, både utifrån 
verksamhet och driftsekonomi. Detta ställer krav på att nämnder/styrelser i samband 
med begäran om investeringar uppvisar ansvarstagande för sin ekonomi. 
Avskrivningskostnaderna bedöms öka som helhet, vilket ställer krav på återhållsamhet, 
kostnadseffektiva lösningar samt omprioritering från andra kostnadsslag. 

Sjukhusens investeringsbehov beror alltjämt på att många byggnader är äldre och i 
behov av upprustning. Mot bakgrund av tydligare krav på återhållsamhet har ligger 
huvudinriktningen på ombyggnation. Allt mer tekniskt avancerad och 
utrymmeskrävande utrustning driver också på fastighetsinvesteringar i de fall 
grundkonstruktion inte tillåter mindre lokalanpassningar. 

Investeringar inom kollektivtrafiken drivs framför allt av att säkra långsiktig rådighet 
över depåer samt investeringar för ersättning och utökning av fordon för spårbunden 
trafik. För närvarande redovisas investeringar i spårvagnsdepå Ringön och inköp av nya 
spårvagnar (M33 och M34) utanför plan.  

 

Tabell 8. Utgifter och kostnader för investeringar 

Investeringsutgifter  Utfall Budget Plan 

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

RF:s investeringsbudget 6 100 6 300 5 900 6 000 6 000  

Utfall 5 128 4 355     

Bedömt behov av 
investeringsbudget    6 000 6 000 5 800 

Investeringar redovisade utanför plan 
1 051 1 030 1 495    

Avskrivningar 2 574 2 822 2 978 3 400 3 800 4 000 

- Varav fastigheter 967 1 123 1 186 1 360 1 540 1 590 

- Varav fordon och utrustning 1 607 1 699 1 792 2 040 2 260 2 410 

Avskrivningars andel av 
skatteintäkter, bidrag från 
utjämningen och generella 
statsbidrag 

4,5%  4,7% 4,8% 5,4% 5,9% 6,0% 

Obs! Ej beslutade investeringar är värderade till 2021 års kostnadsläge 
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Pensioner 
Utvecklingen av pensionskostnaderna beror till stor del på parametrarna inkomst- och 
prisbasbelopp och på grund av pandemin är det stora svängningar i prognoserna. Enligt 
KPA:s prognos från december 2021 ökar pensionskostnaderna med närmare en miljard 
kronor mellan 2022 och 2025, vilket motsvarar en ökning på cirka 19 procent. Orsaker 
till utvecklingen är främst en förväntad ökning av inflationen de närmaste åren samtidigt 
som fler anställda beräknas få ta del av den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) 
genom att inkomstbasbeloppet bedöms bli lägre än tidigare prognos.  

De kommunala parterna kom i december 2021 överens om ett nytt pensionsavtal. 
Avtalet kommer börja gälla fr o m 1 januari 2023. På KPA Pension påbörjas nu arbetet 
med att sätta sig in i detaljerna kring det nya avtalet och vilka förändringar som det för 
med sig för både anställda och arbetsgivare i kommunsektorn. Koncernkontoret 
återkommer i ett kompletterande planeringsunderlag med ytterligare information. 

 

Betänkande om god kommunal hushållning 
En statlig utredning föreslår ett uppdaterat regelverk för ekonomistyrning och 
ekonomisk förvaltning i kommun- och regionsektorn. Det är i nuläget oklart hur de 
exakta lagtexterna kommer att se ut, men det är sannolikt att det kommer ställas större 
krav på regioner och kommuner att formulera mål, bland annat avseende nivå för årets 
resultat. För att förbättra möjligheterna att möta troliga lagförändringar till följd av den 
kommande propositionen, bör arbetet med budget 2023 och uppdateringen av riktlinjen 
för god ekonomisk hushållning ta hänsyn till betänkandets intention. Koncernkontoret 
avser återkomma till partierna i kompletterande planeringsunderlag i mars med mer 
detaljerad information om lämpliga finansiella mål inklusive resultatnivåer. 

 

Behov av balans över tid 
VGR har de senaste åren gjort positiva ekonomiska resultat. Under perioden 2016–2020 
uppgick överskotten till i genomsnitt 1,8 procent av intäkterna från skatter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Under perioden förbättrades 
kassalikviditeten och soliditeten med 9 respektive 25 procentenheter, vilket medför en 
förstärkning av den finansiella kapaciteten.  

Varför är då den generella rekommendationen att regioner och kommuner ska ha ett 
visst positivt resultat för att klara en god ekonomisk hushållning över tid? En viktig 
princip för offentlig förvaltning är den så kallade generationsprincipen som kort innebär 
att varje generation ska bära sina egna kostnader och inte belasta kommande 
generationer med kostnader eller åtaganden. Det måste därför finnas en balans i hur nya 
investeringar finansieras så att kommande generationer inte blir belastade av de 
åtaganden vi tar på oss idag. Förutsättningarna är naturligtvis väldigt olika men för VGR 
är förutsättningarna att verksamheten växer och förändras. Det kräver nya investeringar 
som inte bara ska ersätta det som redan finns utan även bygga ny kapacitet och förmåga 
för framtiden. De nya investeringarna och åtagandena måste bäras gemensamt av 
nuvarande och kommande generationer för att ekonomin ska vara balanserad över tid. 
Om nuvarande generation inte använder en del av de medel som finns tillgängliga idag 
till framtida investeringar vältras ett allt för stort åtagande över till kommande 
generationer. Hade verksamheten varit helt konstant i omfattning och form skulle 
positiva resultat inte vara lika angelägna. 
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VGR bör därför upprätthålla den positiva utvecklingen och även fortsättningsvis göra 
ett visst överskott. Förutom de argument som finns för en balanserad finansiering av 
nya åtaganden över tid är det också viktigt att finansiera tidigare generationers åtaganden 
som ännu inte belastat ekonomin. Som exempelvis framtida pensionsutbetalningar. Det 
är även viktigt att upprätthålla en viss beredskap för oförutsedda kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar. 

 

Övriga frågor att hantera i budget och plan  

Sjukresor 

Kostnaderna för sjukresor beräknas bli 75 mnkr högre än budget 2021. En del av 
kostnadsökningen beror på pandemin genom kostnader för utebliven samåkning samt 
transportering av patienter med covid-19. Samtidigt kommer det uppdämda 
vårdbehovet leda till fler resor till och från vården när pandemin upphör. Det är därför 
svårt att under rådande omständigheter bedöma hur stor obalansen är. Den 1 juli 2021 
infördes ett nytt regelverk för sjukresor. Hur detta påverkar kostnaderna kommer följas 
upp. 

Smittspårningsenhet Regionhälsan 

Verksamheten finansieras med statsbidrag c:a 9 mnkr 2022, Det finns inget beslut om 
fortsatt finansiering med statsbidrag 2023. 

Fasta kostnader för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

Regionstyrelsens beslut i december 2021 innebar  

1. Regionstyrelsen beslutar att finansiering av fasta kostnader för 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg år 2022 tas från regionstyrelsens 
oförutsedda medel. 

2. Fasta kostnader för år 2023 tas med i budgeten för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

Kostnaden 2022 beräknas till 9 mnkr. 

Tarmcancerscreening 

Fullt utbyggd beräknas kostnaden till 100 mnkr per år. 2023 beräknas kostnaden till 40 
mnkr per år och i budget och plan för 2023 avsattes 20 mnkr för ändamålet. 

Pneumokockvaccin 

I regeringens budget 2022 ingår i utjämningen ersättning för pneumokockvaccin, 40 
mnkr, varav cirka 7 mnkr till VGR som och bör riktas till HSS i budget 2023. 
 

 

 

 

 



          Ekonomisk fördjupning 

 

 Västra Götalandsregionen • Planeringsunderlag 2023-2025   31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          Ekonomisk fördjupning 

 

 Västra Götalandsregionen • Planeringsunderlag 2023-2025   32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn: Planeringsunderlag 2023-2025 

Diarienummer: RS 2021-06742 

Ansvarig förvaltning: Koncenkontoret 

Ansvariga handläggare: Anders Östlund (anders.ostlund@vgregion.se) och Michael Kihlström 

(michael.kihlstrom@vgregion.se) 

mailto:anders.ostlund@vgregion.se

