
Årsredovisning
2021



Västra Götalandsregionens Årsredovisning 20212

Innehåll

3

Det här är  
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen (VGR) omfattar 56 000 anställda fördelade 
på 2 000 arbetsplatser som tillsammans strävar efter att uppnå visionen 
att de 1,7 miljoner invånare som bor i Västra Götaland ska ha ett gott 
liv. Detta görs genom ett samlat ansvar för hälso- och sjukvård, kultur, 
kollektivtrafik och regional utveckling i samverkan med kommuner,  
akademi och övriga externa parter.

Det här är  
Västra Götalandsregionen ..3

En vanlig dag i Västra Götaland… 4

Den regionala koncernen ..........5

Ännu ett år i pandemins skugga .. 7

Stolthet och samarbete  
– ett tufft och produktivt år  .....8

Sammanfattning .......................9

Översikt över verksamhetens  
utveckling ...............................11

Prioriterade mål och  
fokusområden ........................12

Viktiga händelser under året ...14

Förväntad utveckling ...............16

17

Verksamhet
Västra Götalandsregionens verksamhet bedrivs inom de huvudsakliga  
områdena regional utveckling, kultur, kollektivtrafik samt hälso- och  
sjukvård. För att dessa verksamheter ska fungera så bra och effektivt  
som möjligt bidrar flera gemensamma stödfunktioner. Arbetet inom  
dessa områden beskrivs nedan.

Verksamhet ..................... 17

Regional utveckling .................18

Kultur .....................................26

Kollektivtrafik..........................28

Hälso- och sjukvård .................30

Regiongemensamt ................. 46

52

Medarbetare
Västra Götalandsregionen består av drygt 56 000 anställda. Tillsammans 
bidrar vi varje dag till en tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 
samt en hållbar och innovativ region.

Medarbetare ...................52

Väsentliga  
personalförhållanden ..............53

Sveriges bästa offentliga  
arbetsgivare ............................55

Kompetensförsörjning .............56

Lönebildning ...........................59

Insatser för att utveckla  
ledarskapet ............................ 60

Hälsa och arbetsmiljö ..............61

63

Ekonomi
Västra Götalandsregionen omsätter cirka 75 miljarder kronor. Merparten 
av finansieringen består av skatteintäkter och olika typer av statliga bidrag, 
men också intäkter från biljettförsäljning och patientavgifter. 

Tillsammans arbetar vi för en god ekonomisk hushållning med största  
möjliga nytta för regionens invånare.

Ekonomi ...........................63

Viktiga förhållanden för  
resultat och ställning .............. 64

Resultat ................................. 64

Nettokostnadsutveckling .........69

Verksamhetens ekonomiska  
situation .................................69

Investeringar ...........................70

Pensionsåtagandet ..................71

Finansiell kapacitet ..................72

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning ..........75

Balanskravsresultat ..................76

Händelser av väsentlig  
betydelse ................................77

78

Finansiell rapportering och 
bokslutsdokumentation

Finansiell rapportering  
och boksluts  - 
dokumentation ...............78

Resultaträkning,  
kassaflödesanalys  
och balansräkning ...................79

Redovisningsprinciper..............82

Noter ..................................... 86

Driftredovisning ....................104

Investeringsredovisning .........107

Revisionsberättelse för 2021 ... 109

111

Nämnder och styrelser
Västra Götalandsregionen består av politiska nämnder och styrelser  
som ansvarar för att leda, beställa och utföra i enlighet med fastställda  
mål och uppdrag. Följande avsnitt är en sammanfattning av deras  
rapportering för 2021.

Nämnder och styrelser ...111

Regional utveckling ............... 112

Kultur ................................... 113

Kollektivtrafik........................ 114

Hälso- och sjukvård ............... 115

Regiongemensamt och  
service .................................. 117



3

Det här är  
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen (VGR) omfattar 56 000 anställda fördelade 
på 2 000 arbetsplatser som tillsammans strävar efter att uppnå visionen 
att de 1,7 miljoner invånare som bor i Västra Götaland ska ha ett gott 
liv. Detta görs genom ett samlat ansvar för hälso- och sjukvård, kultur, 
kollektivtrafik och regional utveckling i samverkan med kommuner,  
akademi och övriga externa parter.



Västra Götalandsregionens Årsredovisning 2021Förvaltningsberättelse  |  Det här är Västra Götalandsregionen4

Västra Götalandsregionen:

• arbetar för att du som bor i Västra Götaland har tillgång till god 
hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom att ta ansvar för 
hälso-och sjukvårdssystemet som helhet i samverkan med kommuner 
och privata vårdgivare samt genom verksamheter i egen regi så som 
vårdcentraler, sjukhus och Folktandvården.

• ansvarar för att det finns kollektivtrafik i hela Västra Götaland och 
äger Västtrafik som ser till att du kan resa i hela länet både med  
tåg, buss, spårvagn eller båt.

• stöttar kulturlivet i Västra Götaland och driver egna kultur-
verksamheter, till exempel Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker,  
Regionteater Väst och flera museer. Vi vill att våra invånare och  
besökare ska kunna ta del av musik, teater, dans, film, konst, historia 
och annan kultur oavsett var i Västra Götaland de befinner sig.

• bidrar till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland genom  
insatser som ska skapa förutsättningar för fler och framgångsrika 
företag, nya jobb, utbildningstillfällen samt förbättrade  
kommunikationer.

• bedriver ett aktivt arbete med att främja miljömässig och social  
hållbarhet, både för nuvarande och för kommande generationer.

Med dig genom livet beskriver hur och i vilka  
delar av livet där du som invånare får service  
av oss som jobbar i Västra Götalandsregionen.  
Filmen försöker belysa bredden i vår verksamhet  
och hur viktigt vi ser på kontakten med dig.

Film

Med dig genom livet

En vanlig dag i Västra Götaland…
… föds 54 barn på våra sjukhus

…  kör Västtrafiks fordon motsvarande 12 varv runt jordklotet

…  utförs 148 timmar teckentolkning för döva

…  görs 11 768 besök på våra vårdcentraler

…  görs cirka 8 670 besök på våra sjukhus

https://vimeo.com/386438074
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Den regionala koncernen
Regionfullmäktige är VGR:s högsta  
beslutande församling och beslutar om 
övergripande mål och prioriteringar samt 
fastställer nivån på regionskatten. Totalt 
149 ledamöter väljs av Västra Götalands 
invånare i allmänna val vart fjärde år.  
Ledamöterna representerar olika politiska 
partier utifrån en mandatfördelning  
som baseras på valresultatet. 

VGR:s uppdrag och verksamhet sköts av 
politiska nämnder och styrelser, förvaltnings-
organisationer samt hel- och delägda bolag. 
VGR upprättar även olika typer av  
sam verkansformer med externa aktörer  
för att utföra uppdraget.

Regionfullmäktige

Repr.kommitté Org.beredning Valberedning Arvodesberedning Revisorskollegie

Regionstyrelsen

Ägarutskott Personalutskott

Hälso- och  
sjukvårdsnämnder

Hälso- och  
sjukvårdsstyrelsen Patientnämnder

Styrelsen för Habilitering och hälsa

Styrelsen för Närhälsan

Styrelsen för Regionhälsan

Tandvårdsstyrelsen

Styrelsen för NU-sjukvården

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Styrelsen för Sjukhusen i Väster

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Regionutvecklings-
nämnden

Kollektivtrafik-
nämnden Kulturnämnden Miljönämnden

Folkhögskolestyrelsen

Naturbruksstyrelsen

Styrelsen för Film i Väst AB

Styrelsen för Göteborgs botniska trädgård

Styrelsen för GöteborgOperan AB

Styrelsen för Göteborgs Symfonikerna AB

Styrelsen för Kulturutveckling

Styrelsen för Regionteater Väst AB

Styrelsen för Turistrådet Västsverige AB

Styrelsen för Västtrafik AB

Servicenämnden Fastighetsnämnden Nämnden för Hälsan och stressmedicin
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Styrning och uppföljning  
av den regionala verksamheten
Regionfullmäktige utser i sin tur nämnder 
och styrelser och ger dem de uppdrag som 
behövs för att verksamheterna ska fungera. 
Styrelser och nämnder har olika roller. En 
hälso- och sjukvårdsnämnd har till exempel 
uppdraget att beställa vård utifrån befolk-
ningens behov, medan en sjukhusstyrelse 
ska fatta beslut som leder till att beställ-
ningen utförs. Utifrån behoven som beställar-
nämnderna identifierar, beställs sedan  
den verksamhet som medborgarna ska  
ha till gång till genom olika avtal, överens-
kommelser och uppdrag åt de olika ut-
förarverksamheterna. Det kan vara VGR:s 
egna förvaltningar och bolag som utför, 
men också externa verksamheter, exempel-
vis privata vårdcentraler eller olika trafik-
operatörer.

Nämnder och styrelser ska se till att  
verksamheten uppnår ett värde för  
invånarna. Det innebär att:

• genomföra de mål och uppdrag som  
regionfullmäktige beslutat om

• genomföra överenskommelser,  
uppdrag och avtal

• följa gällande lagar och andra  
författningar

• efterleva Västra Götalandsregionen  
styrande dokument

• organisera verksamheten effektivt  
och ändamålsenligt

• den interna kontrollen är tillräcklig

Om årsredovisningen 
Denna årsredovisning gäller VGR som  
koncern och bygger på den rapportering 
som lämnats av nämnder och styrelser.  
Årsredovisningen är slutet på en lång  
process, vilken inleddes med den budget 
som regionfullmäktige fastställde i juni 
2020. Den är samtidigt ett underlag för  
planering av kommande verksamhet genom  
de slutsatser som dras för framtiden.  
Årsredovisningen är indelad i kapitel för 
verksamhet, medarbetare och ekonomi. 
Regionfullmäktiges prioriterade mål och 
fokusområden är centrala för uppföljningen 
och återspeglas i de rubriker som finns i de 
olika avsnitten i verksamhetskapitlet samt 
inledningsvis i medarbetarkapitlet. 
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Ännu ett år i pandemins skugga
Vi har upplevt ett andra år som i mycket 
hög grad har definierats av pandemin. Hälso- 
och sjukvården har under en stor del av året 
stått under högt tryck av covid-patienter. 
Som beklaglig men ofrånkomlig följd har det 
uppdämda vårdbehovet ökat. I det ned-
stängda samhället har kollektivtrafiken fått 
köras på sparlåga. Kulturlivet har tvingats 
avstå från fysiska arrangemang, men i stället 
utvecklat digitala former för att nå publiken.

2021 blev dessvärre inte året då pandemin 
slutligen besegrades. Men i skrivande stund 
kan konstateras att trycket på sjukvården 
äntligen har lättat i och med att antalet 
vaccinerade invånare har ökat. Regeringen 
har beslutat att häva huvuddelen av restrik-
tionerna. Vårt samhälle kan börja öppnas 
upp och röra sig mot det normala. Vi hoppas 
att det blir varaktigt.

Det finns starka skäl för att än en gång  
uttrycka tacksamhet för hur regionens  
medarbetare på olika områden har stått 
upp, uthärdat och bemästrat de olika faserna  
av pandemin. Det stora flertalet av de  
anställda kunde dessbättre ta ut samman-
hängande semesterledighet under sommaren. 
Att hälso- och sjukvårdens medarbetare 
får utrymme för återhämtning är en kritisk 
faktor för att vår organisation, när pandemin 
klingat av, ska kunna ta sig an arbetet med 

att successivt minska det uppdämda vård-
behovet.

De ekonomiska resurserna utgör inte i 
nuläget någon begränsande faktor. Stats-
bidragen har även under 2021 varit generösa. 
Sjukhusen har hållits skadelösa för pandemins 
merkostnader. Genom god ekonomisk hus-
hållning står Västra Götalandsregionen väl 
rustat för de produktionsökningar och ökade 
upphandlingar som krävs för att minska och 
på sikt avskaffa vårdköerna.

Det är hoppfullt att pandemin inte har 
bromsat utvecklingen på alla områden. 
Under året har näringslivet beslutat sig för 
att genomföra långsiktiga och omfattande 
etableringar i vårt län. Med framåtsyftande 
forskning och starkt entreprenörskap går 
Västra Götaland i spetsen för omställningen 
till ett klimatneutralt Sverige. Den moderna 
tillverkningsindustri som nu växer fram stärker 
konkurrenskraften och utvecklar tillväxten  
i vår region. Det är betydelsefullt.

Johnny Magnusson, 
regionstyrelsens ordförande 
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Stolthet och samarbete – ett tufft  
och produktivt år 
Under året som gått har vi på ett fantastiskt 
sätt lyckats ställa om för att möta de behov  
som pandemin medfört. Det har skett genom 
samarbete och genom ett stort ansvars-
tagande hos våra medarbetare och chefer. 
Vi har dessutom mäktat med att ta ytterligare 
steg för att erbjuda våra invånare en samman-
hållen, god och nära vård i kombination 
med ett hållbart och konkurrenskraftigt 
Västra Götaland.

Möjligheten till vård i hemmet har ökat. 2021 
var det nästan 150 000 som tog chansen att 
träffa läkare, sjuksköterska, fysioterapeut 
eller någon annan expert via nätet. De mobila 
teamen har blivit fler och har ytterligare 
kompetenser. Nya samarbeten har skapats.

Efter flera års ombyggnation kunde vi i  
oktober stolt inviga Drottning Silvias barn-
sjukhus. Lokalerna är anpassade för fram-
tidens högspecialiserade barnsjukvård och 
har en fin och läkande miljö för patienter, 
deras nära och för personalen.

Vid årets slut har vi lyckats vaccinera drygt  
85 procent av invånarna från 12 år med  
minst en vaccindos. Många har arbetat  
hårt och det är därför viktigt att fortsätta 
arbetet med medarbetarnas välförtjänta 
och nödvändiga återhämtning och sam-
tidigt trygga den långsiktiga kompetens-
försörjningen.

Konserter, teater, opera, museibesök. Listan 
kan göras lång över kulturupplevelser som 
erbjuds av VGR i Västra Götaland. Under 2021  
har ett gediget arbete genomförts för att både 
välkomna publiken tillbaka till salongerna och  
behålla den nya digitala publiken, samtidigt 
som våra verksamheter har varit följsamma 
mot restriktioner för att begränsa smittsprid-
ning och minska belastningen på sjukvården.

Processen att ta fram en ny regional ut-
vecklingsstrategi har drivits framgångsrikt 
genom samtal och bred samverkan med 
olika aktörer i hela Västra Götaland. Med 
en ny strategi på plats har vi siktet inställt 
på att tillsammans verka för omställning till 
ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 
Vi har under året fortsatt arbetat med att 
minska vår egen miljö- och klimatpåverkan. 
Bland annat rullar nu över 220 eldrivna 
stadsbussar på våra vägar.

Jag är otroligt stolt över allt vi har lyckats 
med under 2021, det har varit hård arbets-
belastning för många, men också ett otroligt 
fint samarbete. Ett stort tack till alla fantastiska 
medarbetare! Ni gör skillnad för invånarna 
varje dag.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
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Sammanfattning
2021 var ytterligare ett år som definierades 
av pandemin och innebar stora påfrestningar 
på VGR:s verksamheter. Förvaltningar och 
bolag har återigen visat prov på stor flexi-
bilitet och hanterat situationen. Delar av 
året har hälso- och sjukvården stått under 
högt tryck och totalt har 8 835 patienter 
vårdats med covid-19. Av dessa vårdades 728 
på IVA. Parallellt har vaccinations uppdraget 
hanterats liksom fortsatt testning och  
smittspårning. Under 2021 gavs drygt 
2,9 miljoner vaccindoser och 1,8 miljoner 
PCR-tester utfördes.

Omfattande anpassningar har genomförts 
för att hantera de förändrade förutsätt-
ningarna, och medarbetarna har gjort en 
mycket stor insats för både enskilda patienter 
och för samhället i stort. Belastningen inom 
sjukvården har lett till ett ökat antal viss-
tidsanställda och timavlönade samt  
en ökning av övertid och kostnader för 
bemanningsföretag. Pandemin har medfört 
nya insikter om vikten av återhämtning  
för medarbetarna och rätt organisatoriska 
förutsättningar för chefer, bland annat  

genom att uppnå normtalet 10–35 direkt-
rapporterande medarbetare per chef. 

Trots stora uppoffringar från medarbetare 
och verksamheter har delar av den planerade 
vården inte kunnat genomföras, och antalet 
väntande till förstabesök och operation har 
ökat under året. Insatser har vidtagits för  
att alltid erbjuda vård till de patientgrupper  
där behandling inte kan vänta, så som  
cancervård. 

Samordningen mellan vårdaktörer har 
stärkts, exempelvis genom utlåning av  
resurser för smittspårning, effektivare  
nyttjande av operationssalar samt allt  
närmre samverkan med kommuner och  
privata vårdgivare. Pandemin har också  
drivit på den tekniska utvecklingen och 
under året har antalet digitala vårdmöten 
fortsatt att öka kraftigt.

Restriktionerna i samhället har inneburit ett 
minskat resande i kollektivtrafiken. Västtrafik  
har fortsatt att leverera en stabil trafik i 
hela Västra Götaland, delat ut munskydd 
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samt informerat om trängsel och alternativa 
resvägar. Bedömningen är att både resande 
och marknadsandelar successivt kommer 
att utvecklas i positiv riktning i takt med att 
samhället öppnar upp. Det är dock svårt att 
bedöma i vilken grad nya resmönster kommer 
att bli bestående och vilka långsiktiga effekter 
detta kommer att få för det hållbara resandet.

Pandemin har även slagit hårt mot kultur-
livet, vilket bidragit till utveckling av nya 
former för att nå publiken så som digitala 
föreställningar och utomhuskonserter. Inför 
återstarten behöver kraftsamlingar bland 
annat göras för barns och ungas deltagande 
samt tillvaratagande av digitala möjligheter. 

Den ekonomiska utvecklingen i Västsverige 
har varit stark under året och arbetslösheten 
har minskat, men samtidigt ökar andelen  
långtidsarbetslösa och mycket arbete  
återstår. VGR fortsätter att samarbeta och 
genomföra insatser tillsammans med  
kommuner, näringsliv, myndigheter,  
akademi och det civila samhället för att 
göra Västra Götaland till ett föredöme  
i omställningen till ett hållbart och  
konkurrenskraftigt samhälle. 

Koncernens resultat påverkades på flera 
sätt av omständigheter som inte var kända 
vid årets början samt händelser av engångs-
karaktär. En oväntat snabb konjunkturåter-
hämtning från föregående års nedgång 

har genererat högre skatteintäkter och en 
positiv värdeutveckling på våra finansiella 
placeringar. Staten har skjutit till statsbidrag 
kopplade till pandemin, som kompenserat 
för högre kostnader. I resultatet ingår  
engångsposter för pensionskostnader på 
grund av ändrat livslängdsantagande, 
samt avsättning för infrastruktursatsningar 
kopplade till Sverigeförhandlingen. 

Resultatet justerat för värdeutveckling på 
finansiella placeringar uppgår till cirka  
840 miljoner kronor, vilket motsvarar  
1,4 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Detta kan jämföras med den 
generella målsättningen för god ekonomisk 
hushållning på två procent. 

Koncernens redovisade resultat inklusive 
finansiella poster uppgår till 2 636 miljoner 
kronor. Budgeterat resultat om 443 miljoner 
kronor baserades på ett antagande om 
återgång och normaliserad verksamhet och 
en stor insats för att klara det uppdämda 
vårdbehovet som pandemin orsakade 2020.

Det finns osäkerheter kring den framtida  
ekonomiska utvecklingen, då intäkts-
utvecklingen förväntas vara lägre än tidigare 
år. Hög investeringstakt och prisökningar 
i sektorn ger risk för ekonomisk obalans. 
Årets resultat ökar regionens egna kapital 
och ger VGR fortsatta förutsättningar för 
en stabil ekonomisk långsiktig utveckling.
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Översikt över verksamhetens utveckling

Tabell 1. Nyckeltal i koncernen

Enhet 2017 2018 2019 2020 2021

Omvärld

Regionskattesats Kr 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48

Genomsnittlig skattesats landsting Kr 11,36 11,39 11,49 11,49 11,56

Skatteunderlag per invånare i Västra Götaland Kr 199 029 206 716 214 209 220 500 226 900

Skatteunderlag i procent av riksgenomsnitt % 98,6 99,0 99,4 99,7 99,2

Västra Götalands folkmängd 31/12 Antal 1 690 782 1 709 814 1 725 881 1 734 443 1 744 859

Sveriges folkmängd 31/12 Antal 10 120 242 10 230 185 10 327 589 10 379 295 10 452 326

Andel i Västra Götaland % 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

Nyckeltal per invånare
Tillgångar/invånare Kr 23 864 25 675 27 168 32 164 36 057

Eget kapital per invånare Kr 4 547 4 465 5 159 6 184 7 660

Skulder/invånare exkl ansvarsförbindelser Kr 19 317 21 209 22 009 25 980 25 825

Skulder/invånare inkl ansvarsförbindelser Kr 33 558 34 892 35 324 39 076 38 842

Resultaträkningen
Resultat Mnkr -223 -11 1 063 1 822 2 636

Personalkostnader Mnkr 30 505 32 491 33 258 33 485 37 400

Verksamhetens nettokostnader exkl  
jämförelsestörande poster

Mnkr 49 534 51 980 53 580 54 156 57 833

Nettokostnader i procent av skatt, utjämning, 
statsbidrag

% 98,1 99,8 98,3 95,4 97,1

Balansräkningen
Eget kapital Mnkr 7 688 7 635 8 904 10 725 13 366

Investeringar i materiella anläggningstillgångar Mnkr 3 767 5 477 5 884 6 179 5 374

Balansomslutning Mnkr 40 348 43 899 46 888 55 787 62 915

Soliditet exkl. ansvarsförbindelser % 19 17 19 19 21

Soliditet inkl. ansvarsförbindelser % -41 -36 -30 -21 -14

Likviditet Mnkr 12 463 12 246 12 155 16 909 21 265

Självfinansieringsgrad av investeringar % 75 41 58 71 102

Personal
Anställningar, totalt Antal 55 079 55 680 55 658 55 792 56 519

Andel män % 21,8 21,6 21,7 22,0 21,9

Anställningar, tillsvidare Antal 46 711 47 441 47 747 47 983 47 932

Anställningar, visstid Antal 3 943 3 625 3 299 3 260 3 372

Anställningar, timavlönade Antal 4 425 4 614 4 612 4 549 5 215

Nettoårsarbetare Antal 42 991 43 497 43 589 44 003 43 957

Medelålder År 46,0 46,0 46,0 46,0 45,9

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid, 
helår, totalt 

% 6,6 6,5 6,2 7,7 7,1

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid, 
helår, kvinnor 

% 7,3 7,3 6,9 8,4 7,9

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid, 
helår, män 

% 4,0 4,0 3,9 5,0 4,3
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Prioriterade mål och fokusområden
Utfallet för regionfullmäktiges 11 prioriterade 
mål och 17 fokusområden visar på delvis 
måluppfyllnad. Sex mål och fokusområden  
bedöms vara uppfyllda medan 19 bedöms 
vara delvis uppnådda och tre ej uppnådda. 
Störst måluppfyllelse finns inom regional 
utveckling, medan det inom hälso- och  

sjukvården enbart är fokusområdena  
”Invånarnas tillgång till digitala vårdformer 
ska öka”, ”Verksamhetens användning av 
digitala lösningar” samt ”Vårdcentraler  
som kan erbjuda sina patienter en fast  
läkarkontakt ska premieras” som bedöms 
ha uppnåtts under året.

Tabell 2. Prioriterade mål enligt regionfullmäktiges budget 2021

Prioriterade mål Uppnått
Delvis  

uppnått
Inte  

uppnått

Fler i arbete genom bättre matchning

Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och  
persontrafik

Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och  
attraktivitet i både stad och land ska öka

Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften  
för en hållbar industri

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Deltagandet i kulturlivet ska öka

Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och 
vistas i hela regionen

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och  
kompetensutveckling
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Tabell 3. Fokusområden enligt regionfullmäktiges budget 2021

Fokusområden Uppnått
Delvis  

uppnått
Inte  

uppnått

Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat,  
samordnat stöd för behovsanpassad utbildning

Öka förståelsen för att Västra Götaland har eftersatt infrastruktur som  
försvårar Sveriges tillväxt

Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar  
för att hela regionen ska utvecklas

Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att  
bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen

Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen 
och bidrar till landsbygdsutveckling

Arbetsmarknaderna i Västra Götaland ska knytas samman med nya  
tre-zoner-systemet i kollektivtrafik

Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning.  
Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef

Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med  
överbeläggningar

Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut till  
närsjukhus eller andra specialistmottagningar

Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och 
behandling

Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med 
psykisk ohälsa

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens  
användning av digitala lösningar

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska  
premieras

Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom tillskapande av fler  
mobila och nära vårdformer

Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk ohälsa

Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till 
marknads situationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas
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Viktiga händelser 
under året

Tillsammans bidrar vi till det  
goda livet – ett axplock av  

viktiga händelser med korta  
inslag från förvaltningarnas  
och bolagens verksamheter.

Film

Januari
 » Den andra vågen når sin kulmen med 552 samtidigt  
inneliggande patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus  
varav som mest 84 på intensivvårdsavdelning.

 » Regionstyrelsen antar en koldioxidbudget för Västra Göta land. 
Budgeten visar hur mycket utsläppen behöver minska per år  
för att Västra Götaland ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Februari
 » Regionfullmäktige beslutar om en ny regional 
utvecklingsstrategi för perioden 2021–2030.

 » Regionfullmäktige beslutar att bygga en  
ny skola för hästutbildning vid Axevalla.

Mars
 » Hälso- och sjukvårds styrelsen  
beslutar om att införa screening 
för tarmcancer för invånare  
i åldersgruppen 60–74 år.April

 » Regionfullmäktige antar  
”Miljömål 2030” för VGR:s  
verksamheter samt ”Mål för  
social hållbarhet 2030”.

 » Den tredje pandemivågen når sin  
kulmen med 393 inneliggande  
patienter varav som mest 71 patienter 
på intensivvårdsavdelning.

Maj
 » En renoverad och moderniserad  
intensiv vårdsavdelning invigs vid  
Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

 » Bygglov för etapp två och tre avseende  
nya växthus med besöks centrum beviljas  
för Botaniska trädgården i Göteborg. 

 » Regionfullmäktige antar ett reviderat  
trafikförsörjningsprogram.

 » Kulturnämnden beviljar cirka 1 000 konstnärer  
i Västra Götaland stipendier på 57 200 kronor  
vardera.

https://vimeo.com/652838978/e6ca31dee0
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/MN9337-342486626-18/SURROGATE/Rapport%20Koldioxidbudget%202020-2040%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20(1).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/MN9337-342486626-18/SURROGATE/Rapport%20Koldioxidbudget%202020-2040%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20(1).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/MN9337-342486626-18/SURROGATE/Rapport%20Koldioxidbudget%202020-2040%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20(1).pdf
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/miljomal-2030/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs3259-357170841-108/native/210x297_VGR_Mal_for_social_hallbarhet_2030%5b5%5d.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs3259-357170841-108/native/210x297_VGR_Mal_for_social_hallbarhet_2030%5b5%5d.pdf
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/
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Juni
 » De första erbjudandena om självprov-
tagning för humant papillomvirus (HPV) 
skickas ut av Regionhälsan. Totalt  
beräknas cirka 67 000 erbjudanden 
skickas ut till kvinnor i VGR 2021.

 » Sveriges modernaste infektionsavdelning 
färdigställs på Södra Älvsborgs Sjukhus i 
Borås. Det nybyggda Psykiatrins kvarter  
i Borås får internationella priser och 
uppmärksammas som en av världens fyra 
bästa nybyggda psykiatriska vårdmiljöer 
inom så kallad mental health design.

Augusti
 » En samarbetsplattform mellan Chalmers, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Göteborgs universitet öppnas på 
Mölndals sjukhus. Centrumet kommer 
att bedriva forskning för att utveckla 
teknik som kan återställa funktion och 
lindra smärta vid amputation, motoriska 
funktionsnedsättningar och neuro-
logiska sjukdomar.

 » Göteborgs Symfoniker startar upp  
sin verksamhet genom tre veckor med  
utomhuskonserter vid Bohus Fästning  
i Kungälv.

September
 » Första operationerna med den nya operationsroboten 
för urologi, kirurgi och gynekologi genomförs med  
goda resultat på Skaraborgs Sjukhus.

Oktober
 » Det nya Drottning Silvias barn-
sjukhus vid Östra sjukhuset i  
Göteborg invigs med drottningen 
som gäst. Det nya barnsjukhuset 
är Europas modernaste. 

 » Konserthusets nya världsunika  
orgel invigs bland annat genom 
att organister från regionens 
samtliga 49 kommuner under två 
dygn spelade för publik i konsert-
husets stora sal och via direktsänd 
slow-tv via GSOplay.
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November
 » Regionstyrelsen fattar beslut om att 
bygga ny bussdepå vid Radiomasten  
i Västra Frölunda.

 » Södra Älvsborgs Sjukhus introducerar 
en smittspårningsrobot som hjälp  
i pandemiarbetet.

December
 » Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar 
beslut om ny detaljplan vid Sahlgrenskatomten. 
Beslutet är ett viktigt steg för att förverkliga 
Sahlgrenska Life, vilket är en av Sveriges 
största satsningar på livsvetenskap (life science).

 » Året avslutas med pandemins fjärde våg och  
en brant uppgång av antal inneliggande  
patienter på VGR:s sjukhus.

 » Under året vårdades totalt 8 835 patienter  
med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 728  
(drygt 8 procent) på intensivvårdsavdelning. 
Medelvårdtiden bland avslutade vårdtillfällen 
var 8,4 dagar.

 » När året är slut har drygt 2,9 miljoner doser 
covidvaccin getts i Västra Götaland av  
vårdcentraler och sjukhus.

Förväntad utveckling
VGR har goda förutsättningar att klara sitt 
uppdrag framöver. Det är en stor region 
både befolkningsmässigt och verksamhets-
mässigt, med goda skatteintäkter, bred 
kompetens och bra möjligheter att sam-
ordna verksamheter. Dessa förutsättningar 
ger VGR möjlighet att driva utveckling och 
förbättring både inom den egna organisa-
tionen och i samhället i stort. Ekonomin är 
i grunden stabil och kostnadsutvecklingen 
har varit under kontroll i flera år. Den eko-
nomiska situationen de kommande åren är 
dock svårbedömd. Intäkterna planar ut och 
prisökningar minskar det reala utrymmet. 
Därför behöver kostnader hållas under kon-
troll, investeringarna minska och beslutade 
strategier genomföras.

Tillgänglighet står högt på agendan. VGR:s 
plan är att klara vårdgarantin före utgång-

en av 2022. Kapacitet finns i offentlig eller 
upphandlad regi men det förutsätter att 
samtliga verksamheter genomför sitt åtag-
ande. Samtidigt står VGR inför utmaningar 
som i grunden beror på demografiska för-
ändringar. De största har vi bakom oss, med 
stor ökning av antalet pensionärer och barn 
och unga. Framöver förväntas dock antalet 
personer över 80 år att öka vilket påverkar 
sjukvårdsbehoven.

Därtill minskar andelen av befolkningen 
i arbetsför ålder, vilket försvårar kompe-
tensförsörjningen. Denna utmaning möts 
genom att ställa om och utnyttja digitalise-
ringens möjligheter samt genom att förstärka 
den nära vården. De långsiktiga effekterna 
behöver följas och strategier och mål  
anpassas. Om pandemin fortsätter räknar 
VGR dessutom med fortsatt statligt stöd.

Film

Sahlgrenska Life

https://vimeo.com/527208727
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Verksamhet
Västra Götalandsregionens verksamhet bedrivs inom de huvudsakliga  
områdena regional utveckling, kultur, kollektivtrafik samt hälso- och  
sjukvård. För att dessa verksamheter ska fungera så bra och effektivt  
som möjligt bidrar flera gemensamma stödfunktioner. Arbetet inom  
dessa områden beskrivs nedan.
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Regional utveckling
Den ekonomiska utvecklingen i Västsverige 
har varit stark under året och arbetslösheten 
har minskat, men samtidigt ökar andelen 
långtidsarbetslösa vilket innebär att många 
utmaningar kvarstår. VGR fortsätter att  
samarbeta och genomföra insatser  
tillsammans med kommuner, näringsliv, 

myndig heter, akademi och det civila sam-
hället för att göra Västra Götaland till ett 
föredöme i omställningen till ett hållbart 
och konkurrenskraftigt samhälle. Detta  
i enlighet med den regionala utvecklings-
strategin för Västra Götaland 2021–2030, 
som antogs i början av 2021.

PRIORITERAT MÅL

Fler i arbete genom bättre matchning

Målet är delvis uppnått

Den västsvenska ekonomin har återhämtat  
sig relativt snabbt efter nedgången 2020. 
Arbetslösheten fortsätter att minska (från 
8,4 procent 2020 till 6,5 procent under 2021) 
och är nu lägre än före pandemin. Samtidigt 
fortsätter gruppen långtidsarbets lösa att 
öka. Matchningsgraden i Västra Götaland 
har legat på cirka 70 procent de senaste 
åren men det går ännu inte att göra en  
bedömning av pandemins påverkan.

Nya kompetenskrav till följd av samhälls-
utveckling och teknikskiften behöver mötas 
för att behålla och utveckla näringslivets 
internationella konkurrenskraft och en  
effektiv offentlig sektor. Under året har 
VGR fortsatt arbeta tillsammans med  

kommunalförbund och kommuner inom 
delregionala kompetensråd för att förbättra 
förutsättningarna för livslångt lärande och 
kompetensmatchning. Gemensamma in-
satser har genomförts för att bland annat 
förbättra matchningen inom fordons- och 
besöksnäringsbranschen. Genom att växla 
upp regionala medel med nationella och 
europeiska medel har insatser kunnat  
göras för att till exempel stärka kompetens-
försörjningsarbetet inom branscher som 
drabbats särskilt hårt av pandemin. 

En av de viktigaste frågorna för länets 
långsiktiga utveckling är att minska utan-
förskapet. Risken för utanförskap minskar 
genom tidiga satsningar som börjar med 
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barn och unga. Inom den regionala utveck-
lingsstrategins kraftsamling för fullföljda 
studier planeras delregionala kunskapsnoder 
att upprättas som fokuserar på samverkan, 
spridning av kunskap, erfarenheter och 
metoder samt processtöd till lokal nivå. 
Insatser görs bland annat inom områden 

som psykisk hälsa, läsning och språkutveck-
ling samt motivation och framtidstro. 
Fullföljda studier är den generellt viktigaste 
förklaringsfaktorn för individers fortsatta 
studier, inträde på arbetsmarknaden och  
en god hälsa. 

FOKUSOMRÅDE

Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett  
strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning

Målet är delvis uppnått

För att underlätta inträdet på arbetsmark-
naden och öka tillgången på arbetskraft be-
höver insatser göras tidigt. VGR samarbetar 
bland annat med de sex science centers som 
finns i regionen och som bland annat har till 
uppgift att främja ungdomars intresse för 
och kännedom om arbetsmarknaden samt 
fortsatta studier och då särskilt i bristyrken 
inom teknik och naturvetenskap. Science 
centers är en viktig resurs för att stödja 
elever och skolor i att minska skolavhopp 
och skolfrånvaro.

Under året har VGR även arbetat tillsam-
mans med både Arbetsförmedlingen och 
kommunerna om Arbetsförmedlingens nya 
uppdrag och hur man ska kunna samarbeta 
för att stötta personer i långtidsarbetslös-
het och med funktionsnedsättningar som 

försvårar ett inträde på arbetsmarknaden. 
Ett nära samarbete har ägt rum med till 
exempel Strömstads kommun vars arbets-
marknad drabbats särskilt hårt under 
pandemin. Insatser har också gjorts för att 
underlätta kompetenshöjning hos individer 
i områden med relativt låg utbildningsnivå, 
till exempel genom stöd till bildandet av 
Campus Dalsland med inriktning på efter-
gymnasiala studier.

År 2021 flyttades ansvaret för folkhög-
skolorna från kulturnämnden till region-
utvecklingsnämnden, och ett mål som 
intensifierats inom ramen för region-
utvecklingsnämndens arbete är att öka 
folkhögskolornas utbud av utbildningar 
som stärker elevernas ställning på arbets-
marknaden. 

PRIORITERAT MÅL

Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät  
för gods- och persontrafik

Målet är delvis uppnått

Strax före sommaren kom regeringens 
direktiv för revidering av de långsiktiga 
infrastrukturplanerna. Beslutet innebär en 

relativt kraftig utökning av den ekonomiska 
ramen för den nationella infrastrukturplanen 
från 622,5 miljarder kronor till 799 miljarder 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Förvärvsfrekvens i Västra Götaland 80% 80% 79%

Matchningsgrad i Västra Götaland 69,9% 70,2% 70%



Västra Götalandsregionens Årsredovisning 202120 Förvaltningsberättelse  |  Verksamhet

kronor. Trafikverket har tvingats till mycket  
hårda prioriteringar trots utökningen av 
den ekonomiska ramen. Direktivet från 
regeringen utryckte tydligt att nuvarande 
plan 2018–2029 ska genomföras och att 
medel för nya stambanor ska avsättas inom 
den ekonomiska ramen med 107 miljarder 
kronor. Dessutom konstaterar Trafikverket 
att fördyringar och kostnadsökningar ytter-
ligare minskar utrymmet för eventuella ny-
investeringar. Regionens högst prioriterade 
åtgärd om en ny järnväg mellan Göteborg 
och Borås, ligger fast i förslaget till plan.

VGR ansvarar för att ta fram en regional 
transportinfrastrukturplan som en del av 
den nationella infrastrukturplanen, och  
här är klimat, social hållbarhet och trafik-
säkerhet tre prioriterade områden som lyfts 
fram. VGR har fått en preliminär ekonomisk 
ram för den regionala infrastrukturplanen 
på 7 655 mnkr för åren 2022–2033, vilket  
är en höjning med drygt 1 miljard kronor. 
Planförslaget med tillhörande konsekvens-
beskrivning vad gäller hållbarhet skickades 
på remiss i oktober och beslut förväntas  
i regionfullmäktige våren 2022.

FOKUSOMRÅDE

Öka förståelsen för att Västra Götaland har eftersatt infrastruktur 
som försvårar Sveriges tillväxt

Målet är delvis uppnått

I samband med revideringen av den  
regio nala infrastrukturplan och VGR:s  
remissvar på inriktningsunderlaget för  
nationell infrastrukturplan anordnades  
ett publikt informationstillfälle för länets 
kommuner och kommunalförbund. Vid  
detta digitala tillfälle deltog närmare  
200 personer från hela regionen. Där  
presenterades dels de prioriteringar som 
VGR och kommunalförbunden är överens 
om, dels kommunikationsplattformen 
”Västsverige har växtvärk”. Därutöver  
diskuterades behovet av järnvägs-
investeringar i länet.

Ett flertal aktiviteter har genomförts  
under 2021 för att framföra VGR:s  
prioriteringar vad gäller den nationella 
transportinfrastrukturplanen. Det har  
anordnats webbinarier, bilaterala möten  
med beslutsfattare, kampanjer samt 
pressaktiviteter, vilket bland annat  
bidragit till att sträckan Göteborg–Borås  
nu finns utpekad som en del av de nya 
stambanorna.

Under våren har västsvenska riksdags  leda-
möter och infrastrukturansvariga från 
respektive politiskt parti bjudits in till  
information och dialog kring Västra Göta-
lands behov av järnvägsutbyggnad. VGR  
har också i ett brev till regeringen betonat  
vikten av att sträckan Göteborg–Oslo  
ligger kvar i den nationella prioriteringen  
av det trans europeiska transportnätet 
(TEN-T-nätet) och ingår som en av de högst 
prioriterade transportkorridorerna i EU.  
Göteborg–Oslo finns nu kvar i sträckan 
Skandinavien–Medel havet.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Västra Götalands tilldelning i nationell och regional plan 18% 18% 18%
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PRIORITERAT MÅL

Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet  
och attraktivitet i både stad och land ska öka

Målet är delvis uppnått

En förutsättning för att hela regionen ska 
växa är tillgången till ett hållbart kollektivt 
resande. Västtrafik har under pandemin 
upprätthållit utbudet trots ett minskat 
resande, för att på så sätt bidra till minskad 
trängsel. Trots att många har arbetat hem-
ifrån har fortfarande många behövt pendla 
till sitt arbete, och många yrkesgrupper är 
beroende av kollektivtrafiken för sin vardag. 

För att kunna utveckla möjligheterna till en 
regional fysisk planering som ännu bättre 
möter regionens behov har det under året 
tagits fram underlag för att kunna disku-
tera olika scenarier som gäller bland annat 
boende och flyttmönster samt ortsstruktu-
rer. Frågan om huruvida VGR ska ta sig an 
uppdraget som regionplaneorgan har varit 
på remiss under året, och regionstyrelsens 
beredning för hållbar utveckling (BHU) 
rekommenderade i december att i nuläget 
inte ansöka om uppdraget utan i stället 
fokusera på fortsatt samverkan på frivillig 
basis kring gemensamma sakfrågor och 
inom ramen för den regionala utvecklings-
strategin.

Turistrådet Västsverige har fortsatt sina 
satsningar på företag inom besöksnäring, 
bland annat genom utbildning för företag 
i kris och genom verktyget Hållbarhetsklivet 
som innehåller både rådgivning och verk-
samhetsutveckling.

Bredbandsutbyggnaden 2021 har fortgått 
på ungefär samma nivå som 2020. Det 

regionala bredbandsmålet för 2025 är att 
98 procent av samtliga hushåll och företag 
ska ha tillgång till bredband på 1 000 Mbit 
per sekund i närheten samt att 99,9 procent 
ska ha tillgång till hastigheten 100 Mbit  
per sekund i närheten. Eftersom de sista 
hushållen och företagen som inte är anslutna 
är svåra och dyra att nå är det dock inte 
säkert att VGR kommer att uppnå delmålet. 
Västra Götaland har kvar det regionala 
stödet som ett komplement till de statliga 
bredbandsstöden, vilket gör att det finns 
ett effektivt verktyg att jobba med fram till 
2025. Precis som tidigare år ligger Västra 
Götaland bland de absolut främsta regio-
nerna när det gäller tillgång till bredbands-
nät på landsbygden.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Andel invånare med < 60 min till ett pendlingsnav med  
kollektivtrafik med minst 10 resmöjligheter per dag

78,9% 78,9% 79,2%

Sysselsättningsgrad i Västra Götalands lokala  
arbetsmarknader (ökning i samtliga)

7 0
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FOKUSOMRÅDE

Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar 
för att hela regionen ska utvecklas

Målet är uppnått

I februari beslutade regionfullmäktige om 
ny regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021–2030 med målet att göra 
Västra Götaland till föredöme i omställning-
en till ett hållbart och konkurrenskraftigt 
sam hälle. VGR kraftsamlar tillsammans  
med många olika aktörer vad gäller  
områdena fullföljda studier, digitalisering,  
elektrifiering och cirkulära affärsmodeller. 
Under hösten har utvecklingsområden 
identifierats för de kommande tre år.  
Satsningarna har ringats in i samverkan  
med aktörer i Västra Götaland som även  
är med och driver arbetet. 

Under hösten 2021 beslutades även om 
program för de fyra långsiktiga priorite-
ringarna ”stärka innovationskraften, bygga 
kompetens, öka inkluderingen” och ”knyta 
samman Västra Götaland”. Programmet för 
att stärka innovationskraften motsvarar 
Västra Götalands strategi för smart speciali-
sering.

Under året har arbetet med att ta fram nya 
EU-program för perioden 2021–2027 avslu-
tats. Programmen har godkänts av reger-
ingen och väntar nu på behandling och 
beslut av Kommissionen. Implementering 
av samtliga program kommer att ske första 
halvåret av 2022.

PRIORITERAT MÅL

Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften 
för en hållbar industri

Målet är uppnått

Västra Götaland är Sveriges mest utpräglade 
och mångsidiga industriregion. I länet finns 
verkstads- och processindustri, stora bolag 
som leder den globala utvecklingen inom 
sina respektive branscher och mindre före-
tag som leder utvecklingen vad gäller nya 
innovationer. Målet att stärka innovations-
kraften för en hållbar industri är ett lång-
siktigt mål som återkommer i den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland. 
Området pekas även ut som ett styrkeområde 
i VGR:s strategi för smart specialisering.

I juni medfinansierade VGR nio projekt med 
28 miljoner kr och stärkte upp ytterligare EU-
medel för cirka 80 mnkr. Satsningen syftar 
till att driva omställningen mot en hållbar 
industri- och kunskapsregion som ska möta 
de utmaningar som följt av pandemin. Dessa 
satsningar förväntas ge ökad sysselsättning, 
ökad tillväxt samt stärkt samverkan mellan 

företag och innovationsmiljöer. Forsknings-
parker samt test- och demonstrationsarenor 
kommer att fortsätta vara viktiga noder för 
att utveckla en innovativ och hållbar industri.

Under året har VGR tagit en allt viktigare 
roll i arbetet att attrahera företagsetable-
ringar i Västra Götaland. Bland annat kan 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
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Dana Incorporated nämnas, en världsledande 
leverantör av drivlinor och elsystem för  
mobilitetssektorn, som i november tillkänna-
gav en investering på drygt 440 mnkr för att 
bygga världens första storskaliga elmotor-
fabrik för tunga fordon i Åmål. Anläggningen 
väntas skapa 80 jobb i Åmåls kommun och 
är en strategiskt viktig investering för det 
västsvenska fordonsklustret.

Life science-sektorn i Västra Götaland 
utmärker sig genom en stor bredd, och det 
pågår flera satsningar där VGR är engagerade 
och har möjlighet att bidra till ökad tillväxt 

inom området. I juni antog regionstyrelsen 
VGR:s plan för att genomföra den nationella 
strategin för life science och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har tagit fram ett 
näringslivsprogram och näringsliv, akademi 
och sjukvård har samlat sig inom Health 
Innovation West. För att underlätta kvalitets-  
och innovationsutveckling inom vården 
driver VGR också ett arbete med att refor-
mera av regelverket för delning av hälsodata, 
eftersom dagens regelverk står i vägen för 
lärande och applicering av tekniska verktyg 
som till exempel artificiell intelligens (AI).

FOKUSOMRÅDE

Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att 
bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen

Målet är delvis uppnått

Västra Götalands sex science parks är fort-
satt viktiga noder för samarbeten mellan 
näringsliv, akademi och det offentliga. 
Industriella utvecklingscentrum i Västra Göta-
land och Halland har under 2021 genom-
fört ett omfattande arbete med förstudien 
”Strategisk insikt västsvensk industri 2030”. 
Tillsammans med representanter från den 
tillverkande industrin har man tagit fram 
en gemensam vision för västsvensk industri 
till 2030. Utifrån visionen har tre insats-
områden definierats: långsiktigt, hållbart 
och ansvarstagande företagande, förnyelse 
och utvecklingskultur samt attraktionskraft. 
Strategin går i samklang med den regionala 
utvecklingsstrategin och kommer ligga till 
grund för arbetet framöver.

Under 2021 har VGR lanserat ett sökbart 
stöd för laddinfrastruktur på 70 mnkr som 

gäller både lätta och tunga fordon i syfte 
att öka takten i elektrifieringen samt  
bidra till systemet av laddinfrastruktur  
där kommersiella aktörer inte prioriterar 
investeringar i närtid. Ett flertal kommuner 
har beviljats stöd för utbyggnad av publika 
laddplatser.

VGR har även finansierat flera projekt som 
bland annat drivs av Innovatum och Energi-
kontoret i syfte att påskynda och underlätta 
energiomställningen genom bland annat 
ett ökat nyttjade av förnybar energi.  
Ett exempel är arbetet som påbörjats i  
Skaraborg och Sjuhärad med att identifiera 
och omhänderta flaskhalsar i omställning 
och utbyggnad av elnätet samt att etablera 
en bredare och bättre samverkan mellan olika 
aktörsgruppen kopplat till elektrifiering.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Totala FoU-investeringar som andel av BRP  
(bruttoregionprodukt)

5,5% 5,8% 5,8%

EU:s regionala innovationsindex 145,1 145,4 145,4
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PRIORITERAT MÅL

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Målet är uppnått

Västra Götalands omställningsarbete har 
intensifierats under senare år. Beslutet att 
kraftsamla med fokus på teknikskiften, 
nya affärsmodeller och beteenden som är 
kopplade till cirkularitet, elektrifiering och 
digitalisering, innebär att regionen höjer 
ambitionsnivån ytterligare. Inom elektrifie-
ring har fyra områden prioriterats; förnybar 
elproduktion, förstärkt eldistribution,  
elektrifiering av industrin samt elektrifiering 
av transporter. VGR har sedan länge varit 
engagerade i vissa områden inom kraft-
samlingarna, till exempel introduktion av 
fossilfria fordonsbränslen, medan andra  
områden är nya, till exempel samverkan 
med myndigheter och energibolag kring  
utbyggnad av kraftdistribution i länet.  
Denna samverkan har visserligen påbörjats, 
men behöver förstärkas eftersom lösning-
arna är komplexa och i vissa fall kräver nya 
arbetssätt. Arbetet kräver dessutom insatser 
inom alla samhällssektorer och ett brett 
engagemang som drivs med hög prioritet.

Senaste statistiken för klimatutsläppen i 
Västra Götaland för 2019 visar att utsläppen 
minskade med sex procent jämfört med 
2018. Det ska jämföras med att utsläppen 
hade behövt minska med 16 procent om  
ramen för Västra Götalands beräknade kol-
dioxidbudget skulle hållits. Från 2022 behöver 
därför den årliga minskningstakten vara  
19 procent per år. Koldioxidbudgeten är ett 
verktyg som är beräknad för hela Västra 
Götaland och visar hur mycket utsläppen 
behöver minska varje år för att länet ska 
uppfylla sin del av Parisavtalet.

Ett oberoende forskarråd har tillsatts som 
dels ska identifiera åtgärder vilka kan 
förstärka omställningsarbetet, dels rekom-
mendera vad som behöver formuleras av 
aktörer i Västra Götaland för att minska 
klimatutsläppen i den takt som krävs. 
Forskarrådet kommer under kommande år 
mer specifikt undersöka nödvändiga insatser 
inom industrin och transportsektorn, där 
utsläppen är som störst. 

FOKUSOMRÅDE

Öka takten i ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”

Målet är delvis uppnått

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa 
regionala klimatmålen i Sverige. Målet är 
att vara fossiloberoende senast 2030 och 
det innebär att utsläppen av växthusgaser 
ska minska med 80 procent från 1990-års 
nivå. Dessutom ska utsläppen av växthus-
gaser från västsvenskarnas konsumtion 
minska med 30 procent jämfört med 2010, 

oavsett var i världen den sker. Mycket sker 
inom insatserna för programmet ”Klimat 
2030”, men takten i klimatarbetet behöver 
öka ännu mer om klimatmålen ska nås. Här 
behöver alla bidra.

En viktig del av arbetet inom Klimat 2030  
är att stötta kommunerna i Västra Götaland  

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Utsläpp av fossilt CO2 10,2 miljoner ton 10,4 miljoner ton 9,8 miljoner ton
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i den nya satsningen ”Kommunernas klimat-
löften” som gick in i genomförandefas 2021. 
Totalt 48 av 49 kommuner har antagit 
klimatlöften och engagemanget har varit 
stort. En sammanställning över kommu-
nernas arbete visar att arbetet med klimat-

löften 2021 minskade utsläppen med  
cirka 31 000 ton koldioxidekvivalenter.  
Det motsvarar 13 300 flygresor till Thailand 
eller cirka 0,5 procent av länets totala  
utsläpp, industrin inräknad. 
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Kultur
Pandemins konsekvenser har slagit hårt 
mot de enskilda kulturutövarna och det fria 
kulturlivet i Västra Götaland. VGR har under 
året fört dialog med kulturaktörer för att 
säkerställa en aktuell bild över läget och 
behoven samt fokuserat på att fördela både 
statligt och regionalt stöd till verksamheter 
där det gör mest skillnad. VGR:s kulturverk-
samheter har under året arbetat med att 
nå ut digitalt till publiken, samtidigt som 
man har öppnat upp på ett tryggt sätt i 

takt med att restriktionerna för deltagar-
begränsningar har upphört.

Men för att möjliggöra en återstart av kultur-
livet och ta tillvara kunskaper från pandemin 
krävs samverkan och gemensamma insatser. 
Tre särskilt aktuella områden för att bibehålla 
ett starkt kulturliv i Västra Götaland är insatser 
för barns och ungas deltagande, att ta till-
vara digitala möjligheter, samt att inventera 
kompetensbehovet i branschen. 

PRIORITERAT MÅL

Deltagandet i kulturlivet ska öka

Målet är delvis uppnått

Restriktionerna för att minska smittsprid-
ningen har slagit hårt mot kulturlivet under 
året. Scenkonstinstitutionerna och vissa 
museer var helt eller delvis stängda fram till 
september. Sedan lättades restriktionerna 
och smittsäkra evenemang kunde arrang-
eras, vilket skapade både arbetstillfällen 
och återvunnen gemenskap. I slutet av året 
infördes dock restriktioner återigen, vilket 
påverkade möjligheten att ta emot besöka-
re och publik. Som en följd av detta har pu-
blik- och besöksantalet inte återhämtat sig 
till nivåerna före pandemin. Jämfört med 
2020 ökade det sammanlagda besöksanta-
let till kulturinstitutionerna 2021 med fem 
procent. Emellertid minskade andelen barn- 

och ungdomsbesök på kulturinstitutionerna 
till ungefär 20 procent av det totala antalet 
2021, att jämföra med drygt 25 procent under 
2020. Däremot ser man att unga intresserade 
alltmer konsumerar kultur digitalt.

Pandemin har satt avtryck på deltagandet 
inom flera områden. Detta gäller exempel-
vis folkbildning, som här omfattar folkhög-
skolors och studieförbunds verksamhet och 
aktiviteter. Detta påverkade bland annat 
sysselsättningen för yrkesverksamma kultur-
arbetare.

Kulturlivets återstart kommer vara ett tydligt 
fokus framöver för att öka deltagandet i 

Stickning av Anna Bauer från utställningen Garnfolk. Göteborgs symfonikers världsunika orgel. Foto: Ola Kjelbye.
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kulturlivet. I det ingår frågan om hur nya 
kunskaper och arbetssätt som åren med 
pandemin medfört kan tas tillvara, där 
bland annat digitaliseringen har skapat nya 
möjligheter att nå ut brett och till nya mål-
grupper. Exempelvis genomfördes Göteborg 
Film Festival helt digitalt i slutet av januari. 
Det ledde till att festivalen ökade sin publik 
med 300 procent och lockade besökare från 
hela Sverige.

Regionteater Väst är en av få verksamheter 
som har kunnat fortsätta spela för barn och 

unga under pandemin, om än i mindre 
omfattning än vanligt. Deras avtal med 
kommunerna har gjort tillgången till scen-
konst mer jämlikt fördelad över regionen 
och man har nått skolor och kommuner som 
annars inte hade tagit del av scenkonst i 
samma utsträckning. För att ytterligare 
stärka barns och ungas deltagande och 
involvering i kulturlivet krävs kraftsamlingar 
i form av bland annat ökad samverkan med 
kommuner och deras verksamheter, exem-
pelvis bibliotek och kulturskolor, och med 
föreningsliv och det fria kulturlivet. 

FOKUSOMRÅDE

Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande  
i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling

Målet är delvis uppnått

Kulturnämndens nya verksamhetsstöd har 
utlysts under 2021 och beviljats till ett sextio-
tal organisationer som är verksamma över 
mer eller mindre hela territoriet. Dessa har 
varit exempelvis centrumbildningar, kollektiv-
verkstäder, hembygdsgårdar, och organisa-
tioner som turnerar eller på andra sätt 
sprider sin verksamhet. Aktörer som arbetar 
med målgrupp barn och unga och/eller 
personer med funktionsnedsättning har 
prioriterats, liksom stärkning av kulturens 
infrastruktur för professionellt och ideellt 
kulturliv.

Kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal 
och Boråsregionen Sjuhärad har genom 
en överenskommelse med VGR ett nytt 
uppdrag 2021–2024 som innebär att de ska 
inrätta en funktion på respektive förbund 
för utveckling av projekt- och finansiering. 
Funktionen ska särskilt inriktas på att främja 
EU-finansierade projekt.

Ett trettiotal verksamheter har långsiktiga 
uppdrag från kulturnämnden där samverkan 
lokalt och regionalt, med civilsamhälle och 
det fria kulturlivet är viktiga delar för att  
nå ut brett och geografiskt.

Trots pandemin har många insatser gjorts 
för att främja människor deltagande i hela 
regionen. Det är dock svårt att säga om 
insatserna har ökat, eftersom det ännu inte 
finns ett sätt att mäta det digitala deltagan-
det som ger en enhetlig bild av utveckling-
en. Det går dock att anta att framför allt 
insatserna för barn och unga har påverkats 
negativt under pandemin. Ett exempel är 
att skolor, som är en viktig part i att erbjuda 
barnen kulturella aktiviteter, har behövt dra 
ner på sådana aktiviteter. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Andel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner 25% 25% 21%

Antal unika deltagare i kurser på folkhögskolor 18 078 15 492 8 800

Antal unika deltagare i kurser på studieförbund 215 792 211 603 147 900
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafikens utveckling var vid  
utgången av 2021 fortsatt påverkad till  
följd av restriktioner och minskat resande. 
Resandet har minskat med fem procent  
jämfört med 2020 och med hela 34 procent 
jämfört med 2019. Bedömningen är att 
både resande och marknadsandelar  

successivt kommer att utvecklas i positiv 
riktning i takt med att samhället öppnar upp. 
Det är dock svårt att bedöma i vilken grad 
nya resmönster kommer att bli bestående 
och vilka långsiktiga effekter detta kommer 
att få för det hållbara resandet.

PRIORITERAT MÅL

Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo,  
verka och vistas i hela regionen

Målet är inte uppnått

Under andra halvåret 2021 stabiliserades 
nivåerna och en viss återhämtning av  
resandet påbörjades. Även kollektiv-
trafikens marknads andel har återhämtat  
sig till viss del, där marknadsandelen är  
beroende av hur snabbt det kollektiva  
resandet kan återgå till läget före pandemin.  
Det är ännu svårt att bedöma i vilken grad 
nya resmönster kommer att bli bestående 
och vilka långsiktiga effekter detta kommer  
att få för det hållbara resandet. Nya res-
mönster behöver därför följas upp och  
analyseras i syfte att utveckla en konkurrens-
kraftig kollektivtrafik och öka det hållbara 
resandet.

Genom införandet av en hög andel elbussar  
i stadstrafiken har kollektivtrafikens miljö-
påverkan minskat och ytterligare kliv tagits 
mot de högt uppställda målen i miljö- och 
klimatstrategin. År 2021 minskade Väst-
trafiks utsläpp av koldioxid med 10 000 ton 
trots oförändrad trafikvolym vilket bedöms 
som en väsentlig minskning eftersom  
nivåerna redan är på relativt låg nivå.

Regionfullmäktige antog i maj ett reviderat  
trafikförsörjningsprogram för perioden 
2021–2025. Programmet har ett övergripande 
mål om att öka andelen hållbara resor i hela 
Västra Götaland med ambitionen att alla resor 

Tuvesvik färjeläge.

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/
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ska vara hållbara. Till det övergripande 
målet finns tre målområden för kollektiv-
trafikens utveckling: 

• god geografisk tillgänglighet 

• enkel, trygg och inkluderande  
kollektivtrafik 

• låg miljöpåverkan

På grund av pandemins effekter på resandet 
har målnivåerna i programmet setts över 
och anpassats till att återta de nivåer som 
var före pandemin, vilket innebär en lägre 
ambitionsnivå än tidigare.

Kollektivtrafiknämnden fortsätter att följa 
och finansiera innovationsprojekt runt om  
i länet. Ett antal projekt med fokus på till-
gänglighet och mobilitet i glesare områden, 
till exempel projektet ”Kom I Land 3.0” har 
inletts under året. Kollektivtrafiknämnden 
stödjer dessutom ”ElectriCity”, som är ett 
samverkansprojekt för elektrifiering och 

utveckling av innovationer för kollektivtrafi-
ken och andra tunga transporter. Beslut om 
en ny innovations- och testbädd för långa 
elbussar inom projektet togs av kollektiv-
trafiknämnden i juni. Projektet skapar även 
förutsättningar för olika aktörer att ge-
nomföra utvecklings- och forskningsprojekt 
tillsammans med, och med finansiering från 
nationella och internationella aktörer. Det 
har inneburit fortsatt goda möjligheter att 
växla upp regionala medel.

FOKUSOMRÅDE

Arbetsmarknaderna i Västra Götaland ska knytas samman med  
nya tre-zoners systemet i kollektivtrafik

Målet är uppnått

Västtrafik lanserade i november 2020 ett 
nytt tre-zonssystem för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland, och införandet bedöms ha 
fungerat väl. Färre och större zoner innebär 
att det är enklare att resa och betala för resor 
över kommungränserna, men på grund av 
förändrade resmönster under pandemin är 

det svårt att bedöma effekterna av infö-
randet i nuläget. Först i samband med att 
samhället öppnar upp igen och kollektiv-
trafikresandet ökar är det möjligt att följa 
upp och analysera systemets effekter på 
resandet.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Kollektivtrafikens marknadsandel av de  
motoriserade resorna i regionen

33% 23% 21%
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Hälso- och sjukvård
Pandemin och dess följdeffekter har  
påverkat den samlade sjukvårdskapaciteten 
och tillgängligheten under stora delar  
av året. Antalet väntande till förstabesök  
och operation har ökat. Samtidigt har  
samordningen mellan olika vårdaktörer 
stärkts genom att man exempelvis lånat 
ut resurser för smittspårning och upplåtit 
operationssalar för hela regionens invånare 
samt samverkat allt närmare med externa 
aktörer.

Under året har antalet digitala vårdmöten 
fortsatt att öka och jämfört med 2020 är 
ökningen 103 procent.

De mobila teamens roll har stärkts, och 
många team har utökat och anpassat sin 
verksamhet för att möta behoven. Närsjuk-
vårdsteam är nu en ordinarie verksamhet 
inom sjukhusen och från 2021 har fokus 
riktats mot en ökad tillgänglighet under 
kvällar och helger. 

PRIORITERAT MÅL 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska  
effektiviteten förbättras

Målet är delvis uppnått

Situationen har ställt stora krav på alla verk-
samheter att trots begränsningar i kapacite-
ten tillgodose produktion och tillgänglighet 
och samtidigt upprätthålla god medicinsk 
kvalitet. Viss vård har fått anstå på grund 
av pandemin. Detta innebär en ökad  
medicinsk risk, eftersom längre väntetid  
kan leda till svårare sjukdom.

Den medicinska kvaliteten har dock gene-
rellt sett inte försämrats under pandemin. 
För vissa indikatorer kan man snarare se en 

bättre måluppfyllelse. Det gäller till exem-
pel att en högre andel patienter med akut 
stroke får cirkulationen återställd inom mål-
satt tid. Även en större andel patienter med 
mindre hjärtinfarkt har fått kranskärlsrönt-
gen inom målsatt tid. Exempel på områden 
där påverkan av pandemin syns tydligast är 
diabetes, där andelen patienter som fått en 
fotundersökning inom ett år är betydligt 
lägre än tidigare. Generellt ses heller inte 
någon minskning av antalet patienter som 
ingår i de olika mätetalen.

Vaccination mot covid-19.
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Andel oplanerade återinskrivningar inom 1–30 dagar 
efter slutenvård. Avser 65 år och äldre.

9% 9,3% 8,4%

Överbeläggningar i somatisk slutenvård,  
antal per 100 disponibla vårdplatser

7 3,3 7,8

Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt, 
andel (%)

Självmord i befolkningen, antal/100 000 inv 13,39* 14,72** 14,07***

* avser år 2018
** avser år 2019
*** avser år 2020

FOKUSOMRÅDE

Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. 
Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första  
linjens chef

Målet är delvis uppnått

En ökad tillitstyrning bygger bland annat 
på tydliga strukturer och mandat som följer 
med uppdraget. Som ett led i detta har 
roller, mandat och rapporteringsvägar för 
samordningsråden inom hälso- och sjukvård 
förtydligats under året och arbetet med ytter-
ligare samordning fortsätter såväl internt i 
VGR som med länets kommuner.

En förutsättning för tillitsbaserad styrning 
och ledning är dock ett ökat stöd i uppfölj-
ning och analys, vilket är under utveckling.

Hanteringen av pandemin har krävt tillit 
med korta och effektiva beslutsvägar, ökat 

fokus på kärnverksamheten och ett tätt 
samarbete såväl inom VGR:s egna verksam-
heter som med kommuner och andra vård-
givare i Västra Götaland och nationellt. 
Dessa erfarenheter behöver fortsatt tas 
tillvara för att öka effektiviteten och skapa 
delaktighet på rätt nivåer.

Samtliga förvaltningar anger att de arbetar  
med att skapa förutsättningar för att  
decentralisera ansvar enligt regionfullmäkti-
ges intentioner, men att det kvarstår arbete 
för att säkerställa roller och mandat och att 
uppföljning sker koncerngemensamt. 

FOKUSOMRÅDE 

Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med 
överbeläggningar

Målet är inte uppnått

Beläggningsgraden har varit konstant hög 
under året på grund av färre disponibla 
vårdplatser, ett ökat söktryck på akutmottag-
ningarna samt fortsatt pandemi. Bemannings-
problematik är den främsta orsaken till 
färre disponibla vårdplatser. Från en genom-

snittlig beläggningsgrad inom somatisk  
slutenvård januari–mars på över 90 procent 
har beläggningsgraden ökat inom alla be-
rörda förvaltningar och varit strax under eller 
över 100 procent resterande del av året. 
Framför allt efter semesterperioden var  
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bristen på medarbetare och medarbetare 
med rätt kompetens påtaglig. Alla verksam-
heter har dock arbetat aktivt med personal-
planering och rekrytering.

En annan faktor som påverkar beläggnings-
graden är antalet utskrivningsklara patien-
ter som blir kvar på sjukhusen. På grund 
av pandemin har de kommunala verksam-
heterna haft svårt att ta hem medicinskt 
färdigvårdade patienter där behovet av 
korttidsplatser i kommunerna har ökat 
samtidigt som restriktionerna begränsat 
antalet platser. Bemanningssituationen har 
dessutom varit svår inom både kommunal 
vård och omsorg samt regionfinansierad 
primärvård.

Sjukhusens verksamheter har arbetat för 
att skapa fler disponibla vårdplatser. Här är 

ett minskat behov av inneliggande vård en 
viktig del. För att minska undvikbar vård till 
följd av kvalitetsbrister i vårdkedjan och på så 
sätt öka antalet disponibla vårdplatser, kan 
nedanstående aktiviteter under 2021 nämnas:

• fortsatt fokus på systematiskt patientsäker-
hetsarbete, bland annat för att minska 
vårdskador och vårdrelaterade infektioner

• trygg och säker inskrivning genom ett 
utökat samarbete mellan akutmottagning 
och vårdavdelning

• utveckling av dagsjukvård och vård i  
hemmet bland annat via närsjukvårdsteam

• fortsatt arbete i samverkan mellan  
specialistvård, primärvård och kommunerna 
med trygg och säker utskrivning för att 
korta vårdtider och få färre återinskriv-
ningar. 

FOKUSOMRÅDE

Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut till 
närsjukhus eller andra specialistmottagningar

Målet är delvis uppnått

Regionstyrelsen tog i april beslut om hälso-  
och sjukvårdens utbud och lokalisering i 
Västra Götaland. Beslutet innehöll ett antal 
rekommendationer till hälso- och sjukvårds-
styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
derna. Pilotverksamheten närvårdscentrum 
i Mariestad har under hösten gått över i 
ordinarie förvaltning och ett arbete har 
påbörjats med överföring av vård från Sahl-
grenska Universitetssjukhuset till Sjukhusen 
i Väster (Kungälvs sjukhus och Högsbo sjuk-
hus). Flytt av vårduppdrag från Sahlgrenska 
till Kungälvs sjukhus för invånare på Norra 

Hisingen påbörjades sista kvartalet 2021. 
Regionstyrelsen fattade under hösten även 
beslut om innehållet på den kommande 
utbudspunkten Wieselgrensplatsen i Gö-
teborg och här har en förstudie påbörjats. 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ut-
reder för närvarande förslag till innehåll i 
operationscentrum och närsjukhus Skene, 
och Skaraborgs Sjukhus har fortsatt sitt 
arbete med att samla operationer i öppen-
vård inom allmänkirurgi och ortopedi till 
Närsjukhuset i Falköping.
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PRIORITERAT MÅL

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

Målet är delvis uppnått

Under 2021 förbättrades måluppfyllelse  
i relation till vårdgarantin totalt sett med  
22 procent jämfört med 2020. Förbättringen 
blev som störst bland patienter som väntat 
mellan 90 och 180 dagar på sitt första besök 
eller påbörjad behandling/operation. Det 
blev även färre som behövde vänta mer än 
180 dagar, men förbättringen jämfört med 
2020 var inte lika stor som för dem som 
väntat mellan 90–180 dagar. Minskningen 
av antalet väntande över 90 dagar är på 
samma nivå som Region Skåne och bättre 
än både Region Stockholm och snittet för 
regionerna sammantaget. Trots ansträng-
ningar har VGR fortfarande en tillgänglighet 
som är lägre än rikssnittet.

Somatisk vård
Den samlade sjukvårdskapaciteten har varit 
kraftigt påverkad av pandemin och dess 
följdeffekter under stora delar av året. Dock 
har samordningen mellan vårdaktörerna 

stärkts. Omfattande delar av det uppdämda 
vårdbehovet beräknat utifrån antalet färre 
operationer och behandlingar som utförs 
under ett normalår, har hanterats och upp-
gick vid utgången av 2021 till 17 000 mot 
prognostiserade 30 000. För besök uppgick 
det uppdämda vårdbehovet till cirka 29 000  
mot prognostiserade 30 000. Samtliga 
vårdaktörer arbetar nu tätare tillsammans 
genom att exempelvis låna ut resurser för 
smittspårning, upplåta operationssalar åt 
andra utförare samt samverka närmare med 
externa aktörer. Trots pågående pandemi 
fortsätter utvecklingsuppdraget rörande 
en väg in till barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) och uppstart är att vänta 2022. 

För både besök och behandling var det 
en tydlig återhämtning av måluppfyllelse 
för vårdgarantin under hösten, dels på 
grund av ökad produktion i egen regi med 
samnyttjande av tillgängliga resurser, dels 

Diagram 1. Måluppfyllelse vårdgaranti förstabesök och behandling januari 2019–december 2021
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på grund av ökat nyttjande av vårdgivare  
i privat regi. Under slutet av året påverkades 
kapaciteten återigen negativt av pandemin. 
Detta resulterade i att måluppfyllelsen för 
operation och behandlingar i december 
uppgick till 59 procent, vilket var samma 
nivå som i början av året. När det gäller  
förstabesök sänktes måluppfyllelsen med 
fem procentenheter till 71 procent.

Psykiatrisk vård
VGR har under flera år haft låg tillgänglig-
het i förhållande till vårdgarantin när det 
gäller förstabesök, fördjupad utredning  
och behandling inom BUP. Upphandling av 
vårdgivare för att stärka tillgängligheten 
trädde dock i kraft 2020 och har under året 

påverkat tillgängligheten till utredningar  
i positiv riktning.

Väntande till förstabesök inom BUP har 
dock ökat kraftigt på grund av ett ökat  
remissinflöde och då främst från primär-
vården. Detta beror på ett ökat antal  
sökande till primärvården.

När det gäller tillgängligheten till vuxen-
psykiatrin har antalet som väntat mer än  
90 dagar ökat under året. Ökningen har  
till viss del skett vad gäller första besök  
men främst gäller det behandling. Inom 
utredning, där externt stöd funnits, har 
dock antalet väntande över 90 dagar mer 
än halverats.

Diagram 2. Måluppfyllelse vårdgaranti förstabesök VUP och BUP januari 2019–december 2021 
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Mål allmän psykiatri: 100 % av patienterna ska erbjudas ett besök inom 90 dagar 
Mål BUP: 100 % av patienterna ska erbjudas ett första besök inom 30 dagar

Akutsjukvård
Antalet akutvårdsbesök 2021 har åter nått  
samma nivå som före pandemin och mål-
uppfyllelsen för tillgänglighet har minskat. 
VGR har som mål att 90 procent av alla 
patienter som tas emot på akutmottagning-
arna ska ha en total vistelsetid på akuten 
på högst 4 timmar. Medelmåluppfyllelsen 

var 60 procent 2021 mot 65 procent 2020. 
Skillnader finns dock mellan sjukhusförvalt-
ningarna, där Drottning Silvias barnsjukhus, 
Alingsås lasarett och Skövde har haft bäst 
måluppfyllelse under året. 

Även andra ledtidsmått, till exempel ”tid till 
läkare (TTL) inom en timme” har försämrats  
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under året med ett genomsnitt på 45 procent 
2021 jämfört med 51 procent 2020. Även 
ledtidsmåttet ”andelen åter inom 72 timmar” 
har försämrats från 5,0 procent 2020 till  
5,4 procent 2021.

Alla akutmottagningar arbetar med närsjuk-
vårdsteam, antingen med akut läkare och 
akutläkarbil eller team kopplade till akuten på 
andra sätt. Arbete pågår med att standardi-

sera triagesystemen på VGR:s akutmottag-
ningar inför införandet av vårdsystemet 
millennium.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har även 
arbetat med dynamisk ambulansstyrning, 
vilket innebär en bättre fördelning av  
patienterna mellan sjukhusen utifrån  
tillgängliga resurser. 

Diagram 3. Måluppfyllnad TTL (tid till läkare) och TVT (total visstelsetid) 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Andel patienter där total vistelsetid är mindre än eller 
lika med 4 timmar vid besök på akutmottagning

64% 64,7% 57%

Andel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 
dagar på första besök

78% 77% 71%

Andel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 
dagar på behandling

67% 59% 59%

Andel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på 
första besök till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 52% 53% 42%
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FOKUSOMRÅDE

Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök 
och behandling

Målet är inte uppnått

Den samlade sjukvårdskapaciteten har varit 
kraftigt påverkad av pandemin under stora 
delar av året. I början av 2021 var resurser  
tvungna att användas för det direkta  
pandemiarbetet, sommaren påverkades av 
behovet av återhämtning för personalen 
och under vintern har sjukskrivningstalen 
påverkat sjukvårdens kapacitet kraftigt. 
Denna påverkan visas i negativa trender för 
indikatorerna. Samtidigt har den struktur 
som finns för att leda, utveckla och sam-
ordna arbetet med tillgänglighet minskat 

pandemins effekter på tillgängligheten.

Under perioder av kraftig påverkan av 
pandemin har samordningen haft den prio-
riterade vården i fokus, till exempel genom 
särskild operationssamordning under 
sommaren. Under perioder med minskad 
belastning har arbetet med att förbättra 
tillgängligheten till den vård som kunnat 
anstå återupptagits. Stödet till sjukhusen 
från privata vårdgivare har ökat med cirka 
50 procent 2021 jämfört med 2020.

FOKUSOMRÅDE

Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa

Målet är delvis uppnått

Området har under många år kantats av 
bristande tillgänglighet. Under året har 
flera utvecklingsarbeten skett både inom 
specialistvården och primärvården, vilket 
lett till förbättringar. Sedan januari 2021 är 
även BUP en del av det samlade tillgänglig-
hetsarbetet och tillgängligheten till BUP har 
totalt sett förbättrats något under året.

Arbetet med att öka tillgängligheten till 
BUP pågår utifrån inriktningen i rapporten 
”Uppdrag öka tillgänglighet inom barn- och 
ungdomspsykiatrin” som samtliga hälso-  
och sjukvårdsnämnder tog beslut om vå-
ren 2021. Uppdraget sträcker sig över tre 
år och handlar om att utveckla arbetssätt 
och samverkan inom och mellan de fem 
BUP-förvaltningarna samt mellan BUP och 
primärvården. Under hösten fokuserade 
BUP på att utveckla konceptet ”En väg in” 
med beräknad start i februari 2022.

Måluppfyllelsen för fokusområdet har gått 
från 25 procent 2020 till 30 procent 2021 
men med en kraftig omfördelning inom 
vårdprocesserna: 

• måluppfyllelsen för förstabesök har minskat 
från 49 procent 2020 till 42 procent 2021

• måluppfyllelsen för utredning har ökat 
från 8 procent 2020 till 22 procent 2021

• måluppfyllelsen för behandling har minskat 
från 23 procent 2020 till 20 procent 2021.

Under året har samtliga vårdcentraler med 
tilläggsuppdraget om ungas psykiska hälsa 
(UPH) kontinuerligt arbetat med att öka sin 
tillgänglighet för såväl första bedömning 
som behandling. En gemensam mall är 
framtagen för medicinsk första bedömning, 
och denna bedömning går numera att göra 
över telefon, vilket ökar tillgängligheten. 
Samtliga enheter har dessutom arbetat med 
att öka sitt utbud av gruppinsatser för att 
kunna nå fler invånare.

Psykologenheterna för mödrabarnhälsovård 
på Regionhälsan har ställt om till digitala 
besök under pandemin och även gjort en 
särskild satsning på att hjälpa oroliga vän-
tande föräldrar via en särskild telefonlinje.



Västra Götalandsregionens Årsredovisning 202137 Förvaltningsberättelse  |  Verksamhet

FOKUSOMRÅDE

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka,  
liksom verksamhetens användning av digitala lösningar

Målet är uppnått

Digitaliseringen innebär att vård kan bedrivas 
nära patienten och med större delaktighet. 
Flera goda exempel när det gäller egen-
monitorering och stöd till egenvård har 
pågått under året. Den samlade tillgången 
till digitala vårdformer har ökat 2021 och  
är nu en del av det ordinarie vårdutbudet 
för invånarna i VGR.

Digitala vårdmöten
Verksamheterna i egen regi arbetar i allt 
högre utsträckning med digitala vårdmöten.  
Exempel är Närhälsan online som har  
kompletterats med ”Min vårdcentral” som 
möjliggör bokning direkt till olika profes-
sioner. Antalet digitala vårdmöten i egen 
regi ökade med 103 procent 2021 jämfört 
med året innan. Totalt har cirka 250 000 
digitala vårdmöten skett 2021, och andelen 
av det totala antalet besök är 6,3 procent. 
Av dessa digitala vårdmöten har sjukhusen 
stått för 138 680, vilket var en ökning med 
130 procent i jämförelse med 2020. 

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi 
(iKBT)
Under 2021 inleddes 2 886 program för 
KBT på nätet (ett snitt på 239 program per 
månad). Detta är en minskning jämfört med 
2020 då det startades 3 444 program (ett 

snitt på i 287 program per månad). KBT på 
nätet fick ett uppsving i mars–april 2020, 
alltså när pandemin nådde Sverige, och 
nedgången 2021 inträffade under sommaren.  
En delförklaring kan vara att färre patienter 
sökte vård för psykisk ohälsa inom primär-
vården över huvud taget vilket flera  
behandlare upplevde. 

1177 Vårdguidens e-tjänster
1177.se används alltmer, både för att ta 
emot ärenden från patienter, och för att 
stödja patienter i vård och behandling med 
till exempel provsvar, instruktioner, enkäter 
samt uppföljning av vård och behandling. 
Utvecklingen av inkommande ärenden på 
1177.se har fortsatt med en starkt ökande 
trend drygt 1,7 miljoner ärenden 2021 jäm-
fört med 1,1 miljoner ärenden 2020 vilket 
är en ökning med 35 procent. Andelen 
invånarinitierade kontakter har ökat med 
73 procent jämfört med 2020, och kapacitet 
finns för ytterligare ökning. Även andelen 
vårdgivarinitierade kontakter har ökat, med 
270 procent 2021 jämfört med 2020. Under 
2021 slutfördes ett projekt för av- och om-
bokning av tider via 1177.se:s webbtidbok. 
Systemet används främst av Närhälsan men 
även av sjukhusen. Det här ökar invånarnas 
möjlighet att sköta tidsbokningar med  
vården digitalt. Arbetet fortsätter med  
digitala kallelser via inkorgen 1177.se.

Egenmonitorering
Inom Regionhälsan drevs 2021 projektet 
”Screening HPV självprovtagning”. Det 
primära målet med självprovtagning är att 
fånga eventuella positiva svar hos kvinnor 
som sedan kallas till fysiska besök. Under 
2021 har 65 355 erbjudanden skickats ut till 
kvinnor i åldern 23–64 år i VGR. Under 2022 
beräknas cirka 198 000 erbjudanden kunna 
skickas ut.
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PRIORITERAT MÅL

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer  
i behov av vård

Målet är delvis uppnått

Målet med omställningen till den nära vår-
den är att insatser ska utföras på lägsta och 
mest effektiva nivå för omhändertagande. 
Primärvården är navet i denna utveckling, 
och för den enskilde patienten betyder det 
att primärvården har ett samordningsansvar 
där fast läkarkontakt och fast vårdkontakt 
bidrar till trygghet och samordning.

Arbete har skett inom flera områden under 
året för att förbättra och utveckla vården 
och omhändertagandet i primärvården.  
Exempel på det är KBT på nätet, sömn-
skolor, vårdsamordnare för psykisk ohälsa, 
ungas psykiska hälsa, samt hypertoniprojekt 
(hypertoni = högt blodtryck) för att minska  
antalet patienter med stroke respektive 
hjärtinfarkt.

Med anledning av omfattande provtagning 
och vaccination samt ett ökat söktryck har 
vårdcentralerna haft svårigheter att upp-
rätthålla tillgängligheten fullt ut under året.

Telefontillgängligheten till primärvården 
har varierat mellan 86 och 94 procent. Till-
gången till medicinsk bedömning i primär-
vården inom 3 dagar (alla yrkeskategorier) 
har legat på en genomsnittlig måluppfyllelse 
på 80 procent. Tillgången varierar dock  
mellan olika yrkeskategorier.

Statistik visar att andelen listade individer 
med diagnos diabetes, hypertoni, ischemisk 
hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller KOL som  
besökt vårdcentralen är samma som tidigare 
år, vilket är ett tecken på att de mest sjuka 
prioriterats.

En av förutsättningarna för en stärkt primär-
vård är fler specialister i allmänmedicin. VGR 
har nu 636 läkare som gör sin specialisttjänst-
göring i allmänmedicin jämfört med 627 
läkare under 2020. Under 2021 har dessutom 
80 läkare också blivit färdiga specialister i 
allmänmedicin.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Antal digitala besök (vårdkontakter) 27 471 114 499 249 340

Andel listade individer med diagnos diabetes,  
hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt  
eller KOL som besökt vårdcentralen

89% 88% 88%

Läkarkontinuiteten i primärvården vid kronisk  
sjukdom – Kontinuitetsindex

33 43,6 45,9

Andel patienter som fått medicinsk bedömning  
inom tre dagar

81% 82%
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FOKUSOMRÅDE

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt  
ska premieras

Målet är uppnått och delvis uppnått

Arbetet med att säkerställa att patienter 
i VGR har en fast läkarkontakt på primär-
vårdsnivå pågår och följs upp löpande. 
Under året skedde ett arbete med att 
förtydliga och skapa samsyn kring vad en 
fast läkarkontakt innebär och vilka indika-
torer som skall användas för att följa upp 
måluppfyllelsen. Antalet vårdcentraler som 

uppfyller kraven för den beslutade stimu-
lansersättningen har ökat till 198 (95 pro-
cent) som uppfyller kraven om fast läkar-
kontakt i slutet av 2021, jämfört med 194 
vårdcentraler i slutet av 2020. Andel listade 
patienter på vårdcentralerna som har en 
fast läkarkontakt har ökat till 90 procent 
jämfört med 86 procent 2020.

FOKUSOMRÅDE

Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom tillskapande  
av fler mobila och nära vårdformer

Målet är delvis uppnått

Närsjukvårdsteamen är en ordinarie verk-
samhet vid sjukhusen. Initialt sattes mål för 
antal närsjukvårdsteam per förvaltning vilket 
nu har uppnåtts. Från 2021 riktas fokus 
mot en ökad tillgänglighet under kvällar 
och helger. NU-sjukvården har inom ramen 
för samverkande sjukvård under 2021 styrt 
patienter med kateterproblem via ambulans-
dirigeringen till hemsjukvården, som ett 
alternativ till att transportera patienterna 
till akuten för handläggning. Närsjukvårds-
teamet inom Barncancercentrum har varit 

en stor tillgång under pandemin då hem-
besök kunnat ersätta besök på sjukhuset 
och därmed minskat risken för smitta.

Mobil hemsjukvårdsläkare ingår i vårdcen-
tralernas uppdrag och i några geografiska 
delar i regionen samverkar flera vårdcen-
traler kring mobil hemsjukvårdsläkare. 
Antal hembesök utförda av mobila hem-
sjukvårdsläkare ökade under 2021. Mobil 
hemsjukvårdsläkare är en funktion som 
alltid ska bemannas och där tid finns avsatt 
både för hembesök, planerade medicinska 
årskontroller samt akuta besök och fråge-
ställningar från kommunens sjuksköterskor 
till patienter i det ordinära hemmet med 
insatser från kommunens primärvård.

FOKUSOMRÅDE

Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk ohälsa

Målet är delvis uppnått

Första linjens sjukvård för psykisk ohälsa 
återfinns främst i primärvården. Specia-
listvården inom sjukhusen har ett tydligt 
utpekat ansvar för konsultationer och 
regelbundna avstämningar i sin roll och i 

olika regionala medicinska riktlinjer kring 
ansvarsfördelning. Arbete och resultat kring 
detta har dock varit svåra att följa eftersom 
sjukhusförvaltningarna inte haft fokus på 
frågan 2021.

Karl-Axel lever med svår  
hjärtsvikt och får vård i 
hemmet av närsjukvårds-
teamet från sjukhuset  
i Uddevalla. 

Film

https://vimeo.com/showcase/7221806/video/426930475


Västra Götalandsregionens Årsredovisning 202140 Förvaltningsberättelse  |  Verksamhet

I september beslutade regionfullmäktige 
att permanenta projektet ”Ungas psykiska 
hälsa” (UPH). Arbete har gått vidare med 
utlysningar inom Vårdval Vårdcentral av 
tilläggsuppdrag vad gäller barns och ungas 
psykiska hälsa. Vid årsskiftet hade cirka  
20 ansökningar inkommit.

Inom Närhälsan pågår ett systematiskt 
arbete med att omhänderta psykisk ohälsa 
genom nya arbetssätt och internetförmedlad 
behandling.

Inom Regionhälsan och hälso- och sjuk-

vårdsnämnderna pågår fortsatt ett flertal 
arbeten inom bland annat ett pilotprojekt 
om med att dels utveckla tidiga insatser för 
barn 0–5 år med psykisk ohälsa, dels utveckla 
verksamheten vid ungdomsmottagningarna.

Flera av hälso- och sjukvårdsnämnderna har 
genomfört aktiviteter bland annat kopplat 
till UPH och till olika former för samverkan 
med berörda kommuner samt ett journal-
granskningsprojekt vad gäller vårdcentralers 
arbete med psykisk ohälsa kopplat till  
styrande dokument.

Strategi för omställning av hälso- och sjukvård
Omställningen till god och nära vård har 
fortsatt 2021.

Pandemin har dock inneburit att fokus lagts 
på samverkan kring patienten och använ-
dandet av mobila och digitala lösningar.

Utveckla och stärka den nära vården
Omställningen till god och nära vård pågår i 
samtliga berörda förvaltningar. Omställningen 

och samverkan med länets kommuner har 
varit en bidragande orsak till att vården 
under pandemin fungerat relativt väl för 
patienterna som vårdas i hemmet.

Akuta sjukhusbesök har undvikits och upp-
följningar har kunnat genomföras genom 
snabbare kontaktvägar där telefonkontakt 
och digitala kontakter är en viktig del.

NÄRA
VÅRD 
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Samverkan med kommuner
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kommun-
dialoger har en stark förankring i de områ-
den som ingår i omställningen. Under året 
har pandemin präglat även dessa dialoger. 
Under den revidering av hälso- och sjuk-
vårdsavtalet som pågått har det framkom-
mit ett behov av ytterligare kommunal 
delaktighet och tydlighet när närområdes-
planer tagits fram, eftersom dessa planer  
är viktiga redskap i kommundialogerna.

En färdplan, i form av en länsgemensam 
strategi för god och nära vård har beretts 
under året, och den innebär en fortsatt 
dialog om förutsättningar och gemensamma 
arbetssätt. Under 2021 har dessutom ett 
gemensamt avvikelsesystem implementerats 
och den delregionala samverkansarenans 
betydelse för analys och förbättringsarbete 
har tydliggjorts.

Samtliga patienter ska ha en upprättad 
vårdplan. Här visar uppföljningen att det 
finns behov av förbättringar. I vissa verk-
samheter behöver vårdplanerna förtydligas 
med uppföljningsbara mål. Patientens del-
aktighet ska vara tydlig och arbetet ska följa 
den regionala riktlinjen för patientkontrakt 
(patientkontrakt är en gemensam överens-
kommelse mellan patient och vårdgivare 
med en sammanhållen plan över inplane-
rade vårdinsatser). När patienten behöver 
insatser från både kommun och region ska 
en samordnad individuell plan göras (SIP). 
Uppföljning visar dock att processen för SIP 
inte alltid följs och ett utvecklingsarbete  
har startat.

Andra aktiviteter under året
Nedan finns ett axplock av aktiviteter inom 
området 2021:

• programmet för utökade hembesök till 
nyfödda i utsatta område har inte kommit 
i gång fullt ut på alla ställen på grund av 
bemanningsproblematik.

• familjecentraler är nu en etablerad verksam-
het. Arbetet utgår från öppna mötesplatser  
som fungerar som nav för det familje-
centrerade arbetssättet, med fyra ingående 
basverksamheter, barnmorskemottagning, 
barnhälsovård, socialtjänst och öppen 
förskola. Ramverket för familjecentraler 
revideras nu i samverkan.

• arbetet med hälsofrämjande mötesplatser 
för äldre har påverkats markant av pan-
demin. Omställning har skett genom till 
exempel utlåning av surfplattor och kurser 
om hur dessa används, i syfte att motverka 
social isolering. Utomhusaktiviteter har 
ersatt mötesplatser inomhus.

• den regiongemensamma utbildningen om 
samtal om levnadsvanor ställdes om till  
digitalt format, vilket medfört att fler fått 
möjlighet att delta.

• forskning, utveckling, utbildning och  
inno vation måste öka i primärvården för 
att vården fortsatt ska kunna utvecklas 
med bibehållen och helst ökad kvalitet. 
Under året har Närhälsan och Region-
hälsan utvärderat befintligt stöd och  
identifierat behov av förändring. Som 
resultat av detta har Innovationsplatt-
formen startat projektet ”Basstruktur  
för innovation och forskning i primär  
och nära vård”.

Koncentrera vård för bättre kvalitet  
och ökad tillgänglighet
Omställningsområdet koncentration har 
under 2021 fokuserat på att genomföra 
beslutade aktiviteter för att skapa förut-
sättningar för organisationen som helhet 
att bedriva utvecklingsarbetet som följer 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Samordnad god och nära 
vård i Vara. I Vara tar  
kommunal sjukvård och 
omsorg och hälso- och 
sjukvård inom primärvården 
ett gemensamt ansvar för 
patienten/brukaren.

Film

https://vimeo.com/showcase/7221806/video/636993452
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Under 2021 har genomförandet avslutats 
avseende koncentration av de 32 områden 
inom sällanvård som hälso- och sjukvårds-
styrelsen ställde sig bakom 2018. Därtill  
har uppdraget att utveckla den regionala 
traumasjukvården genomförts och  
inlemmats i ordinarie drift och förvaltning. 
Det tredje spåret att bedriva pilotprojekt 
avseende närakuter avslutades 2021  
och fortsatt utveckling av det akuta  
omhändertagandet och jourcentraler sker 
inom ordinarie arbete för respektive 
nämnd och utförare enligt beslutet om 
samlad vårdutbudsstruktur i VGR.

Framöver drivs omställningsområdet inom 
ordinarie linjeverksamhet tillsammans med 
det samlade arbetet med vårdutbudsstruk-
turer såsom den omfattande omställning 
som sker avseende uppdraget för bland 
annat Kungälvs Sjukhus, SU, Högsbo Sjuk-
hus samt utbudspunkten Wieselgrensplat-
sen. Det innebär även att uppdragen kring 
koncentration av sällanvård löper på enligt 
standardiserad process tillsammans med 
kunskapsorganisationen, samordningsråden, 
förvaltningsledningar och beställare. 

Öka användandet av digitala vårdtjänster
Digitaliseringen i VGR har tagit stora steg 
framåt under året, inte minst på grund av 
pandemin, och att användandet av digita-
la vårdtjänster har ökat. Utöver detta har 
verksamheternas intresse av att digitalisera 
arbetssätt ökat i en allt snabbare takt. Den 
digitala assistent som togs fram i början av 
pandemin för att avlasta 1177.se med svar 
på administrativa frågor om coronaviruset 
har varit till stor hjälp. Under perioden har 

den digitala assistenten dessutom utvecklats 
för att kunna ge svar på frågor om vaccina-
tion, administrativa frågor samt frågor om 
sexuell hälsa, vårdgaranti och valfrihet. 
Även andra användningsområden för  
digitala assistenter är på gång och det finns 
ett stort intresse av att utöka användningen, 
så väl för invånare och patienter som för 
anställda inom VGR.

Under 2021 har ett särskilt arbete genom-
förts för digitalisering inom området neuro-
logi. Första aktiviteten var skapandet av it-
stöd för patienter med epilepsi och migrän/
huvudvärk. Nu pågår arbetet med att starta 
en digifysisk migränmottagning och utveckla 
en migränapp. Parallellt pågår också utveck-
ling av en app för patienter med epilepsi. 
Gemensamt mål för utvecklingen av appar 
är att öka patientens kunskap om sin sjuk-
dom. Lösningarna kommer också att under-
lätta och effektivisera vårdpersonalens 
arbete.

Projektet ”Videostöd i den prehospitala 
strokekedjan” omfattar teknik- och process-
utformning, kliniska försök och utvärdering 
av ett avsevärt förbättrat konsultationsstöd. 
Projektet har hittills lett till kameralösningar 
i 12 av VGR:s ambulanser där specialistläkare 
konsulteras, och därmed kan en visuell  
undersökning av patienten göras i dialog 
med ambulanspersonal för att på så sätt 
dirigera ambulansen till rätt instans med 
högre träffsäkerhet. Projektet har hittills 
visat goda resultat och fortsätter 2022.

Fokusera på kvalitetsdriven 
verksamhets utveckling
Förvaltningarna har 2021 arbetat med 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling där 
pandemin har skapat behov av snabb om-
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ställning, vilket resulterat i helt nya arbets-
sätt och samarbetsformer i verksamheterna. 
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har 
under året bedrivits inom ramen för systemet 
för kunskapsstyrning, där flera förvaltningar 
har stärkt sina organisationer inom området 
och kopplat an till de nationella- och regionala 
initiativen. Trots pandemin har flera person-
centrerade vårdförlopp kunnat etablerats. 
Postcovid-vården blev ett område där stora 
behov identifierades, vilket ledde till att ett 
regionalt processteam etablerades i början 
av året och kunskapsunderlag togs fram för 
att vägleda vårdgivarna i VGR.

Kunskapsstyrning 
Införande av personcentrerade sammanhållna  
vårdförlopp har anpassats till rådande 
situation under pandemin och med en lägre 
införandetakt än planerat. Det regionala 
införandet har skett i nära samverkan med 
förvaltningarnas införandeansvariga. En 
aktivitet som har utvecklats och förstärks är 
samverkan och utvecklingen inom data och 
analys kopplat till införande av vårdförloppen.

Utbildningsplan kvalitetsdriven  
verksamhetsutveckling
Vid årets utgång har samtliga förvaltnings-
ledningar, samt alla områdesledningar på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, genom-
gått utbildning i kvalitetsdriven verksam-
hetsutveckling. Utbildning för verksamhets-
chefer och första linjens chefer pågår, men 
med anledning av pandemin har takten 
anpassats till restriktioner och i stora delar 
bedrivits digitalt. En webbutbildning riktad 
till alla medarbetare lanserades första halv-
året 2021 och sammanlagt har drygt 1 100 
medarbetare har genomgått utbildningen.

Personcentrerat arbetssätt
Funktionen ”Levande bibliotek”, som ger 
stöd till verksamheter i att rekrytera patient-
företrädare till förbättringsarbeten, har  
etablerats. En fortsatt utveckling av ett 
personcentrerat arbetssätt pågår i förvalt-
ningarna och exempelvis har Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset etablerat ett patient-
forum i syfte att föra in patienters synpunkter 
till den strategiska dialogen i förvaltningens 
ledningsgrupp.

Framtidens vårdinformationsmiljö
FVM kommer att införas etappvis i olika 
geografiska områden. Första driftstart var 
planerad till första kvartalet 2022 men  
starten har försenats. Det är i nuläget oklart 
hur omfattande förseningen blir och en om-
planering pågår tillsammans med leverantö-
ren. Förseningen har medfört att planerade 
aktiviteter i projekten flyttats fram och att 
olika resurser tagits in senare än planerat, 
vilket lett till att leverantörskostnaderna  
har minskat och att kostnaderna för  
licenser och hårdvara är lägre. 

Under tiden som översynen av tidplanen på-
går regionalt, arbetar förvaltningarna aktivt 
med förberedelser så som standardisering 
av termer och begrepp samt byggandet av 
gemensamma kliniska- och vårdadministra-

tiva flöden som ger förbättrad effektivitet. 
Utöver det förberedande arbetet pågår 
även arbetet med att skapa engagemang 
och förberedelser i verksamheterna, för  
att säkerställa genomförandet av nyckel-
aktiviteter på verksamhetsnivå. 
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Produktion och konsumtion  
av hälso- och sjukvård
Produktion
Produktion är den vård som utförs hos en 
vårdgivare oavsett var patienten är folk-
bokförd.

Mellan mars 2020 och december 2021  
vårdades totalt 17 113 patienter inom sluten-
vården för covid-19 inom VGR:s sjukhus, 
varav en mindre andel med covid-19. Av de 
17 113 patienterna har knappt nio procent 
(1 499 patienter) vårdats på intensivvårds-
avdelning. 

Under 2021 vårdades 8 835 patienter,  
antingen för eller med covid-19. Av dessa  

vårdades 728 patienter (drygt åtta procent) 
på IVA. Män utgjorde 70 procent av de 
IVA-vårdade patienterna, vilket i antal var 
mer än dubbelt så många som kvinnor. 
Medelvårdtiden bland avslutade vård-
tillfällen var 8,4 dagar 2021 (8,9 dagar  
1 mars–31 december 2020).

Både inom den specialiserade öppenvården 
och inom primärvården ses en produktions-
minskning vad gäller fysiska besök från 2019 
till 2021. Denna minskning täcks till stora 
delar upp av ett ökat antal distanskontakter.  
Många vårdaktörer har dessutom varit 
snabba med att ställa om till digitala vård-
tjänster. Privata vårdgivare är inkluderade  
i sammanställningen.

Diagram 4. Antal besök och distanskontakter inom den specialicerade vården per månad 2019–2021 
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Konsumtion
Konsumtion är den vård som VGR:s invånare 
söker hos en vårdgivare oavsett var vård-
givaren befinner sig geografiskt i relation 
till länets gränser.

Antalet invånare i Västra Götaland ökade 
med drygt en procent per år 2017–2019, 
vilket ska beaktas när utvecklingen av  
konsumtionen analyseras. År 2020 ökade 
befolkningen med 0,5 procent. Statistik 
över den vård som konsumerades  
utom regionalt i december är inte till fullo  
inrapporterad, och därför har vi uppskattat 
dessa värden utifrån tidigare historik.

Den utomregionala somatiska slutenvården 
har ökat med 13 procent jämfört med normal-
året 2019. Likaså har de utomregionala 
öppenvårdsbesöken både inom somatisk 
och psykiatrisk vård ökat med 14 respektive 
24 procent.

De stora effekterna på konsumtionsmönstret 
ses som en följd av pandemin där många 
verksamheter dessutom har ställt om från 
fysiska besök till videosamtal, telefon-
kontakter och hembesök. 

Tabell 4. Vårdtillfällen samt öppenvårdsbesök och distanskontakter som ersätter besök, somatik och psykiatri

Konsumtion av vård 2019 2020 2021
Förändring i % 

2019–2021
Förändring i % 

2020–2021

Vårdtillfällen somatik 202 206 183 973 188 726 -7% 3%

– varav utomregionalt 8 958 7 662 10 141 13% 32%

Vårdtillfällen psykiatri 14 895 13 729 13 285 -11% -3%

– varav utomregionalt 873 815 773 -11% -5%

Öppenvårdsbesök och 
distanskontakter som 
ersätter besök, somatik

3 248 457 2 951 943 3 286 135 1% 11%

– varav utomregionalt 120 297 115 095 136 759 14% 19%

Öppenvårdsbesök och 
distanskontakter som 
ersätter besök, psykiatri

808 999 807 118 824 632 2% 2%

– varav utomregionalt 19 614 20 890 24 366 24% 17%



Västra Götalandsregionens Årsredovisning 202146 Förvaltningsberättelse  |  Verksamhet

Regiongemensamt

Pandemisamordning
Planering och genomförande av vaccinering 
mot covid-19 av hela befolkningen från 12 års 
ålder har krävt omfattande resurser och ett 
situationsanpassat arbetssätt. En tillfällig 
krisorganisation Regional vaccinsamordning 
covid-19, tillskapades för att hantera frågor 
om bland annat styrning, samordning, kom-
munikation, administration, vaccinöversikt, 
fördelning/ransonering och upphandling. 
För att avlasta Vårdval Vårdcentral och sjuk-
husen upphandlades externa vaccinatörer.

Under våren och sommaren 2021 minskade 
antalet sjukhusinläggningar i takt med att 
vaccinationsgraden i befolkningen ökade. 
Allt fler verksamheter kunde sakta återgå 
till ett nytt normalläge och en viss åter-
hämtning skedde. Fokus i den regionala 
krisledningen blev dels att klara sommar-
bemanningen med sjukvårdspersonal som 
inte fått tillräckligt med ledighet under året, 
dels att samordna operationsverksamhet 
för att minska väntetiderna. Många av de 
samordningsfunktioner som inrättats för att 
hantera pandemin kunde slå ner på takten 
eller till och med avvecklas.

Den minskning i smittspridning som skett 
under hösten avtog i och med den nya omi-
kronvarianten av coronaviruset som började 
spridas i Sverige i november, och en fjärde 
våg av pandemin blev ett faktum. Som en 
följd återinfördes rekommendationer om 
hemarbete och att fortsätta planera för 
digitala möten och evenemang. Skärpningen 
av karantänsregler vid sjukdomssymptom  
eller positivt provsvar fick dessutom stor effekt 
på personalförsörjningen inte minst inom  
hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Miljö
I april beslutade regionfullmäktige om 
”Miljömål 2030” för VGR:s egna verksam-
heter med de tre övergripande målen 
Resurseffektivt och Giftfritt, Låg klimat-
påverkan samt Främjad biologisk mångfald 
och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. 
Tillsammans med ”Mål för social hållbarhet 
2030” utgör de VGR:s hållbarhetsmål.

Inom området ”Resurseffektivt och Giftfritt” 
har arbetet med kemikalieinventering, risk-
bedömningar och substitutionslistor inom 
hälso- och sjukvårdsförvaltningarna och  

https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/miljomal-2030/
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naturbruksskolorna utvecklats. En region-
övergripande process för cirkulära möbel-
flöden har tagits fram för genomförande 
2022. Under hösten färdigställdes rapporten  
”Kartläggning av läkemedelföroreningar  
i Västra Götalandsregionen” som ett steg  
i att genomföra delmålet om minskad  
miljöpåverkan från läkemedel.

Målet om ”Låg klimatpåverkan” omfattar 
VGR:s direkta och indirekta miljöpåverkan.  
Under året fastställdes en färdplan för 
klimat- och återbruksmålen för fastighets-
nämndens byggprojekt och en införande-
plan för elektrifiering av person- och 
godstransporter har beslutats. Antalet 
laddpunkter vid VGR:s lokaler har ökat med 
116 till totalt 302. Inom sjukhusförvaltning-
arna har insatser genomförts för att mins-
ka matsvinnet från patientmåltiderna och 
medarbetare har fortbildats för att skapa 
mer hållbara måltider. Pandemin har ökat 
antalen digitala möten och andel digitala 
vårdformer, vilket har bidragit till ett  
minskat resande med bil och flyg i tjänsten.

Därutöver har samtliga verksamheter som 
omfattas av målet om ett certifierat miljö-
ledningssystem 2025 enligt den internatio-
nella standarden ISO 14 001 påbörjat ett 
arbete med att införa systemet.

Social hållbarhet
I april beslutade regionfullmäktige om 
VGR:s mål för social hållbarhet 2030 för 
VGR:s egna verksamheter med de tre över-
gripande målen: god hälsa och välbefinnande, 

jämlikhet och lika rättigheter samt tillit, 
trygghet och delaktighet.

Sjukhusförvaltningarna har arbetat med 
insatser för hälsofrämjande, sjukdomsföre-
byggande och jämlik vård. Sjukhusen har 
bland annat utvecklat hälsosamtal, digitala 
vårdtjänster och samverkan med kommuner 
och primärvård.

Insatser har gjorts för att främja barn och 
ungas hälsa och rättigheter. Bland annat  
utvecklar Regionhälsan och Närhälsan stegvis 
vård kring barn och ungas psykiska hälsa 
och flera verksamheter inom VGR lyfter 
utvecklingsarbete kring barnkonsekvens-
analyser och kring barn som far illa.

Tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning är i fokus när allt fler verk-
samheter ingår i tillgänglighetsdatabasen, 
och både GöteborgsOperan och Göteborgs 
Symfoniker satsar på att tillgängliggöra 
scenkonst. Flera verksamheter bland annat 
sjukhusen, Habilitering och Hälsa samt Folk-
högskoleförvaltningen gör insatser i arbetet 
med att motverka våld i nära relationer. 
Rutinmässiga frågor till patienter om våld 
samt stärkt skydd för och stöd till barn som 
riskerar att fara illa är exempel på detta.

Under året har även insatser för stärkt med-
skapande och dialog genomförts. Västtrafik 
involverar resenärsgrupper i utvecklings-
arbetet, fastighetsnämnden gör trygghets-
vandringar och Folkhögskoleförvaltningen 
utvecklar dialog med unga.

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs3259-357170841-108/native/210x297_VGR_Mal_for_social_hallbarhet_2030%5b5%5d.pdf
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I arbetsgivarroller görs insatser kopplat till 
bemötande, arbetsmiljö och diskriminering. 
Exempel på dessa insatser är folkhögskolor-
nas arbete för en trygg och inkluderande 
arbetsmiljö och Södra Älvsborgs Sjukhus 
arbete för en fördomsfri rekrytering.

Inköp
Året har präglats av utmaningar kopplade 
till såväl globala leveransstörningar som in-
satser för att bidra till att upprätthålla vård-
kapacitet. Leveransstörningarna fortsätter 
att påverka många produktkategorier, 
samtidigt som tillgången till skyddsmateriel 
i nuläget bedöms vara god.

Ökade upphandlingsbehov från verksam-
heterna har lett till längre väntetider för 
att påbörja upphandlingar. Inköpsverksam-
heten har genomfört fler upphandlingar än 
tidigare och under året närapå fördubblat 
den nytecknade volymen. Totalt 65 procent 
av avtalen har lett till bibehållet pris eller 
en prissänkning.

Fastighetsverksamhet
Stora investeringsvolymer i kombination 
med fortsatt förändrade förutsättningar 
under pandemin har inneburit utmaningar 
för fastighetsverksamheten. Under året 
färdigställdes 11 ägarstyrda investerings-
projekt: 

• tillbyggnad av Drottning Silvias barnsjuk-
hus på Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
Östra sjukhuset i Göteborg

• ombyggnad av operation 2 Thorax,  
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
i Göteborg

• ombyggnad av höghuset på SU 

• nytt mottagningskök för Regionservice  
på Skaraborgs sjukhus i Lidköping

• till- och ombyggnad av hus Z på Mölndals 
sjukhus 

• till- och ombyggnad av neonatal på 
NU-sjukvården Norra Älvsborgs  
Länssjukhus i Trollhättan 

• ombyggnad för magnetkamera på  
Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås 

• till- och ombyggnad för samlokalisering  
av infektionssjukvård inom Södra  
Älvsborgs Sjukhus i Borås

• ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs 
Länssjukhus i Trollhättan 

• ny hållplats vid Nordstan i Göteborg

• ombyggnad av patientkök och  
produktionskök på Södra Älvsborgs  
Sjukhus i Borås

Utgiften för projekten uppgick  
sammanlagt till 3 123 miljoner kronor.

Drottning Silvias barnsjukhus med 25 meter lång glasbro. Fysioterapins bassäng som är till för barn med olika 
tillstånd som lindras av vistelse i vatten.
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Under året beslutades även om:

• markköp och investering i nya lokaler  
vid Axevalla hästcentrum vid Biologiska 
yrkeshögskolan i Skara

• nybyggnation av resecentrum och mark-
förvärv till Västlänkens stationer Haga och 
Korsvägen (planerat ibruktagande 2026)

• om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren 
på operationsenheten på Norra Älvsborgs 
Länssjukhus 

• uppdrag att investera i en ny bussdepå vid 
Radiomasten i Västra Frölunda. Bussdepån 
blir den första fullvärdiga depån som VGR 
bygger i egen regi och möjliggör ökat 
kollektivtrafikresande

• ny detaljplan och fortsatt genomförande-
planering för Sahlgrenska Life som är en 
investering för framtidens forskning, vård 
och utbildning med ambitionen att under-
lätta omsättningen av nya upptäckter till 
nytta för patienterna. De tre planerade 

byggnaderna kommer att sammanlänka 
Sahlgrenskaområdet med verksamheterna 
på Medicinareberget och samla akademi, 
sjukvård och näringsliv.

Service
Även inom serviceverksamheten har fokus 
varit att hantera effekterna av pandemin. 
Exempel på detta är avlastning för vårdper-
sonal, lagerhållning och ökad distribution 
av materiel till vården samt produkter för 
nya testmetoder av skolbarn så som gurgel-
tester.

Utöver hanteringen av pandemins  
utmaningar har ett omfattande utveck-
lingsarbete genomförts för att effektivisera 
serviceleveranserna, förbereda inför ut-
rullningen av Millenium samt vidta olika 
hållbarhets initiativ. Bland de större utveck-
lingsprojekten kan nämnas den regionala 
logistik- och försörjningsstrategin, vilken 
bland annat innefattar MiV2.0 som innebär 
en automatiserad lagerhantering för materiel  
i vården och därmed sänkta material-
kostnader för VGR.
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En utredning om förutsättningarna för 
samverkan vad gäller produkter och tjänster 
inom välfärdsteknik resulterade under året 
i ett förslag till samverkansavtal med Västra 
Götalands 49 kommuner.

Under 2021 har även:

• köket på Mölndals sjukhus stängts  
och ombyggnationen av köket i Borås 
färdigställts.

• flera stora produktionsinstallationer  
genomförts på tvätteriet i Alingsås för att 
skapa förutsättningar för den framtida 
utvecklingen av textilförsörjningen.

• ett koncept för effektiv försörjning av 
arbetskläder påbörjats med plan för ett 
regionalt breddinförande 2022.

• upphandlingen av ett nytt affärssystem 
för logistik och försörjning påbörjats.

• en rad åtgärder identifierats för att  
i samverkan med vårdgivare öka  
återanvändningsgraden av hjälpmedel.

Säkerhet och beredskap
Pandemin har fortsatt gett oss lärdomar om 
strukturer, roller och ansvar inom krisbered-
skapsarbetet, och under 2021 påbörjades 
ett arbete för att kunna omhänderta dessa 
lärdomar i fortsatt utvecklingsarbete.

Flera förvaltningars säkerhet- och bered-
skapsorganisationer har varit delaktiga i 
arbetet med en säkerhetsorganisation för 
hantering, distribution och förvaring av 
vaccin.

Arbetet med en handlingsplan för civilt 
försvar har fortsatt och ett antal regionala 
projekt har startats, bland annat avseende 
försörjningsberedskap, krigsorganisation och 
sjukhusens förmåga i kris och krig. Arbetet  
sker gemensamt och hålls samman av  
säkerhets- och beredskapsorganisationerna 
i länet. Utveckling av säkerhetsskyddet har 
fortsatt med fokus på säkerhetsprövningar 
och säkerhetsskyddsanalyser.

Inom informationssäkerhetsområdet har 
infoklassningar gjorts och ett utvecklings-
arbete har bedrivits både på regional nivå 
och inom respektive förvaltning och bolag. 
Ett antal incidenter har utretts, hanterats 
och anmälts i enlighet med direktiven i  
dataskyddsförordningen GDPR (general  
data protection regulation) och NIS (network  
and information security). I slutet av året 
ledde en internationell sårbarhet kallad 
”log4J” till en stor regiongemensam  
händelsehantering för att trygga regionens 
digitala infrastruktur.

Under året kunde även en upphandling  
avseende brandskyddsutbildning slutföras 
och utbildningar påbörjades i många  
förvaltningar.

Intern kontroll
Samtliga nämnder och styrelser, inklusive 
styrelser för majoritetsägda bolag arbetar 
aktivt med intern kontroll i hela kedjan från 
att formulera risker till att justera kontroller 
och besluta om åtgärder. Intern kontroll är 
en del av nämnders och styrelsers löpande 
arbete, och för en majoritet av nämnderna 
kopplas internkontrollarbetet nu allt tydli-
gare samman med verksamhetsplanering 
och annan styrning.

Pandemin har påverkat arbetet med intern 
kontroll vad gäller såväl prioriterade risker 
som genomförande av kontroller. Pandemin  
har dessutom påverkat resultatet av  
kontrollerna men också gett lärdomar som 
bidrar till att stärka det fortsatta arbetet.

Resultat av genomförda internkontroller 
sträcker sig från inga väsentliga avvikel-
ser har noterats till allvarliga avvikelser 
har noterats och åtgärder behöver vidtas. 
Åtgärderna hanteras av respektive nämnd 
och det finns i nuläget inget som talar för 
behov av samlade kontroller och åtgärder 
för hela VGR.

Uppföljning av verksamhet som  
lämnats över till privata utförare
Kommunallagen ställer krav på regionfull-
mäktige att varje mandatperiod anta ett 
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program med mål och riktlinjer för upp-
följning av och insyn i verksamheter som 
utförs av privata utförare. I VGR regleras 
detta i Policy för styrning. Regionfullmäktige 
ansvarar också för uppföljning av att kravet 
efterlevs.

Samtliga berörda nämnder och styrelser 
följer löpande den verksamhet som lämnats 
över till privata utförare. Hälso- och sjuk-
vårdsnämnderna bedömer att följsamheten 
till samtliga avtalsformer är god. Västtrafik 
genomför löpande uppföljning utifrån 
uppsatta mål och avtalskrav, och tar fram 
åtgärdsplaner i de fall det finns brister. 
Servicenämnden beskriver ett omfattande 
granskningsarbete. I huvudsak är avtals-
följsamheten god och vid behov sätts  
åtgärder in.
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Medarbetare
Västra Götalandsregionen består av drygt 56 000 anställda. Tillsammans 
bidrar vi varje dag till en tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 
samt en hållbar och innovativ region.
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Väsentliga personalförhållanden
Pandemin har inneburit stora ansträngningar  
för såväl chefer som för medarbetare. Nya 
och förändrade arbetssätt inklusive  
uppgiftsväxling har pågått under året och 
många medarbetare har tjänstgjort utanför 
sin ordinarie arbetsplats. Verksamheterna 
har visat prov på stor flexibilitet och har 
snabbt anpassat sig till den uppkomna 
situationen. Medarbetare och chefer har 
utfört ett fantastiskt arbete under svåra 
omständigheter.

I verksamhet där det varit möjligt har  
medarbetare till stor del arbetat på distans.

Både den regiongemensamma och den för-
valtningsspecifika kompetensutvecklingen 
för medarbetare har fortsatt men i mindre 
skala och i stor utsträckning nätbaserat. 
I arbetet med att öka kunskapen om och 
stärka bilden av VGR som arbetsgivare har 
ett VGR-gemensamt digitalt mässkoncept 
tillämpats.

Belastningen inom sjukvården har lett  
till ett ökat antal visstidsanställda och 

timavlönade samt en ökning av övertid  
och kostnader för bemanningsföretag.  
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 
föregående år medan personalomsättningen 
har ökat något. Året har präglats av ett 
fokus på bemanning av verksamheten  
och att behålla medarbetare genom den 
utmanande period som varit.

Pandemin har fortsatt medfört nya insikter 
om vikten av rätt organisatoriska förut-
sättningar för chefer, inklusive målet att 
uppnå normtalet (10–35 direktrapporte-
rande medarbetare per chef), för att skapa 
en hållbar verksamhet där det skapas bra 
möjligheter till både återhämtning och 
utveckling.

Arbetsmiljöarbetet har till vissa delar  
fått ändrad karaktär och det långsiktiga  
arbetsmiljöarbetet har fått stå tillbaka. 
Arbete har genomförts för att möjliggöra 
fortsatt återhämtning och respektive sjuk-
vårdsförvaltning har upprättat återhämt-
ningsplaner på olika nivåer i organisationen 
och genomfört insatser på området.
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PRIORITERAT MÅL 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra  
möjligheterna till karriär- och kompetens utveckling

Målet är delvis uppnått

Som ett led i arbetet med att skapa  
attraktiva arbetsplatser arbetar VGR med 
kompetensutveckling och möjligheter till 
karriärvägar.

Förvaltningarna hade planerat ett flertal 
olika kompetensutvecklingsinsatser under 
året, till exempel kliniskt basår, förstärkt 
yrkesintroduktion, utbildningsbefattningar, 
handledarutbildningar och utbildning för 
chefer. Vissa av insatserna genomfördes  
enligt plan medan andra fick skjutas upp. 
Yrkesspecifika introduktionsprogram som 
kliniskt basår och förstärkt yrkesintroduk-
tion har genomförts med anpassningar 
utifrån de krav som pandemin och vård-
behovet har ställt. Ett regiongemensamt 
introduktionsprogram i digital form för 
medarbetare som påbörjar sin anställning 
i VGR har tagits fram och implementerats 
under året.

Under året har utbildningar och andra  
kompetensutvecklingsinsatser finansierade 
av Omställningsfonden genomförts för en 
rad yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor, 
undersköterskor och medicinska sekreterare. 
Satsningarna har riktats till bland annat  
psykiatri, rehabilitering, intensivvård,  
kardiologi, hematologi och laboratorieverk-
samhet. Insatser har också gjorts för att 
stärka medarbetarnas digitala kompetens.

Ett arbete har pågått med att stödja kom-
petensförsörjning och karriärutveckling på  

flera nivåer. När det gäller karriärutvecklings-
modellerna har arbetet med att gå från 
införande till brett genomförande och 
användande fortsatt. Detta för att chefer 
och medarbetare ska använda modellerna 
som ett vardagsnära stöd i arbetet med 
karriärutveckling, i medarbetarsamtal och 
utvecklingsplanering. Under året har arbetet 
fortsatt med att revidera och ta fram fler 
yrkesspecifika karriärutvecklingsmodeller, 
samt kontinuerligt vidareutveckla ramverket  
om karriärutveckling i stort. Ett antal  
förvaltningar har arbetat systematiskt och 
aktivt med karriärutvecklingsmodeller som 
en integrerad del av utvecklingssamtal  
medan andra är i början av att aktivt använda 
modellerna i vardagen.

Det regiongemensamma projektet för ett 
regionalt kompetenshanteringssystem har 
löpt på och kommit fram till upphandlings-
fasen. Under 2022 kommer ett införande-
projekt att organiseras och detta ska ligga 
till grund för ett breddinförande de  
kommande åren.

Utvecklingen av normtalet (10–35 direkt-
rapporterande medarbetare per chef) har 
under flera år haft en positiv utveckling. 
Under 2021 har antalet chefer inom  
normtalet ökat med en procentenhet till 
73,6 procent. Ökningen har skett trots att  
pandemin har haft en negativ påverkan på 
verksamheternas möjligheter att arbeta 
med chefers organisatoriska förutsättningar.

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Andel chefer med 10–35 underställda medarbetare 
(normtal)

71,4% 72,6% 73,6%

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk  
redovisning enligt lag)

6,3 % 7,8 % 7,2 %
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FOKUSOMRÅDE

Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas  
till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget 
ska hållas

Målet är delvis uppnått

Lönepolitiken inom VGR syftar till att dels 
stödja kompetensförsörjningen på alla nivåer, 
dels skapa förutsättningar för att rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare med rätt 
kompetens. Under 2021 har prioritering av 
kvinnodominerade yrkesgrupper i vården 
med medellång högskoleutbildning fort-
satt med syfte att gruppen ska närma sig 
målbilden för lönestrukturen. På så sätt kan 
en tillfredsställande bemanningssituation 
möjliggöras. Tre förvaltningar har uppnått 
målet i målbilden och övriga förvaltningar 
har närmat sig detta. Den gemensamma 
målbilden för lönestrukturen i VGR ger  
en grund för lönestrategiska aktiviteter  
i önskvärd riktning.

• förvaltningar och bolag har genomfört 
anpassningar till marknaden utifrån givna 
budgetramar, där det anses motiverat, 
utifrån VGR:s olika förutsättningar att 
kompetensförsörja.

• implementeringen och tillämpningen av 
karriärutvecklingsmodellerna har fortsatt. 
En väl implementerad karriärutvecklings-
modell kan bidra till utveckling av ansvar 
och lönenivå.

• arbetet med att utveckla och förbättra 
HR-analyser, inklusive löneanalys har  
genomförts samt rapporter och vyer  
levererats.

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Även arbetet med att nå målet att VGR ska 
vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 
har påverkats av pandemin. Det har varit 
ett stort fokus på satsningar avseende olika 
former av lön och ersättningar som haft för 
avsikt att stärka bilden av VGR som arbets-
givare och därmed underlätta att behålla 
och rekrytera medarbetare. Metodiskt arbete 
för en hälsosam arbetsmiljö med insatser 
för att stärka medarbetares återhämtning 
är andra viktiga satsningar.

Organisationen har arbetat gemensamt 
med nya digitala plattformar för att  
attrahera och rekrytera nya medarbetare, 
med ett särskilt fokus på yrken inom  
vården. Kartläggning av koncernens pågå-
ende strategier och utvecklingsområden 
har inletts för att synkronisera, uppdatera 

och formulera en handlingsplan med nya 
insatser som stärker VGR som arbetsgivare 
och leder mot målet att bli Sveriges bästa 
offentliga arbetsgivare. Då många förvalt-
ningar varit hårt belastade har planering 
och genomförande av ytterligare insatser 
skett i begränsad skala. 
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Kompetensförsörjning
Personalvolym och personalstruktur
Anställningar
Vid årsskiftet var 56 519 personer anställda 
i VGR, varav 1 531 i bolagen. Detta är en 
ökning med 727 jämfört med 2020. Ökningen  
motsvarar 1,3 procent och finns inom 
gruppen tillfälligt anställda medan antalet 
tillsvidareanställda minskat något. Andelen 
heltidsanställningar uppgick till 89 procent  
(kvinnor 88 procent, män 94 procent), vilket  
är en ökning med 0,3 procentenheter. 
Andelen män var 22 procent av totalt antal 
anställda. Medelåldern var 46 år för både 
kvinnor och män. Antal övertidstimmar har 
ökat med 6,1 procent.

Den externa personalomsättningen, exklusive 
ålderspension, har ökat med 1,0 procent-
enheter till 7,0 procent. Andel avgångar med 

ålderspension har ökat med 0,2 procent-
enheter till 2,4 procent.

Trenden med utjämning mellan ålders-
grupperna fortsätter genom att nyanställ-
ningarna ökat mest inom de yngre ålders-
intervallen.

Nettoårsarbetare
Jämfört med december 2020 har antalet 
nettoårsarbetare i VGR:s förvaltningar  
minskat med cirka 50 personer (-0,1 procent). 
Efter att ha ökat under stora delar av året 
minskade antalet under årets sista månader 
jämfört med motsvarande månader 2020. 
Minskningen finns inom tillsvidareanställda 
medan antalet visstidsanställda samt  
tim avlönade har ökat.

Diagram 5. Antal anställningar och könsfördelning per åldersgrupp (månadsavlönade, VGR:s förvaltningar) per december 2021
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Tabell 5. Antal nettoårsarbetare per verksamhetsområde

Verksamhetsområde 2021 2020 Diff. Diff. %

Hälso- och sjukvård 37 807 37 930 -124 -0,3

Regional utveckling 835 799 36 4,6

Serviceverksamheter 3 671 3 598 73 2,0

Regiongemensamt 1 644 1 676 -32 -1,9

Totalt förvaltningar 43 957 44 003 -46 -0,1

Västra Götalandsregionens förvaltningar

Minskningen av nettoårsarbetare har till 
största delen skett inom hälso- och sjuk-
vård, men även inom regiongemensam 
verksamhet. Inom hälso- och sjukvård är 
det främst sjukhusen samt Folktandvården 
som har minskat medan Närhälsan och 
Regionhälsan ökat på grund av vaccination, 
PCR-testning och smittspårning. Ökningen  

inom regional utveckling finns främst  
inom folkhögskolor och Förvaltningen för 
kulturutveckling. Ökningen inom service-
verksamheterna avser Regionservice med 
sjukvårdsnära tjänster medan Västfastigheter 
minskat. Minskningen inom den region-
gemensamma verksamheten avser främst 
Koncernkontoret.

Tabell 6. Nettoårsarbetare per personalgrupp

Personalgrupp Antal
Andel 
män

Andel av 
totalt

Förändring 
2020–2021

antal

Förändring 
2020–2021

%

Sjuksköterskor, barnmorskor 10 698 13,6 24,3 -152 -1,4

Undersköterskor m.fl. 6 846 14,8 15,6 -54 -0,8

Läkare 5 704 48,2 13,0 81 1,4

Tandläkare 734 30,6 1,7 -8 -1,1

Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 1 632 1,8 3,7 -7 -0,4

Medicinska sekreterare m.fl. 2 904 3,3 6,6 -38 -1,3

Rehabilitering och förebyggande 3 829 16,6 8,7 -77 -2,0

Sjukhustekniker/labpersonal 2 025 32,8 4,6 63 3,2

Utbildning, kultur och fritid 621 29,3 1,4 6 1,0

Teknik, hantverkare 1 446 75,3 3,3 12 0,9

Kök, städ, tvätt 1 565 28,6 3,6 36 2,4

Administration 5 953 24,9 13,5 91 1,5

Totalt 43 957 22,9 100,0 -46 -0,1

Västra Götalandsregionens förvaltningar
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Insatser för att stärka  
kompetens försörjningen
Regiongemensam kompetensutveckling
Arbetet med att implementera den region-
gemensamma riktlinjen för kompetens-
utveckling och lärande har fortsatt. En 
inriktning för det gemensamma kompetens-
utvecklingsutbudet har arbetats fram och 
beslut har tagits om vilka utbildningar som 
ska vara obligatoriska för samtliga medar-
betare. Införandet av ”Lärportalen”, vilket 
är VGR:s nya kärnsystem för kompetens-
utveckling och lärande, har fortgått.  
Lär portalen utgör ett sammanhållet system-
stöd för utbildningar och andra läraktiviteter, 
inklusive ett utökat stöd för produktion av 
digitalt innehåll.

Under året påbörjades också arbetet med 
VGR:s första programstruktur för en samman-
hållen specialistutbildning för psykologer.

Ett utbildningspaket i förändringsledning 
har tagits fram under året och är tillgänglig 
för samtliga medarbetare. Projektet  
”DigIT VGR” har producerat nätbaserade 
utbildningar för att öka medarbetarnas 
digitala kompetens.

Förlängt arbetsliv för äldre
Pilotprojektet ”Mentorsuppdrag i senior 
kompetens 2020–2023” pågår. Syftet är dels 
att ta tillvara seniora medarbetares kompe-
tens och erfarenhet, dels att skapa möjlig-
het för utveckling och trygghet i yrkesrollen 
för nya och mer oerfarna kollegor. Genom 
detta motiveras både mentorer och adepter 
att stanna kvar på sin arbetsplats. Hittills 
har totalt 58 läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor deltagit i programmet som 
mentorer. När det gäller fysioterapeuter,  
arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker 
har ett första mentorsprogram genomförts. 
Både slutenvården och primärvården ingår  
i projektet.

Breddad rekrytering
Utöver aktiv utlandsrekrytering av hälso- 
och sjukvårdspersonal har VGR fortsatt 
arbeta med att fånga upp nyanlända med 
hälso- och sjukvårdsyrken och stötta dem på 

vägen mot svensk legitimation, bland annat 
genom ”PLUS Intro” (en kurs i yrkessvenska 
för läkare och sjuksköterskor), finansiering 
av introduktionstjänster och praktisk tjänst-
göring. Intresset för att ta emot personer 
för praktisk tjänstgöring har varit stort 
under året.

VGR:s plattform PILA (praktik, introduktion, 
lärande och arbete) stöttar förvaltningar 
och bolag att genomföra arbetsmarknads-
insatser för personer med olika kompetenser, 
erfarenheter och bakgrund. Målet på  
300 centralt finansierade platser för arbets-
marknadsinsatser fördelades på förvalt-
ningarna, varav 241 platser tillsattes under 
året. De tilldelade målen uppnåddes inte  
på grund av pandemin.

Läkarförsörjning
Frågan om styrning av läkares specialist-
tjänstgöringsplatser (ST) har varit föremål 
för utredningar och revideringar vid flera 
tillfällen från 2013 och framåt. ST-styrnings-
modellen har inte gett önskad effekt. Den 
regionala grupp som arbetat med frågan 
avvecklades under året i samförstånd som 
ett första led i ett mer omfattande föränd-
ringsarbete avseende själva modellen.  
Under hösten har nya utgångspunkter 
utretts samt ett arbete kring en ny möjlig 
inriktning för arbetet framåt påbörjats.

Den årliga beredningen om 90 regionalt 
prioriterade ST-tjänster genomfördes enligt 
plan.

Från den 1 juli gäller en sex-årig läkarutbild-
ning med en så kallad bastjänstgöring (BT) 
som inledande del av specialisttjänstgöringen. 
Under året har planering och start av 25 
BT-läkartjänster skett.

Bemanningsföretag inom hälso- och sjuk-
vården
Kostnaden för inhyrd personal inom hälso-  
och sjukvården har ökat med 91,5 mnkr 
jämfört med 2020. Största ökningen finns 
inom specialistläkare sjukhus (54 mnkr), 
läkare Närhälsan (24 mnkr) samt sjuk-
sköterskor (14 mnkr, varav sjukhus 9 mnkr 
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och Närhälsan 5 mnkr). Pandemin har  
påverkat utfallet kraftigt.

Det nationella måltalet för oberoende av 
bemanningsföretag är högst två procent  

i förhållande till kostnaden för egen  
personal, vilket är ett måltal som samtliga 
regioner kommit överens om. VGR har  
under flera år legat runt 2,0 procent men 
2021 blev utfallet 2,3 procent.

Lönebildning
Konkurrensmässiga och jämställda löner
Det finns fortsatt ett behov av aktivt arbete 
för att nå konkurrensmässiga löner jämfört 
med övriga regioner inom flera yrkesgrupper.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
fortsätter att minska. I december 2021  
var kvinnornas medellön 83,3 procent av 
männens, vilket är en förbättring med  
0,5 procentenheter.

Den största orsaken till löneskillnaderna 
är fortfarande den könsuppdelade arbets-
marknaden. För att öka kvinnornas medel-
lön i förhållande till männens krävs därför 
en jämnare könsfördelning i de olika yrkes-
grupperna. Förvaltningarna är medvetna 
om den rådande strukturen och tar hänsyn 
till jämställdshetsperspektivet i sin lönesätt-
ning.

Lönestruktur och löneutveckling
VGR har en målbild för den långsiktiga 
lönepolitiken samt en övergripande löne-
struktur. Strukturen anger en inriktning för 
hur VGR vill att lönerna ska styras för olika 
yrken på några års sikt.

För att uppnå jämställda löner har kvinno-
dominerade yrkesgrupper med medellång 

högskoleutbildning inom hälso- och sjuk-
vård prioriterats. Den prioriterade gruppen 
består av elva yrkeskategorier där medel-
lönenivån är lägre än andra yrkesgrupper 
med likvärdiga arbetsuppgifter.

Under året kvarstod satsningen på att öka 
medellönerna för de prioriterade grupper-
na, där målet är att löneutvecklingen ska 
vara högre än för övriga grupper.

I 2021 års löneöversyn har den prioriterade 
gruppen haft en högre löneutveckling,  
(2,9 procent), än övriga grupper (2,2 procent). 
Det totala utfallet av löneöversynen blev 
2,5 procent.

Tabell 7. Medellön månadsavlönade, kr 

2017 2018 2019 2020 2021

Kvinnor 32 822 33 685 34 588 35 104 36 231

Män 40 299 41 045 42 034 42 403 43 488

Totalt 34 411 35 252 36 174 36 678 37 791

Diff. % 81,4 82,1 82,3 82,8 83,3

Medellön inkl VGR:s bolag



60 Västra Götalandsregionens Årsredovisning 2021Förvaltningsberättelse  |  Medarbetare

Diagram 6. Medellön och könsfördelning per personalgrupp, månadsavlönade för VGR:s förvaltningar per december 2021
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Insatser för att utveckla ledarskapet
Normtalsarbetet är fortsatt en viktig del 
för att uppnå rätt organisatoriska förutsätt-
ningar för ett mer hållbart, närvarande och 
tillitsbaserat ledarskap. Även om pandemin 
påverkat genomförandet har extra insatser 
genomförts för att hantera chefernas och 
medarbetarnas förutsättningar. Exempel på 
åtgärder som genomförts är bland annat 
chefnätverk, teamledare, individuellt stöd  
i form av handledning samt verksamhets-
koordinatorer för att stödja cheferna.

Under pandemin har några förvaltningar 
uppgett att chefsomsättningen varit något 
högre än tidigare år. I samband med att 
chefer slutat har antalet medarbetare för 
vissa chefer ökat under vakanstiden efter-
som tillförordnade chefer har fått ansvar för 
ytterligare medarbetargrupper utöver den 
egna. För de förvaltningar som inte uppnår 
normtalet finns framtagna handlingsplaner.

Tabell 8. Andel chefer grupperat utifrån antal direktrapporterande medarbetare

Antal medarbetare 2017 2018 2019 2020 2021

1–9 13,9 13,6 14,0 13,3 13,9

10–35 70,0 72,9 71,4 72,6 73,6

36–50 11,8 9,8 11,0 10,9 9,5

51–75 3,3 3,2 3,0 2,7 2,4

76–100 0,9 0,4 0,5 0,3 0,3

>100 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Västra Götalandsregionens förvaltningar
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Hälsa och arbetsmiljö
Insatser för att förbättra arbetsmiljön
Arbetsmiljöarbetet har till vissa delar fått 
ändrad karaktär under pandemin och det 
långsiktiga arbetsmiljöarbetet har fått stå 
tillbaka. Att skapa möjlighet för återhämt-
ning utifrån den situation pandemin har 
orsakat är en viktig uppgift. Arbete har 
genomförts för att möjliggöra fortsatt 
återhämtning och respektive sjukvårdsför-
valtning har upprättat återhämtningsplaner 
på olika nivåer i organisationen. Utifrån 
VGR:s handlingsplan för att minska sjuk-
frånvaron har ett antal områden prioriterats 
tillsammans med förvaltningarna. Dessutom 
har både VGR:s guide för hälso- och arbets-
miljöarbete och arbetsmiljöutbildningarna 
vidareutvecklats. Arbetsmiljösatsningen 
ger förvaltningar och bolag möjlighet att 
ansöka om finansiering för att genomföra 
förebyggande och hälsofrämjande åtgär-
der. Exempel på åtgärder är stöd till chefer 
och medarbetare i form av stödsamtal och 
reflektionsträffar.

Ett strukturerat systematiskt hälso- och 
arbetsmiljöarbete på organisatorisk nivå 
samt grupp- och individnivå är viktigt för 
samtliga medarbetare. Exempel på detta är 
chefers organisatoriska förutsättningar och 
en god semesterplanering.

Livsstil och friskvård
Under året har ett fortsatt utvecklingsar-
bete pågått med den regiongemensamma 
satsningen på aktiviteter för att medarbe-
tarna tillsammans kan trivas och må bra. 
Flera aktiviteter påverkats av pandemin 
men målet är ändå fortsatt att bredda det 
innehåll som erbjuds. 

VGR Tour, som är ett inspirationsarrange-
mang för medarbetare, genomfördes än en 
gång i digitalt format med inspiration och 
kommunikation om hälsofrämjande livsstil. 
Regionklassikern – som är ett samlingsnamn 
för ett 25-tal motionslopp i grenarna skid-
åkning, löpning, gång, simning och cykling 

ställde in de flesta av sina lopp, men några 
genomfördes virtuellt eller fullgjordes  
på egen hand. Cykel-utmaningen, som  
uppmuntrar medarbetarna till ökad 
vardags motion och rörelse på fritiden,  
har genomförts med ökat antal deltagare. 
Hälsoinspiratörsverksamheten har i uppdrag 
att utbilda och inspirera arbetsplatsernas 
hälsoinspiratörer. Detta sker i form av  
utbildningar, workshops- och inspirations-
evenemang i hälsofrämjande förhållnings-
sätt samt information och rådgivning till 
chefer och HR-avdelningar.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron under året var 7,1 procent, 
vilket är en minskning med 0,6 procent-
enheter jämfört med 2020, men 0,9 procent-
enheter högre än 2019. Sjukfrånvaron var 
som högst i början av året för att sedan 
successivt minska. I slutet av året sågs dock 
åter en ökning, vilket antas bero på ökad 
smittspridning i samhället. En minskning 
av sjukfrånvaron har skett inom intervallen 
1–14 respektive 15–59 dagar. Inom den 
långa sjukfrånvaron, det vill säga längre än 
60 dagar, ses en ökning hos både kvinnor 
och män (se not 3 för detaljer). Den alltjämt 
höga sjukfrånvaron är kopplad till pandemin, 
dels eftersom medarbetare har insjuknat i 
covid-19, dels eftersom medarbetare med 
symtom har uppmanats att stanna hemma.

Arbetsskador och tillbud
Antal rapporterade arbetsskador definierat 
på antal händelser 2021 var totalt 5 365. 
Jämfört med motsvarande period föregående 
år är det en minskning med 448 händelser. 
Totalt 550 arbetsskador var registrerade 
som covid-19-händelser.

Antal rapporterade tillbud definierat på 
antal händelser 2021 var totalt 7 537. Jäm-
fört med motsvarande period föregående 
år innebär det en minskning med 396 hän-
delser. Av totalen var 634 registrerade som 
covid-19-händelser.
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Uppföljning av kränkande  
särbehandling, trakasserier och  
sexuella trakasserier
VGR:s förvaltningar och bolag har noll-
tolerans mot kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier. För 
att förebygga att någon blir utsatt, och i de 
fall det har förekommit, bedrivs ett aktivt 
arbete där rutinen mot kränkande  
särbehandling, trakasserier och sexuella  
trakasserier, rutinen för likabehandling 
samt medarbetarpolicyn används som  
stöd. Dialog sker löpande om kränkande  
särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier, bland annat vid introduktion 
av nya chefer, vid arbetsplatsträffar och  
på medarbetarsamtal.

Uppföljning av företagshälsovård
En majoritet av förvaltningarna har upprättat 
och följt upp sina verksamhetsplaner för 
insatser vad gäller företagshälsovård till-
sammans med Hälsan och Arbetslivet. Flera 
av bolagen saknar dock verksamhetsplan 
för företagshälsovård. Förvaltningarna och 
bolagen har inte redovisat att de upprättat 
kvalitetsmått i verksamhetsplanerna.

Många av Hälsan och Arbetslivets insatser 
är fortfarande efterhjälpande, men flera 
förvaltningar uppger att en successiv för-
flyttning skett till förebyggande och hälso-
främjande åtgärder.

De flesta förvaltningar och bolag uppger 
att arbetsmiljöinsatser som krävt kompetens 
kring företagshälsovård har köpts från  
Hälsan och Arbetslivet.
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Ekonomi
Västra Götalandsregionen omsätter cirka 75 miljarder kronor. Merparten 
av finansieringen består av skatteintäkter och olika typer av statliga bidrag, 
men också intäkter från biljettförsäljning och patientavgifter. 

Tillsammans arbetar vi för en god ekonomisk hushållning med största  
möjliga nytta för regionens invånare.
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Viktiga förhållanden för resultat och ställning
Det är svårt att överblicka pandemins lång-
siktiga konsekvenser. I västvärldens länder 
har det genomförts omfattande insatser för 
att dämpa påverkan på ekonomin. Central-
bankernas styrräntor har sänkts och reger-
ingar har sjösatt omfattande krisåtgärder 
och bedrivit en expansiv finanspolitik.

I takt med ökad vaccinationsgrad i världen 
antas pandemin med tiden utgöra ett grad-
vis mindre hot för världsekonomin, men 
risken finns att återhämtningen blir svagare 
på kort sikt på grund av en ökad social dis-
tansering. Trots negativa effekter av höga 
energipriser och högre räntor i USA är den 
globala ekonomiska utvecklingen framöver 
stark och återhämtningen fortgår.

BNP-nivån har nu återhämtat sig i många 
länder men däremot inte antalet arbetade 
timmar. Samtidigt har inflationen stigit till 
höga nivåer, och då främst i USA. Medan 
centralbanker skulle hantera riskerna med 
ökande inflation tog smittspridningen  
återigen fart. 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
bedömde i decemberprognosen att Sveriges 
BNP skulle öka med 4,6 procent 2021 och 
3,3 procent 2022 samtidigt som arbetslös-
heten långsamt börjar falla tillbaka. Skatte-
underlaget ökade kraftigt 2021 och beräknas 
göra det även 2022. Inflationen tros också 

falla tillbaka under 2022, efter att ha drivits 
upp av höga energipriser 2021. Arbetslösheten 
kommer trots en positiv BNP-utveckling att 
ligga kvar på höga nivåer. Arbetslösheten 
för 2021 blev 8,9 procent och SKR räknar 
med att den kommer att gå ner mot  
7,5 procent först 2025. 

Trots pandemi och stora makroekonomiska 
risker blev 2021 ett av de bästa börsåren i 
modern tid, där de flesta av världens aktie-
börser hade tvåsiffriga uppgångar. Detta 
har resulterat i en hög avkastning i VGR:s 
portföljer, vilket påverkat koncernens resultat 
positivt.

VGR:s finansiella strategi syftar till att bi-
behålla en stark finansiell kapacitet på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och 
betryggande säkerhet kan tillgodoses. VGR 
är genom sin kapitalförvaltning aktiv på de 
finansiella marknaderna och därmed utsatt 
för finansiella risker. Avkastningen på VGR:s 
kapitalförvaltning styrs av den makroeko-
nomiska utvecklingen i världen och utveck-
lingen på de finansiella marknaderna, både 
den svenska och de globala börserna samt 
räntemarknaden. Risken hanteras framför 
allt på en övergripande nivå genom en  
dynamisk allokeringsmodell vilken ger 
underlag till andelen tillgångar exponerade 
mot räntemarknaden och aktiemarknaden.

Resultat
Koncernens ekonomiska resultat för 2021 är 
positivt och har påverkats på flera sätt både 
av omständigheter som inte var kända vid 
årets början liksom händelser av jämförelse-
störande karaktär.

En oväntat snabb återhämtning av konjunk-
turen från föregående års nedgång har 
bidragit till högre skatteintäkter och en 
positiv värdeutveckling på de finansiella  
placeringarna. Under året har staten dessutom 
lämnat statsbidrag kopplade till pandemin, 

vilket kompenserat för ökade kostnader 
som denna har medfört. Det finns dock 
fortsatt stora underliggande ekonomiska 
utmaningar inom framför allt sjukvården 
och kollektivtrafiken.

Koncernen redovisar ett resultat efter  
finansiella poster om 2 636 mnkr, att jäm-
föra med 1 822 mnkr föregående år. Årets 
resultat exklusive jämförelsestörande poster  
ger ett underliggande resultat om 2 936 mnkr. 
Budgeten om 443 mnkr baserades på ett 
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antagande om återgång till normaliserad 
verksamhet och en stor insats för att klara 
det uppdämda vårdbehovet som pandemin 
orsakade 2020.

Den positiva avvikelsen jämfört med budget 
är 2 193 mnkr, varav jämförelsestörande 
poster netto uppgår till 300 miljoner kronor 
(se not 9). 

Budgetavvikelsen förklaras främst av högre 
intäkter från skatter (+1 675 mnkr) samt 
riktade statsbidrag för vaccinationer, tester 
och kollektivtrafik (+3 539 mnkr). Dessa 
kompenserar pandemins negativa påverkan 
genom högre merkostnader (cirka -1 400 
mnkr) och ersättningar till externa utförare 
för vaccinationer och tester (-1 800 mnkr). 
Avvikelsen förklaras även av lägre intäkter 
från biljettförsäljning och patientavgifter 

(-322 mnkr), högre personalkostnader  
(-450 mnkr), samt lägre övriga kostnader  
(+1 100 mnkr). Därutöver förklaras avvikelsen 
av de jämförelsestörande posterna, vilka 
består av en engångspost för pensions-
kostnader till följd av ändrat antagande om 
livslängd (-1 257 mnkr) och avsättning för 
medfinansiering av kollektivtrafiksatsning 
inom Sverigeförhandlingen (-1 046 mnkr) 
med tillhörande indexering (-562 mnkr).  
I posterna ingår även redovisad värde ökning 
på de finansiella placeringarna (+1 830 mnkr) 
samt intäkter för statsbidrag avseende  
merkostnader för pandemin från 2020  
(+736 mnkr).

Årets resultat stärker VGR:s egna kapital 
och ger förutsättningar att ekonomiskt 
hantera framtida utmaningar som ökade 
pensionskostnader och uppdämt vårdbehov. 

Tabell 9. Resultaträkning 2021, mnkr

Bokslut 
2021

Budget 
2021

Budget-
avvikelse 
Belopp %

Verksamhetens intäkter 18 502 13 879 4 623 33,3%

Personalkostnader inklusive inhyrd personal -37 400 -34 583 -2 817 8,1%

Omkostnader -36 112 -34 120 -1 992 5,8%

Av- och nedskrivningar -2 822 -2 750 -72 2,6%

Verksamhetens nettokostnader -57 833 -57 574 -259 0,5%

Skatteintäkter 47 668 46 007 1 661 3,6%

Kommunalekonomisk utjämning 6 393 6 378 14 0,2%

Generella statsbidrag 5 468 5 992 -524 -8,7%

SUMMA skatt, utjämning, generella statsbidrag 59 529 58 377 1 151 2,0%

Verksamhetens resultat 1 696 804 892 111,0%

Finansiella intäkter 1 920 30 1 889 6 195,9%

Finansiella kostnader -980 -391 -588 150,3%

Årets resultat 2 636 443 2 193 495,2%
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter 2021 uppgår till  
18 502 mnkr, vilket är 4 623 mnkr högre  
än budget och 3 353 mnkr högre än  
mot svarande period föregående år.  
Ökningen förklaras främst av högre riktade 
statsbidrag på 945 mnkr jämfört med  
budget. Intäkter från patientavgifter, såld 
vård, försäljning av varor och biljettintäkter 
är fortsatt lägre än budget, men med en 
viss återhämtning jämfört med första  
pandemiåret 2020.

Såld vård
Intäkterna från såld vård uppgår till  
1 909 mnkr, vilket är 48 mnkr lägre än  
budget. Intäkterna är 236 mnkr högre än 
föregående års låga nivå, men i linje med 
2019, vilket tyder på en liten återhämtning. 
Det är främst Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset som säljer vård till andra regioner  
i Sverige. Sahlgrenska har också rikssjuk-
vårdsuppdrag inom barnkardiologi, samt 
inom hjärt-, lever- och lungtransplantation.

Biljettintäkter
Biljettintäkterna kommer till 98 procent 
från kollektivtrafiken och till 2 procent från 
kulturverksamheterna. Utfallet 2021 uppgår 
till 2 491 mnkr, vilket är 215 mnkr lägre än 
budget (varav 22 mnkr härrör från kultur-
området) och 57 mnkr högre än förgående 
år. Från den djupa nedgången under våren 
2020 har resandet stabiliserats och från 
sommaren 2021 syns en liten uppgång. I 
december 2021 gjordes 23 miljoner delresor, 
vilket var 48 procent fler än december 2020, 
men 21 procent färre än samma månad 2019.

Riktade statsbidrag
De riktade statsbidragen uppgår till 8 536 
mnkr, vilket är 4 945 mnkr högre än budget 
och 2 980 mnkr högre än 2020. Bidragen 
utgörs av ersättningar för tester och vaccina-
tioner, covidvård och uppdämt vårdbehov, 
samt ersättning till kollektivtrafiken med 
anledning av pandemin. VGR har också fått 
riktade bidrag för att utveckla den nära 
vården och öka tillgängligheten, samt för 
kvinnosjukvård, psykiatri och cancervård.

Tabell 10. Riktade statsbidrag 2020 och 2021

Riktade statsbidrag, mnkr 2021 2020

Från folkbildningsrådet till folkhögskolorna 129 116

Ersättningar i samband med covid-19 4 982 2268

Ny kömiljard/Ökad tillgänglighet 371 135

Jämlik cancervård 62 53

Sjuk- och rehab.garanti - 131

Asylsökande 62 103

Kvinnosjukvård/förlossning 231 157

Kultursamverkansmodellen 392 378

Psykisk hälsa 166 176

God och nära vård 939 930

Personcentrerat vårdförlopp 46 45

ALF och TUA 600 589

Kollektivtrafik 470 420

Övrigt 85 55

8 535 5 556

4 945 mnkr  

mer statsbidrag  
än budget
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Kravet för att ta del av den rörliga delen  
i statsbidraget för ökad tillgänglighet  
(kömiljarden), var att antalet väntande över 
180 dagar skulle minskas med 25 procent. 
VGR valde att ha fortsatt fokus på  
medicinsk prioritering och vårdgarantins  
90 dagar. Detta tillgänglighetsmått förbätt-
rades med 22 procent, vilket var bättre  
än genomsnittet för regionerna totalt. 
Tillgängligheten enligt statsbidragets fokus 
på 180 dagar förbättrades dock endast med 
15 procent, vilket gjorde att VGR inte hade 
möjlighet att ta del av den rörliga delen. 
VGR:s andel av den rörliga delen skulle som 
högst kunnat uppgå till 124 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till  
76 334 mnkr och överstiger budget med 
4 882 mnkr. Jämfört med föregående år 
är verksamhetens kostnader 7 030 mnkr 
högre. Personalkostnader inklusive inhyrd 
personal avviker till följd av den högre  
pensionskostnaden och fler nettoårsarbetare 
under året. Köp av tjänster har avvikelser 
mot budget och ökar jämfört med föregå-
ende år, vilket främst orsakats av pandemin. 

VGR har avsatt 1 046 mnkr för medfinansie-
ring av infrastrukturprojekt inom Sverige-
förhandlingen. Verksamhetens kostnader 
överstiger sammantaget budget med 6,8 
procent.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal  
uppgår till 37 400 mnkr vilket är 2 817 mnkr 
högre än budget och 3 324 mnkr högre jäm -
fört med föregående år. De högre personal-
kostnaderna förklaras till stor del av en 
negativ engångseffekt uppgående till  
1 257 mnkr på pensionskostnaderna till  
följd av antagandet om förlängd livslängd. 
Avvikelsen därutöver på lönesumman för-
klaras av ett ökat antal anställda, samt mer 
övertid under stora delar av året. Utfallet 
för inhyrd personal uppgår till 671 mnkr 
varav 637 mnkr inom hälso- och sjukvård. 
Kostnaden för inhyrd personal är 80 mnkr 

högre än föregående år. Sjukhusen står för 
den största budgetavvikelsen.

Köpt vård
Den totala kostnaden för köpt vård upp-
går för perioden till 5 916 mnkr, vilket är 
91 mnkr lägre än budget, men 481 mnkr 
högre än föregående år. Kostnaderna för 
köpt specialistvård har ökat med 245 mnkr, 
främst för att sjukhusen köper mer extern 
vård, både för att korta köerna och öka till-
gängligheten till vården. De externa kostna-
derna för Vårdval Vårdcentral ökar med  
145 mnkr jämfört med föregående år, vilket 
är 13 mnkr över plan. Den externa kostnaden 
för Vårdval Rehab ökar med 69 mnkr jämfört 
med föregående år, beroende på en ökad 
produktion under 2021.

Läkemedel
Läkemedelskostnaden inklusive justeringar 
för nationell återbäring uppgår till 5 876 mnkr, 
vilket är 40 miljoner mer än budget och  
26 mnkr högre än föregående år. Kostnads-
ökningstakten för läkemedel var lägre än 
ett normalår och pandemin har påverkat 
detta. Vid full produktion förväntas läke-
medelskostnaderna öka framgent. Hos sjuk-
husen syns höga kostnader för förskrivning 
av cancerläkemedel medan det för primär-
vårdens del främst är läkemedel för be-
handling av diabetes och hjärtflimmer som 
fortsätter att driva kostnadsutvecklingen.

Trafikkostnader
Trafikkostnaderna finns hos Västtrafik och 
uppgår till 7 961 mnkr, vilket är 244 mnkr 
över budget och 212 mnkr mer än före-
gående år. Den negativa budgetavvikelsen 
förklaras dels av ett odefinierat besparings-
krav om 370 mnkr som inte omhändertagits 
i sin helhet, dels av ökade kostnader för trafik-
avtalens indexuppräkning i kombination 
med upprätthållen trafikvolym för minskad 
trängsel. Budgetavvikelsen mildras emeller-
tid av nya kostnadseffektiva upphandlingar 
och lägre kostnader för resandeincitament 
till trafikoperatörerna.
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Material och varor
Kostnader för material och varor uppgår 
till 4 199 mnkr, vilket är 500 mnkr högre än 
budget och 61 mnkr högre än föregående 
år. Här ingår kostnader för både sjukvårds- 
och förbrukningsmaterial. Kostnaderna för 
de patientrelaterade sjukvårdsmaterialen 
ligger fortsatt högt och är 216 mnkr mer 
jämfört med föregående år. När det gäller 
förbrukningsmaterial har Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset störst pandemipåverkan 
av sjukhusen. Regionservice har också högre 
kostnader jämfört med föregående år.

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag
Skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning utgör tillsammans med generella 
statsbidrag 61 procent av VGR:s intäkter. 
Skatteintäkterna under året uppgår till  
47 668 mnkr, vilket är 1 661 mnkr högre 
än budget och 2 630 mnkr högre än mot-
svarande period föregående år. Ökningen 
beror främst på statens stimulanser till 
näringslivet samt på en kraftig ökning av 
inkomster från arbetslöshetsersättning och 
sjukpenning på grund av pandemin. Ersätt-
ningen genom den kommunalekonomiska 
utjämningen uppgår till 6 393 mnkr, vilket 
är 15 mnkr högre än budget och 1 683 mnkr 
högre än föregående år. De generella stats-
bidragen är 1 562 mnkr lägre än motsvarande 
period föregående år, vilket förklaras av de 
stimulanspaket som tilldelades regionerna 
med anledning av konjunkturnedgången 
och konsekvenser av pandemin.

Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna uppgår till  
1 920 mnkr. Från och med 2019 redovisas de 
finansiella placeringarna till marknadsvärde, 
vilket innebär att börsens upp- respektive 
nedgångar ger effekt på resultaträkningen. 
Börsen har haft en stadig uppgång under 
hela 2021 med undantag för en nedgång 
i september. Det gör att VGR:s innehav 
totalt sett har ökat i värde med 1 829 mnkr. 
Det kan jämföras med värdeminskningen i 
portföljerna föregående år med 271 mnkr. 
Fondrabatter och utdelningar ingår i de 
finansiella intäkterna med 45 mnkr.

Utfallet för de finansiella kostnaderna är 
980 mnkr. Värdesäkringen av pensionsskulden  
uppgår för året till 358 mnkr att jämföra 
med samma period föregående år på  
552 mnkr. Det som gör att kostnadsposten 
avviker mot 2020 är att det skett en lägre 
basbeloppsuppräkning, främst på grund av 
lägre inflation.

Indexeringen av infrastruktursatsningarna 
uppgår till 562 mnkr. Det är en stor avvikelse  
mot föregående år, vilket beror dels på  
ändrat index, dels på att ytterligare  
avsättning har gjorts i år till infrastruktur  
i regionen inom Sverigeförhandlingen,  
vilket ökat underlaget för indexberäkning.

Koncernen har en räntekostnad på 19 mnkr, 
vilket avser den gröna obligationen som 
finansierar nya Regionens hus i Göteborg 
samt lån för finansiering av spårvägsaffären.

1 829 mnkr 

har värdet på de  

finansiella placeringarna  

ökat under året
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Nettokostnadsutveckling
Under 2021 uppgick verksamhetens kost-
nader till 76 334 mnkr inklusive jämförelse-
störande poster om 2 303 mnkr och de 
verksamhetsanknutna intäkterna till 18 502 
mnkr, vilket ger en nettokostnad exklusive 
jämförelsestörande på 55 530 mnkr. Netto-
kostnaderna motsvarar 93,3 procent av de 
samlade skatteintäkterna. Nettokostnads-
ökningen för 2021 var 2,5 procent, vilket är 
en ökning av kostnadsnivån som kompenseras 

främst av tillskott från riktade statsbidrag. 
Nettokostnaderna ska finansieras av de 
sammanvägda skatteintäkterna vilka under 
samma period har ökat med 2,0 procent. 

Nettokostnadsutvecklingen har varit  
sjunkande med ett trendbrott 2021 främst 
beroende på ökade kostnader för testning 
och vaccinationer.

Diagram 7. Nettokostnadsutveckling 2017–2021
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Verksamhetens ekonomiska situation
Hälso- och sjukvård
Arbetet med verksamhet och ekonomi i 
balans på VGR:s sjukhus har påverkats av de 
speciella omständigheter som präglat åre. 
Samtidigt är den långsiktiga ekonomiska  
situationen problematisk. Ekonomiska lätt-
nader har därför kombineras med planer för 
en hållbar verksamhet i balans på längre sikt. 

Sjukhusens resultat per december uppgår 
till -836 mnkr och främst ses ökade kost-
nader för personal. Primärvårdens positiva 
utfall beror främst på kompensation för 
vaccinationer och provtagningar och att 
denna verksamhet till stor del har kunnat 
utföras med egen personal.

Regional utveckling, kollektivtrafik  
och kultur
Västtrafik gjorde ett nollresultat 2021. Detta 
har uppnåtts genom en ökning av antalet 
resande jämfört med föregående år, ett 
medvetet arbete för att sänka kostnaderna 
och med hjälp av bidrag från staten. Göte-
borgsOperan och Göteborgs Symfoniker 
öppnade sina verksamheter under hösten 
men fick åter stänga ner i slutet av året. 
Trots detta är kulturbolagen i ekonomisk 
balans på grund av lägre kostnader och 
genom bidrag från staten. Vissa verksam-
heter har haft ekonomiska utmaningar med 
underskott som följd, däribland naturbruks-
styrelsen och styrelsen för kulturutveckling.
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Investeringar
Årets investeringsutgift uppgår till 5 374 mnkr, 
vilket är 804 mnkr lägre än föregående år. 
Investeringsbudgeten för 2021 var 6 300 mnkr 
och till detta kom ett utrymme på 814 mnkr 
för investeringar kopplade till spårvägen. 
Dessa investeringar redovisas och finansieras 
utanför investeringsbudgeten.

Utfallet för årets fastighetsinvesteringar 
uppgår till 3 246 mnkr. De största byggpro-
jekten gäller om- och tillbyggnad av akut- 
service- och psykiatriblocket på Skaraborgs 
sjukhus i Skövde, utbyggnad och upprust-
ning av infrastruktur för teknik och logistik 
på Östra sjukhuset i Göteborg, nytt  
specialistsjukhus i Högsbo samt Psykiatrins 
kvarter på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås.

Investeringar i kollektivtrafikfordon uppgår 
till 232 mnkr, vilket till största delen avser 
kostnader för övertagande av spårvagnar 
från Göteborgs Spårvägar.

Årets investeringar i immateriella anlägg-
ningstillgångar uppgår till 327 mnkr och är 

tillövervägande del kopplat till Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM).

Avvikelser mot budget
Fastighetsinvesteringar visar ett utfall som 
är 341 mnkr lägre än budgeterat, främst till 
följd av försenade projekt eller planerade 
tidsförskjutningar.

Utrustningsinvesteringar (exklusive FVM) 
visar ett utfall som är 627 mnkr lägre än 
budget, främst på grund av att det saknas 
avtal när det gäller internleasing av pc och 
försenade leveranser med anledning av 
pandemin.

FVM visar på en positiv avvikelse jämfört 
med budget på grund av tidsförskjutningar 
i projektet.

Investeringsutgifter för kollektivtrafikfordon 
visar ett utfall som är 769 mnkr lägre än 
budgeterat, vilket även här beror på  
förskjutningar i tidplaner.

Akut-, service och psykiatrihus – Skaraborgs sjukhus i Skövde.
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Tabell 11. Investeringar

Investeringar, mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 327 383 257

Fastighet 3 246 3 587 3 162

Utrustning 1 569 2 196 1 688

Investeringar i kollektivtrafikfordon 232 1 001 1 071

Riskpost  -53  

Summa 5 374 7 114 6 178

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden anger i vilken ut-
sträckning VGR kan finansiera årets investe-
ringar med hjälp av medel från den löpande 
verksamheten. Nyckeltalet mäter relationen 
mellan årets investeringsutgifter och kassa-

flödet från avskrivningar och resultat. För 
2021 har VGR nått en självfinansierings-
grad överstigande 100 procent, vilket är en 
förbättring sett över tid och har uppnåtts 
genom en förbättrad resultatnivå.

Tabell 12. Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansiering av investeringar 2017 2018 2019 2020 2021

Investeringar (mnkr) 3 767 5 477 5 884 6 179 5 374

Avskrivningar (mnkr) 2 208 2 269 2 378 2 574 2 822

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster 
(mnkr)

618 -11 1 063 1 822 2 936

Självfinansiering (mnkr) 2 826 2 258 3 442 4 396 5 758

Självfinansieringsgrad (%) 75% 41% 58% 71% 107%

Pensionsåtagandet
Pensionsåtagandet uppgick vid utgången 
av 2021 till 46 334 mnkr, fördelat på 23 874 
mnkr i pensionsskuld och 22 461 mnkr i an-
svarsförbindelse. Jämfört med utgången av 
2020 är det en ökning med 2 563 mnkr. Av 
detta har pensionsskulden ökat med 2 815 
mnkr till följd av att nyintjänandet på den 
förmånsbestämda delen överstiger utbetal-
ningarna, vilket till största delen beror på 
ett förändrat antagande om livslängd.  

Samtidigt har ansvarsförbindelsen minskat 
med 252 mnkr eftersom utbetalningarna 
överstiger värdesäkringen.

Pensionskostnaderna blev 1,4 miljarder 
kronor högre för helåret 2021 jämfört med 
budget. Ökningen består främst av en en-
gångskostnad om 1 300 mnkr som beror på 
antaganden om längre livslängd för framför 
allt män.
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Finansiell kapacitet
Likviditet
Likviditeten, som består av likvida medel  
på bankkonto och placeringar, uppgår till  
21 265 mnkr. Det är en ökning med 4 356 
mnkr jämfört med 2020. De viktigaste  
förklaringarna till ökningen är ett positivt  
koncernresultat där högre statsbidrag,  
högre skatteintäkter och positiv värde-
förändring i de finansiella placeringarna 
påverkar likviditeten positivt. Dessutom 
ökar likviditeten för att investeringstakten 
är lägre än plan. Likviditeten utgörs av  
9 611 mnkr i aktiefonder, 8 673 mnkr i ränte-
fonder och 2 981 mnkr på bankkonto.

Diagram 8. Likviditet 2017–2021, mnkr
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Kapitalförvaltning
VGR:s likviditet förvaltas i tre portföljer, en 
likviditetsportfölj, en pensionsportfölj och 
en kassaportfölj. Principerna för hur kapital-
förvaltningen regleras i finanspolicyn.  
Extern granskning har genomförts och  
säkerställt att inga överträdelser skett  
gentemot finanspolicyn under 2021.

Likviditetsportföljen består av två delar – en 
kort respektive en lång likviditetsportfölj. 
Den korta portföljen innehåller kapital 
som behövs inom tre år och består enbart 
av ränteplaceringar. Den långa portföljen 
innehåller kapital som inte behövs inom de 
närmaste tre åren. Den består av både aktie- 

och räntefonder, där aktieandelen var  
27 procent. Räntefonderna utgjorde reste-
rande andel. Likviditetsportföljen omfattade 
totalt 7,4 miljarder kronor. Avkastningen 
var 6,6 procent vilket var högre än ett viktat 
jämförelseindex på 6,0 procent.

I slutet av 2020 skapades pensionsportföljen, 
vilken ska möta framtida betalningar i den 
förmånsbestämda ålderspensionen. Portföljen  
har en placeringshorisont på 30 till 40 år, 
och kan därmed ha en högre aktieandel  
än likviditetsportföljen. Aktieandelen är  
69 procent. Portföljen byggs upp av politiskt 
beslutade insättningar och avkastning som 
placerat kapital ger. Under 2021 genom-
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fördes insättningar på 1,5 miljarder kronor 
i enlighet med politiska beslut. Portföljen 
omfattade vid årets slut 11,0 miljarder kronor. 

Avkastningen var 16,2 procent vilket är  
högre än ett viktat jämförelseindex på  
14,8 procent.

Tabell 13. Kapitalförvaltning

Marknadsvärde (mnkr) Årets avkastning (%)

Kassaportfölj 2 928 –

Likviditetsportfölj 1 7 358 6,6

Pensionsportfölj 10 979 16,2

Summa 21 265 12,1

1) kort och lång likviditetsportfölj

Skuldförvaltning
VGR fick i maj 2018 en skuldportfölj där 
innehållet regleras i finanspolicyn. Portföljen 
startade med utgivning av en grön obligation 
på en miljard kronor 2018. Obligationen 
finansierar nya Regionens hus i Göteborg och 
klassas som grön då kapitalet är öronmärkt 
som ett miljöprojekt.

Under 2019 tog VGR över spårvagnar och 
depåer från Göteborgs Stad. Investering-
arna i spårvägen finansieras med extern 

upplåning enligt beslut från regionfull-
mäktige. Det finns beslut att upplåningen 
sker via Kommuninvest. Första upplåningen 
skedde 2020 och uppgår till 3,3 miljarder 
(2,0 miljarder till spårvagnsverksamhet och 
1,3 miljarder i samband med ny finansiell 
strategi). Under 2021 har upplåning skett 
med 470 mnkr och avser helt spårvagns-
verksamheten. Skuldportföljen uppgår till 
4,8 miljarder kronor och samtliga lån har  
en fast ränta.

Tabell 14. Skuldportfölj

2021

Utestående skuld 4 810 mnkr

Snittränta (senaste 12 mån) 0,39%

Räntekostnad (senaste 12 mån) 18,8 mnkr

Genomsnittlig räntebindning 2,23 år

Kapitalförfall inom 1 år 1 700 mnkr

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgår till 13 366 mnkr, 
vilket är en förstärkning genom årets resultat  
med 2 636 mnkr. Pensionsförpliktelser som 
är intjänade före 1998 redovisas enligt 
blandmodellen utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse med 22 461 mnkr. 

Om dessa förpliktelser hade redovisats som 
en pensionsskuld skulle det egna kapitalet 
istället vara negativt med -9 095 mnkr.  
Detta innebär att det fortsatt finns ett 
behov av positiva resultat för att finansiera 
VGR:s pensionsåtagande.
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Diagram 9. Förändring i eget kapital 2017–2021 
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Soliditet
Soliditeten (eget kapital i förhållande  
till totala tillgångar) mäter betalnings-
förmågan på lång sikt. Soliditeten har  
ökat till 21 procent genom att årets 
positiva resultat förstärkt det egna  
kapitalet. Soliditeten inklusive pensions-
åtagandet utanför balansräkningen  

uppgår emellertid till -14 procent men 
har även den förbättrats under perioden.                                                                    
Ett rimligt mått för soliditet där hela  
pensionsåtagandet räknas med är 20 procent.  
Detta innebär att VGR framöver skulle 
behöva redovisa årliga positiva resultat på 
cirka 2 000 mnkr under tio år att nå denna 
soliditet.

Diagram 10. Soliditet 2017–2021  
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God ekonomisk hushållning och  
ekonomisk ställning
Kommunallagen slår fast att kommuner och 
regioner ska ha god ekonomisk hushållning 
i sin egen verksamhet och i sådan verksam-
het som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Utöver de prioriterade målen och 
dess fokusområden har fullmäktige antagit 
fyra finansiella mål som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
I VGR:s riktlinje för god ekonomisk hushåll-
ning framgår att organisationen ska ha en 
god resultatutveckling och finansiell kapaci-
tet samt präglas av god ekonomisk riskhan-
tering och kontroll. Ekonomiska överskott är 
nödvändiga för att bygga upp den finansiella 
kapaciteten inför kommande år och för att 
säkra en god resultatutveckling krävs en 

effektiv hantering av uppkomna risker. Här 
är budgetföljsamhet och en ändamålsenlig 
ekonomistyrning viktiga komponenter. Den 
finansiella kapaciteten är betydelsefull för 
att VGR ska kunna betala medarbetarnas 
framtida pensioner och ett överskott i den 
löpande driften krävs för att investerings-
utgifter inte ska leda till allt för kraftig 
skuldsättning. De finansiella målen nedan 
bygger på denna övergripande ekonomiska 
inriktning. Bedömningen av målen nedan 
leder, tillsammans med det mycket goda 
resultatet 2021, till slutsatsen att VGR kan 
betraktas ha en god ekonomisk hushållning. 
Årets resultat ökar VGR:s egna kapital och 
ger förutsättningar att ekonomiskt hantera 
ett uppdämt vårdbehov och en växande 
pensionsskuld.

Vårdrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.



76 Västra Götalandsregionens Årsredovisning 2021Förvaltningsberättelse  |  Ekonomi

Tabell 15. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning i VGR

Finansiella mål Kommentar uppnått
delvis  

uppnått
inte  

uppnått

Kassalikviditeten ska överstiga  
100 procent 

Kassalikviditeten uppgår till  
172,2 procent.

Förvaltat pensionskapital  
ska på sikt täcka det totala  
pensionsåtagandet 

Målet för 2021 är nått genom den  
insättning på 1,5 miljarder kronor till  
pensionsmedelsportföljen som gjorts 
under året. Avkastningen på kapitalet 
överstiger målavkastningen med drygt  
10 procent för 2021. Portföljens värde 
ska på sikt motsvara det totala åtagandet 
för pensionerna, vilket sker genom  
ytterligare likvidmässiga avsättningar och 
avkastning på förvaltat kapital. Nuvarande 
beräkningar visar på ett behov av  
ytterligare 1 miljard i likvidmässiga  
avsättningar under en femårsperiod.

Avskrivningskostnaderna som  
årlig andel av intäkter från  
skatt, generella statsbidrag och  
kommunalekonomisk utjämning  
ska inte överstiga 6 procent  
under en rullande tioårsperiod. 

Andelen är 5,59 procent under en  
rullande tioårsperiod, vilket innebär  
att målet är nått.

Budgetavvikelsen ska understiga  
en procent 

Budgetavvikelsen är 2,8 procent. Målet 
avser såväl positiv som negativ budget-
avvikelse. De ekonomiska konsekvenserna 
av pandemin har fortsatt stor påverkan  
med omfattande statliga stödinsatser.  
Detta medför sammantaget att  
bedömningen för målet är gul. 

Balanskravsresultat
Resultatet enligt balanskravet är positivt 
och uppgår till 926 mnkr. Balanskravet enligt 
kommunallagen innebär att intäkterna 
varje år ska balansera kostnaderna, det vill 
säga vara lika stora eller större, och att ett 
negativt resultat ska återställas inom tre  
år. Det är dock inte årets resultat som ska  
värderas utan balanskravsresultatet.  
I balans kravsresultatet får endast realiserade 
vinster och förluster avseende placerade 
medel räknas med och inte den värde-
förändring som ingår i bokföringen.



77 Västra Götalandsregionens Årsredovisning 2021Förvaltningsberättelse  |  Ekonomi

Tabell 16. Balanskravsutredning, mnkr

Mnkr 2021

Resultat 2 626

Reducering samtliga realisationsvinster -

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -1 787

Justering för återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 87

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 926

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0

Balanskravsresultat 926

Händelser av väsentlig betydelse
Upphandlingar och avtal
Efter slutförd förhandling om tilläggsavtalet 
till Sverigeförhandlingens storstadsavtal har 
staten överfört hälften av sina återstående 
medel från det nedlagda linbaneobjektet, 
medan VGR och Göteborgs Stad har över-
fört sina respektive återstående medel. 
Detta innebär en finansiering av fördyringar 
inom objektet spårväg Brunnsbo-Linné.

Under året har det genomförts upphand-
lingar inom 15 medicinska områden för  
att förbättra tillgängligheten till vården. 
Detta innebär tydliga avtal med garanterade  
volymer samt krav på dialog med leveran-
törerna, vilka tillsammans med Vårdgaranti-
service VGR tagit fram leveransplaner för 
köpt vård. Detta innebär att VGR kommer 
att få tillgång till en bättre leverantörs-
marknad än på många år.

Rättstvister
VGR har två pågående rättstvister som avser 
skadestånd enligt lagen om offentlig upp-
handling (LOU) till ett sammanlagt belopp 
om cirka 28 mnkr och där processer pågår  
i tingsrätt respektive hovrätt

Tvist pågår i tingsrätten gällande ersättning 
till fysioterapeut som ersätts enligt den  
nationella taxan. VGR har i samband med 
en temagranskning ställt ett återkrav på 
grund av bristfälliga debiteringsunderlag.

VGR har en pågående tvist med Diskrimine-
ringsombudsmannen, med anledning av ett 
ärende gällande etnisk diskriminering. VGR 
dömdes i tingsrätten till att utge ersättning. 
Domen överklagades och ligger nu för pröv-
ning i Hovrätten för Västra Sverige. 
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Resultaträkning, kassaflödesanalys  
och balansräkning

Resultaträkning, mnkr
Koncernen Regionen

Not 2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 1 18 502 15 148 15 100 11 889

Verksamhetens kostnader 2,3 -73 512 -66 730 -70 475 -63 817

Avskrivningar inkl. nedskrivningar 4 -2 822 -2 574 -2 472 -2 221

Verksamhetens nettokostnader 9 -57 833 -54 156 -57 847 -54 149

Skatteintäkter 5 47 668 45 038 47 668 45 038

Generella statsbidrag och utjämning 6 11 861 11 740 11 861 11 740

Verksamhetens resultat 9 1 696 2 622 1 682 2 630

Finansiella intäkter 7 1 920 383 1 919 383

Finansiella kostnader 8 -980 -1 184 -975 -1 181

Årets resultat 9 2 636 1 822 2 626 1 832

Kassaflödesanalys, mnkr
Koncernen Regionen

Not 2021 2020 2021 2020

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat  2 636 1 822 2 626 1 832

Investeringsbidrag aktiverade  -59 -53 -29 -21

Avskrivningar/nedskrivningar 4 2 822 2 574 2 472 2 221

Utrangeringar  100 354 98 331

Orealiserade kursförändringar  -1 787 -306 -1 787 -306

Upplösning bidrag infrastruktur  45 45 45 45

Avsättningar 10 4 230 892 4 233 894

Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 11 -40 -6 -40 -5

Reavinster/-förluster sålda finansiella tillgångar  -42 577 -42 577

Kassaflöde från löpande verksamhet  
före förändring av rörelsekapital

 7 905 5 898 7 576 5 567
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Koncernen Regionen

Not 2021 2020 2021 2020

FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/minskning(+) förråd  -46 -163 -46 -164

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  -489 -337 -244 -746

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -171 2 408 -90 2 632

Justering för uppbokad kortfristig skuld avseende 
övertagna leasingavtal

 - -47 - -

Övriga rörelsekapitalpåverkande poster  5 -2 - -3

Kassaflöde från löpande verksamhet  7 203 7 758 7 194 7 286

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

12 -5 374 -6 179 -5 117 -5 092

Justering för övertagna leasingavtal avseende 
spårvagnar

12 - 613 - -

Omprövning moms 2018-2021 avseende  
tåginvestering

 266 - - -

Försäljning av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

13 84 119 83 22

Investering i finansiella tillgångar 14 -7 942 -12 287 -7 942 -12 289

Försäljning av finansiella tillgångar 15 5 135 8 019 5 135 8 019

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -7 831 -9 714 -7 841 -9 340

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Ökning(-) långfristiga fordringar 16 -101 -34 -101 -34

Minskning (+) långfristiga fordringar  - 0 - 0

Ökning(+) långfristiga skulder 17 537 3 941 529 3 375

Justering för uppbokad långfristig skuld avseende 
övertagna leasingavtal

17 - -566 - -

Minskning (-) långfristiga skulder 18 -109 -164 -53 -33

Justering för årets aktiverade investeringsbidrag  59 53 29 21

Kassaflöde från finansieringsverksamhet  387 3 230 404 3 329

Årets kassaflöde  -242 1 274 -243 1 275

Ingående likvida medel  3 204 1 930 3 205 1 930

Utgående likvida medel  2 962 3 204 2 962 3 205
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Balansräkning, mnkr
Koncernen Regionen

Not 2021 2020 2021 2020

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 19 748 461 654 365

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 20 22 735 20 690 22 731 20 663

Maskiner och inventarier 21 9 737 9 875 5 900 5 725

Finansiell leasing maskiner och inventarier 22 700 752 110 139

Finansiella anläggningstillgångar 23 1 202 1 063 3 745 3 606

Summa anläggningstillgångar  35 122 32 841 33 141 30 498

Bidrag till infrastruktur 24 354 399 354 399

Omsättningstillgångar      

Förråd  529 482 527 481

Kortfristiga fordringar 25 5 645 5 156 5 331 5 087

Kortfristiga placeringar 26 18 303 13 705 18 303 13 705

Kassa och bank  2 962 3 204 2 962 3 205

Summa omsättningstillgångar  27 439 22 547 27 124 22 478

Summa tillgångar  62 915 55 787 60 619 53 375

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 27     

Årets resultat  2 636 1 822 2 626 1 832

Resultatutjämningsreserv  165 165 165 165

Övrigt eget kapital  10 565 8 739 10 229 8 397

Summa eget kapital  13 366 10 725 13 020 10 394

Avsättningar      

Avsättning pensioner 28 23 875 21 059 23 875 21 059

Övriga avsättningar 29 3 996 2 581 3 866 2 449

Summa avsättningar  27 871 23 640 27 741 23 508
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Koncernen Regionen

Not 2021 2020 2021 2020

Skulder      

Långfristiga skulder 30 6 051 5 623 5 033 4 557

Kortfristiga skulder 31 15 627 15 798 14 825 14 915

Summa skulder  21 678 21 421 19 858 19 472

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 915 55 787 60 619 53 375

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelse pensioner 32 22 461 22 713 22 461 22 713

Övriga ansvarsförbindelser och  
borgensförbindelser

33 7 478 9 019 7 467 9 006

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt 
kommunallagen (2017:725), lagen om  
kommunal bokföring och redovisning, 
(2018:597) och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). Dessa 
rekommendationer gäller den juridiska 
personen Västra Götalandsregionen (org.nr 
232100–0131) och regionens sammanställda 
räkenskaper.

Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna ska ge  
en sammanfattande och rättvisande bild  
av VGR:s totala ekonomiska ställning och 
resultat oavsett om verksamheten bedrivs  
i förvaltnings- eller bolagsform enligt  
bestämmelserna i lagen om kommunal  
bokföring och redovisning.

Koncernens avgränsning
De sammanställda räkenskaperna omfattar  
de juridiska personer där VGR har ett be-
tydande inflytande (minst 20 procent av 
rösterna) och där omsättning och/eller 
tillgångar är av betydelse i förhållande till 
VGR:s resultat- eller balansräkning, eller till-

för ytterligare väsentlig information. Före-
tag och kommunalförbund där VGR har ett 
betydande inflytande men som inte ingår 
i de sammanställda räkenskaperna har en 
omsättning och/eller balansomslutning som 
är mindre än två procent av VGR:s skatte-
intäkter och generella statsbidrag.

I noterna finns en sammanställning över de 
ekonomiska förhållandena mellan VGR och 
koncernbolagen inklusive koncerninterna 
mellanhavanden.

Stiftelser, samordningsförbund och upp-
dragsföretag ingår inte i den sammanställda 
redovisningen. Dock lämnas en kortfattad 
ekonomisk sammanställning för stiftelser, 
samordningsförbund och uppdragsföretag 
sist i noterna.

Konsolideringsprinciper
Koncernbokslutet har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konso-
lideringsmetod, vilket innebär att ägd andel 
av koncernföretagens räkenskapsposter tas 
med i de sammanställda räkenskaperna. 
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VGR:s bokförda värden på aktier i dotter-
bolag har eliminerats mot dotterbolagens 
egna kapital. Tillgångar och skulder, samt 
intäkter och kostnader för dotterbolagen 
har upptagits i de sammanställda räkenska-
perna till den del som motsvarar ägd andel. 
Därefter har interna mellanhavanden tagits 
bort.

VGR:s redovisningsprinciper är vägledan-
de vid upprättande av de sammanställda 
räkenskaperna.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster definieras som 
en sällan förekommande post som inte är 
extraordinära och som uppgår till minst  
80 mnkr, men som är viktiga att uppmärk-
samma vid jämförelser med andra perioder. 
Beloppsgränsen är satt med hänsyn till 
VGR:s omsättning och verksamhet. Posterna 
särredovisas i not till resultaträkningen och 
kassaflödesanalysen.

Periodisering
Periodisering har skett för att ge en rätt-
visande bild av resultat och finansiell ställning 
för den aktuella perioden. Det innebär att 
utgifter kostnadsförts det år när förbrukning 
skett och att inkomster intäktsförts det år 
som intäkten genererats.

Skatteintäkter
Skatteintäkter redovisas enligt rekommen-
dation R2 från Rådet för kommunal redovis-
ning RKR. Den preliminära slutavräkningen 
för skatteintäkter baseras på den prognos 
Sveriges kommuner och regioner publicerar  
i december under räkenskapsåret och  
används vid beräkning och periodisering  
av årets skatteintäkt.

Avskrivningar
Avskrivning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar för den beräknade  
nyttjandeperioden görs med en linjär 
avskrivning baserad på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen 
påbörjas när tillgången är färdig att tas i 
bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas:
• immateriella anläggningstillgångar 3–10 år
• maskiner och inventarier 3–15 år
• markanläggning 20 år
• byggnader 5–40 år

På tillgångar som mark, konst eller pågå-
ende investeringar görs inga avskrivningar, 
förutom på uppdragsbaserad eller fasig-
hetsintegrerad konst i byggnader. Avskriv-
ningstid motsvarar beräknad livslängd 
utifrån materialval.

Följande avskrivningstider tillämpas för 
uppdragsbaserad eller fastighetsintegrerad 
konst:
• konstverk i form av ljus-, ljud- eller video-

installation 5 år
• konstverk i form av måleri, grafik, keramik, 

textil 10 år
• konstverk i form av brons, sten, glas,  

metall 25 år

För immateriella tillgångar görs en prövning 
av nyttjandeperioden för samtliga redovisade 
objekt i samband med delårs- och årsbokslut. 
När nyttjandeperioden bedömts till längre 
än fem år beror det på att den följer avtals-
perioden samt att den beräknade livslängden 
är mer fem år.

Komponentavskrivning
För tillgångar där betydande komponen-
ter har identifierats och där skillnader i 
förbrukningen av dessa förväntas vara 
väsentlig, tillämpas sedan 2015 komponent-
avskrivning. Det gäller för nedanstående 
kategorier av anläggningstillgångar med 
följande intervall:
• stomme 40 år
• teleanläggning 10 år
• styr- och reglerteknik 15 år
• övriga komponenter 20 år

VGR har bedömt att komponenter ska delas 
upp för de materiella anläggningstillgångar 
som klassificeras som byggnader och där 
rak avskrivning på 30 år har tillämpats. Åtta 
komponenter har identifierats och avskriv-
ningstiden varierar mellan 15 och 40 år. 
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Beloppsgräns för respektive komponent är 
två mnkr. För nya byggnadsinvesteringar 
tillämpas komponentavskrivning från och 
med 2015.

Komponentavskrivning tillämpas även 
för tåg som redovisas inom ramen för det 
helägda bolaget Västtrafik, samt spårvagnar 
som redovisas hos regionen.

Komponentavskrivning för övriga maskiner 
och inventarier ska göras om anläggnings-
tillgången innehåller enskild del där värdet 
överstiger en miljon kronor.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har tagits 
upp till anskaffningsvärde med avdrag för 
nedskrivningar och ackumulerade avskriv-
ningar. För att klassas som anläggningstill-
gång ska anläggningen ha ett värde över 
ett basbelopp och en nyttjandetid på minst 
tre år. Denna gräns gäller också för finan-
siella leasingavtal. När det gäller materiella 
anläggningstillgångar, följs RKR 4 förutom 
avsnittet om aktiverade lönekostnader.  
Fastighetsförvaltningen inkluderar förutom  
löneutgift för nedlagd arbetstid, även over-
headkostnader för projektverksamheten vid 
aktivering av personalkostnader. Projekt-
verksamheten ska enligt VGR:s modell 
finansieras helt utifrån Västfastigheters 
investeringsuppdrag.

Immateriella anläggningstillgångar har 
tagits upp till anskaffningsvärde med 
avdrag för nedskrivningar och ackumu-
lerade avskrivningar. För att klassificeras 
som immateriella anläggningstillgångar är 
beloppsgränsen 500 tkr. En bedömning görs 
löpande om det finns behov att ompröva 
nyttjandeperiod eller nedskrivning.

Lånekostnader
VGR redovisar lånekostnader i enlighet med 
RKR R4. Detta innebär att inga lånekostnader 
ingår i anskaffningsvärden för anläggnings-
tillgångar.

Lager och förråd
Lager och förråd har värderats till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet.

Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder
Från räkenskapsåret 2019 gäller RKR:s  
rekommendation R7 för redovisning av 
finansiella tillgångar och skulder.

De finansiella tillgångar som innehas för att 
generera värdestegring ska klassificeras som 
omsättningstillgångar och efter första redo-
visningstillfället redovisas till verkligt värde.

Emissions- och transaktionskostnader i  
samband med utgivandet av grön obligation 
har inte bedömts vara av väsentlig betydelse 
och har därför inte periodiserats.

Pensioner
Pensioner redovisas enligt den kommunala 
bokförings-och redovisningslagen, vilket 
innebär att pension som intjänats före 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning utan 
redovisas som ansvarsförbindelse. Pensioner 
som är intjänade under året, samt utbetalda  
pensioner som är intjänade till och med 
1998, redovisas över resultaträkningen 
(blandmodellen). KPA:s beräkning ligger till 
grund för beräkning av pensionsavsättningen 
och ansvarsförbindelsen. Avsättningen och 
ansvarsförbindelsen värdesäkras genom 
basbeloppsuppräkning och försäkringsteknisk 
ränta enligt riktlinjer som antagits av  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” 
(RIPS 19).

VGR:s bolag redovisar pensionsförmåner 
som löpande kostnad genom premiebetal-
ningar till försäkringsbolag.

Övriga avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen  
i enlighet med RKR R9 som innebär att det 
måste finnas en legal förpliktelse till följd av 
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inträffade händelser, att det är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen samt att en 
tillförlitlig beräkning kan göras.

Regionfullmäktige beslutade 2014 att med 
stöd av 2 kap 1§ lagen om vissa kommunala 
befogenheter lämna bidrag till Trafikverket 
avseende medfinansiering för utbyggnad av 
E20. Bidraget löses upp under en period av 
15 år med start i december 2014.

Leasing
Finansiell leasing (av anläggningstillgångar) 
ska enligt RKR:s rekommendation R5 redo-
visas som anläggningstillgång och skulden 
till leasinggivaren redovisas i balansräk-
ningen. Övrig leasing har klassificerats som 
operationell och i detta ingår lokalhyror.  
Av noten ”Leasing” framgår vilket åtagande 
som leasingen innebär kommande år.

Skuld till personal
VGR:s skuld till personal, det vill säga  
semesterlön, övertid, jour och beredskap 
samt därpå upplupna sociala avgifter har  
redovisats som en kortfristig skuld i löneläget 
per den 31 augusti 2021.

Ansvarsförbindelser
Uppgifter om borgensförbindelser och övriga 
ansvarsförbindelser redovisas i enlighet 
med rekommendationen RKR R9.

Särredovisning
Särredovisning för tandvårdsverksamheten 
har upprättats enligt den modell som VGR 
gemensamt tagit fram. Särredovisningen 
finns publicerad på  
www.vgregion.se/arsredovisning

https://www.vgregion.se/arsredovisning
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Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Patientavgifter 1 380 1 290 1 380 1 290

Såld hälso- och sjukvård, tandvård 1 909 1 672 1 909 1 672

Biljettintäkter 2 491 2 434 - -

Såld verksamhet kultur, regional utveckling 184 141 149 125

Försäljning varor och tjänster 1 142 1 081 1 228 1 174

Hyresintäkter 210 191 220 218

Riktade statsbidrag och kostnadsersättningar 8 536 5 556 8 536 5 556

Övriga bidrag 1 090 1 336 1 036 1 278

Övriga intäkter 1 560 1 446 643 575

Totalt 18 502 15 148 15 100 11 889

Not 2. Verksamhetens kostnader, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Personalkostnader 36 704 33 485 35 801 32 577

Inhyrd personal 671 591 641 549

Köpt hälso- och sjukvård, tandvård 5 916 5 435 5 916 5 435

Direkta trafikkostnader 7 961 7 749 - -

Köpt verksamhet kultur, regional utveckling 252 248 148 154

Verksamhetsanknutna tjänster 2 935 1 727 2 655 1 500

Läkemedel 5 876 5 850 5 876 5 850

Material och varor 4 199 4 138 4 165 4 113

Bidrag till infrastruktur 1) 1 091 45 1 091 45

Övriga lämnade bidrag 2 303 1 750 9 004 8 386

Lokal- och energikostnader 2 244 2 062 2 108 1 946

Övriga tjänster 1 388 1 428 1 264 1 277

Övriga kostnader 1 972 2 223 1 806 1 985

Totalt 73 512 66 730 70 475 63 817

1) I posten Bidrag till infrastruktur ingår 1046 mnkr avseende Sverigeförhandlingen 
Indexuppräkning för infrastruktursatsningar 562 mnkr redovisas som finansiell kostnad.
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Not 3. Personalkostnader, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Personalkostnader, löner, övriga ersättningar  
och sociala kostnader

Bolagsstyrelser och VD 11 11 - -

Övriga anställda

Löner 23 369 22 585 22 779 21 971

Övriga kostnadsersättningar 53 62 43 50

Övriga personalkostnader 368 265 354 254

Totalt 23 801 22 923 23 177 22 275

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 7 092 6 982 6 893 6 795

Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt 1) 5 967 3 708 5 887 3 636

Sociala kostnader 13 059 10 690 12 780 10 431

Aktiverade lönekostnader -156 -128 -156 -128

Totala personalkostnader 36 704 33 485 35 801 32 577

1) Tillkommer räntekostnad för 2021 med 358 mnkr, redovisas som finansiell kostnad. 2020 var motsvarande belopp 552 mnkr.

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid, helår 2021-01-01--12-31

Västra Götalandsregionen,  
koncernen

Samtliga Kvinnor Män
29 år och 

yngre
30–49 år

50 år och  
äldre

Total sjukfrånvaro i procent  
av ordinarie arbetstid

7,1 7,9 4,3 6,9 6,7 7,5

Andel långtidsfrånvaro  
(>60 dgr) av total sjukfrånvaro

50,6 52,7 37,3

Västra Götalandsregionen,  
regionen

Samtliga Kvinnor Män
29 år och 

yngre
30–49 år

50 år och  
äldre

Total sjukfrånvaro i procent  
av ordinarie arbetstid

7,2 7,9 4,4 7,0 6,8 7,6

Andel långtidsfrånvaro  
(>60 dgr) av total sjukfrånvaro

50,8 52,7 38,0

Definitioner enligt Sveriges kommuner och regioner.
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Not 4. Avskrivningar och nedskrivningar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Immateriella anläggningstillgångar 41 36 11 11

Byggnader och markanläggningar 1 123 967 1 122 966

Maskiner och inventarier 1 555 1 467 1 284 1 185

Finansiell leasing maskiner och inventarier 104 104 55 59

Totalt 2 822 2 574 2 472 2 221

Not 5. Skatteintäkter, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Preliminärt utbetald regionskatt m.m för året 46 338 45 907 46 338 45 907

Delavräkning regionskatt för året 1 145 -662 1 145 -662

Slutavräkning regionskatt föregående år 185 -206 185 -206

Totalt 47 668 45 038 47 668 45 038

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Inkomstutjämning 6 022 5 925 6 022 5 925

Införandebidrag 0 28 0 28

Kostnadsutjämning -831 -831 -831 -831

Regleringsavgift/-bidrag 1 202 -412 1 202 -412

Statsbidrag läkemedel 5 468 4 850 5 468 4 850

Statsbidrag flyktingmiljarden 0 97 0 97

Statsbidrag stärka välfärden 0 184 0 184

Statsbidrag med anledning av covid-19 0 1 898 1 898

Totalt 11 861 11 740 11 861 11 740

Not 7. Finansiella intäkter, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter 7 8 6 7

Vinst vid försäljning av finansiella placeringar 49 9 49 9

Orealiserade vinster 1 808 325 1 808 325

Övriga finansiella intäkter 56 41 56 41

Totalt 1 920 383 1 919 383
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Not 8. Finansiella kostnader, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader 19 17 19 17

Värdesäkring av pensionsavsättning enligt RIPS 19 358 552 358 552

Förlust vid försäljning av finansiella placeringar 7 586 7 586

Orealiserade förluster 21 18 21 18

Övriga finansiella kostnader 574 11 570 8

Totalt 980 1 184 975 1 181

Not 9. Jämförelsestörande poster, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Jämförelsestörande poster i Verksamhetens intäkter:

Statsbidrag för merkostnader Covid-19 från år 2020 736 736

Jämförelsestörande poster i Verksamhetens kostnader:

Ökat pensionsåtagande på grund av längre  
livslängdsantagande

-1 257 - -1 257

Lägre pensionsåtagande till följd av ny beräkning KPA - 727 - 727

VGR:s del av storstadsinvesteringarna inom  
Sverigeförhandlingen

-1 046 - -1 046 -

Summa jämförelsestörande i Verksamhetens  
nettokostnader och Verksamhetens resultat

-1 567 727 -1 567 727

Jämförelsestörande poster i Finansiella intäkter:

Realiserade vinster på finansiella placeringar 49 9 49 8

Orealiserade vinster på finansiella placeringar 1 809 325 1 809 325

Summa jämförelsestörande i Finansiella intäkter 1 858 334 1 858 333

Jämförelsestörande poster i Finansiella kostnader:

Realiserade förluster på finansiella placeringar -7 -586 -7 -586

Orealiserade förluster på finansiella placeringar -21 -19 -21 -19

Räntedel pensionsskuld ändrade beräkningsantagande - 137 - 137

Indexering ny avsättning Sverigeförhandlingen -277 - -277 -

Indexering på tidigare avsättningar infrastruktursatsningar -285 - -285 -

Summa jämförelsestörande i Finansiella kostnader -590 -468 -590 -468

Totalt jämförelsestörande poster -300 593 -300 593
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Not 10. Avsättningar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Årets avsättningar 5 319 1 756 5 317 1 755

varav pensioner 3 344 1 421 3 344 1 421

Återförda avsättningar -23 -21 -18 -21

Utbetalning av avsättningar -1 065 -843 -1 065 -840

Totalt 4 230 892 4 233 894

Not 11. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar, mnkr

Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Reavinster fastigheter 26 1 26 1

Reavinster inventarier 15 8 15 7

Totalt 41 8 41 8

Reaförluster fastigheter 0 - 0 -

Reaförluster inventarier 0 -3 0 -3

Totalt 0 -3 0 -3

Netto reavinster/-förluster 40 6 40 5

Not 12. Investering i anläggningstillgångar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 327 257 300 226

Årets investering i byggnader och mark 3 246 3 162 3 246 3 148

Årets investering i maskiner och inventarier 1 749 2 076 1 544 1 692

Årets investering, finansiell leasing, maskiner och 
inventarier 1) 52 684 27 25

Totalt 5 374 6 179 5 117 5 092

1) Västtrafik tog 2020 över leasingavtal avseende spårvagnar 
från Göteborgs stad (613 mnkr).

Not 13. Försäljning av materiella anläggningstillgångar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Försäljning byggnader och mark 55 77 55 1

Försäljning maskiner och inventarier 29 42 28 22

Totalt 84 119 83 22
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Not 14. Investering i finansiella tillgångar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Förvärv av aktier i Rantorget AB - 209 - 209

Kommuninvest ekonomisk förening, insatskapital 34 308 34 308

Aktieägartillskott Netwest Sweden AB 4 - 4 -

Aktieägartillskott GöteborgsOperan AB - - - 2

Insättning i depåkonto för kapitalförvaltningen 16 - 16 -

Köp av räntefonder i kapitalförvaltningen 2 667 9 134 2 667 9 134

Köp av aktiefonder i kapitalförvaltningen 5 220 2 636 5 220 2 636

Totalt 7 942 12 287 7 942 12 289

Not 15. Försäljning av finansiella tillgångar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Försäljning av räntefonder i kapitalförvaltningen 4 674 4 854 4 674 4 854

Försäljning av aktiefonder i kapitalförvaltningen 461 3 165 461 3 165

Totalt 5 135 8 019 5 135 8 019

Not 16. Ökning av långfristiga fordringar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Kundfordringar Folktandvårdens frisktandvårdsavtal 8 23 8 23

Långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt  
Ambulansflyg

92 12 92 12

Totalt 101 34 101 34

Not 17. Ökning av långfristiga skulder, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Investeringsbidrag, erhållna 67 35 59 35

Lån från Kommuninvest i Sverige AB 470 3 340 470 3 340

Långfristig leasingskuld 1) - 566 - -

Totalt 537 3 941 529 3 375

1) Västtrafik AB har tagit över leasingavtal avseende spårvagnar 
från Göteborgs Stad. Detta ökar de långfristiga skulderna men 
är ej kassaflödespåverkande.
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Not 18. Minskning av långfristiga skulder, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Investeringsbidrag, aktiverade 59 98 29 -

Långfristig leasingskuld 50 33 25 33

Övriga långfristiga skulder - 33 - -

Totalt 109 164 53 33

Not 19. Immateriella anläggningstillgångar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 243 172 38 5

Nyanskaffningar 28 41 0 3

Försäljningar/utrangeringar -2 0 - 0

Omklassificeringar - 30 - 30

Korrigeringar/justeringar - 1 - -

Utgående anskaffningsvärde 269 243 38 38

Pågående investeringsvärde vid årets början 357 171 343 150

Nyanskaffningar 299 217 300 223

Utrangeringar - - - -

Omklassificeringar - -30 - -30

Korrigeringar/justeringar - - - -

Utgående anskaffningsvärde 656 357 643 343

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 138 102 16 5

Årets avskrivningar 41 36 11 11

Årets nedskrivningar - - - -

Försäljningar/utrangeringar -2 0 0 0

Omklassificeringar - - - -

Korrigeringar/justeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 178 138 27 16

Utgående bokfört värde 748 461 654 365

Genomsnittlig nyttjandeperiod 6,6 år 6,7 år 3,5 år 3,6 år
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Not 20. Byggnader och mark, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 29 984 26 756 29 967 26 630

Nyanskaffningar 905 1 352 905 1 352

Försäljningar/utrangeringar -269 -115 -269 -6

Omklassificeringar 2 525 1 991 2 525 1 991

Korrigeringar/justeringar 0 - 0 1

Utgående anskaffningsvärde 33 144 29 984 33 128 29 967

Pågående investeringsvärde vid årets början 4 864 5 324 4 842 5 294

Nyanskaffningar 2 341 1 810 2 341 1 796

Utrangeringar -48 -293 -48 -293

Omklassificeringar -2 524 -1 956 -2 524 -1 956

Korrigeringar/justeringar 14 -22 35 -

Utgående anskaffningsvärde 4 646 4 864 4 646 4 842

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 14 157 13 227 14 146 13 183

Årets avskrivningar 1 123 967 1 122 966

Årets nedskrivningar - - - -

Försäljningar/utrangeringar -225 -36 -225 -4

Omklassificeringar - 0 - 0

Korrigeringar/justeringar 0 0 - 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 15 055 14 157 15 043 14 146

Utgående bokfört värde 22 735 20 690 22 731 20 663

Genomsnittlig nyttjandeperiod 29,5 år 31,0 år 29,5 år 31,0 år
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Not 21. Maskiner och inventarier, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 22 404 21 139 16 011 14 873

Nyanskaffningar 1 305 1 563 1 201 1 292

Försäljningar/utrangeringar -1 210 -474 -1 136 -329

Omklassificeringar 501 209 501 208

Korrigeringar/justeringar -11 -33 -11 -33

Utgående anskaffningsvärde 22 989 22 404 16 566 16 011

Pågående investeringsvärde vid årets början 2 370 2 101 1 043 886

Nyanskaffningar 444 512 344 400

Utrangeringar - - - -

Omklassificeringar -502 -243 -502 -243

Korrigeringar/justeringar -244 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 2 068 2 370 885 1 043

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 14 899 13 869 11 329 10 457

Årets avskrivningar 1 555 1 467 1 284 1 185

Årets nedskrivningar 0 - 0 -

Försäljningar/utrangeringar -1 172 -416 -1 099 -293

Omklassificeringar 0 0 0 0

Korrigeringar/justeringar 37 -20 37 -20

Utgående ackumulerade avskrivningar 15 320 14 899 11 551 11 329

Utgående bokfört värde 9 737 9 875 5 900 5 725

Genomsnittlig nyttjandeperiod 14,8 år 15,3 år 12,9 år 13,5 år
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Not 22. Finansiell leasing maskiner och inventarier, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 964 358 306 358

Nyanskaffningar 52 684 27 25

Försäljningar/utrangeringar -34 -78 -34 -78

Omklassificeringar - - - -

Korrigeringar/justeringar -2 0 -2 0

Utgående anskaffningsvärde 979 964 296 306

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 212 186 167 186

Årets avskrivning och nedskrivning 104 104 55 59

Försäljningar/utrangeringar -34 -78 -34 -78

Korrigering ack avskrivningar -2 0 -2 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 279 212 186 167

Utgående restvärde 700 752 110 139

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9,5 år 9,2 år 5,3 år 5,2 år

Not 23. Finansiella anläggningstillgångar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Aktier i hel- och delägda bolag som konsolideras - - 2 580 2 580

Övriga aktier och andelar 601 562 564 526

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, garanti-
kapital

201 201 201 201

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, kapitaltill-
skott

34 34 34 34

Långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt Am-
bulansflyg

116 24 116 24

Långfristiga fordringar, övriga 2 2 2 2

Kundfordringar Folktandvårdens frisktandvårdsavtal 249 240 249 240

Vid årets slut 1 202 1 063 3 745 3 606

Specifikation av regionens innehav av aktier  
i hel- och delägda bolag

Antal 
aktier Andel %

Bokfört 
värde, Tkr

GöteborgsOperan AB 13 000 100 13 000

GöteborgsOperan AB, aktieägartillskott 23 200

Göteborgs Symfoniker AB 7 000 100 11 000
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Specifikation av regionens innehav av aktier  
i hel- och delägda bolag

Antal 
aktier Andel %

Bokfört 
värde, Tkr

Göteborgs Symfoniker AB, aktieägartillskott 11 500

Film i Väst AB 250 100 250

Film i Väst AB, aktieägartillskott 11 000

Turistrådet Västsverige AB 1 000 100 1 000

Turistrådet Västsverige AB, aktieägartillskott 700

Sahlgrenska International Care AB 400 100 4 000

Regionteater Väst AB 4 095 91 4 095

Västtrafik AB 200 000 100 200 000

Västtrafik AB, aktieägartillskott 2 300 000

Summa konsoliderade företag 2 579 745

Specifikation av övriga aktier och andelar
Antal 
aktier Andel %

Bokfört 
värde, Tkr

Göteborgs Spårvägar AB 225 15 36 347

Almi Företagspartner Väst AB 13 931 37 1 894

Netwest Sweden AB 34 041 34 34

Netwest Sweden AB, aktieägartillskott 4 000

Transitio AB 10 000 5 1 000

Inera AB 5 0 5

Rantorget AB 1 000 100 208 609

LFF Service AB 1 1

Kommuninvest ekonomisk förening 4 341 963

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 17 1 632

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 57 1 582

Insats- och emissionskapital i ekonomiska föreningar 
inom naturbruksområdet

3 578

Summa övriga aktier och andelar 600 645
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Not 24. Bidrag till infrastruktur, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Bidrag till E20 1) 354 399 354 399

Totalt 354 399 354 399

1) Bidrag på 671 mnkr + index har beslutats och avtalats under 
2014. Upplösning sker på 15 år.

Not 25. Kortfristiga fordringar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Kundfordringar 1 289 1 274 1 173 1 063

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 649 1 301 2 523 1 246

Övriga kortfristiga fordringar 1 706 2 581 1 635 2 778

Totalt 5 645 5 156 5 331 5 087

Not 26. Kortfristiga placeringar, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Räntefonder 8 673 10 664 8 673 10 664

Aktiefonder 9 611 3 038 9 611 3 038

Depåkonto för kapitalförvaltningen 16 - 16 -

Övriga kortfristiga placeringar 3 3 3 3

Totalt 18 303 13 705 18 303 13 705

Not 27. Eget kapital, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Vid årets ingång 10 725 8 904 10 394 8 562

obeskattade reserver – förändrad skattesats 5 - - -

Årets resultat 2 636 1 822 2 626 1 832

Vid årets utgång 13 366 10 725 13 020 10 394

varav reservation för pensionsreserv av 2005 års resultat 201 201 201 201

varav reservation för kostnader för Framtidens  
vårdinformationsmiljö av 2016 års resultat

1 400 1 400 1 400 1 400

varav resultatutjämningsreserv 165 165 165 165
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Not 28. Pensionsavsättningar, mnkr

Samtliga poster inkluderar särskild  
löneskatt

Ingående 
värde 
2021

Pensions-
utbetal-

ningar

Nyin-
tjänad 

pension

Ränte- och 
basbelopps- 
uppräkning Övrigt

Utgående 
värde 
2021

Förmånsbestämd ålderspension 1) 21 037 -521 1 684 358 1 299 23 857

Särskild avtalspension, visstidspension 2) 21 -7 2 1 17

Totalt 21 059 -528 1 686 358 1 300 23 875

1) Förmånsbestämd ålderspension innefattar även pension till efterlevande och pensionsbehållning 1998–1999.
Beslut har fattats om införande av OPF-KL under 2015 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Beloppet 
har inte kunnat särskiljas.
Aktualiseringsgrad: 2021 99,0 procent, 2020 99,0 procent.

2) Särskild avtalspension inkluderar särskild ålderspension/garantipension enligt tidigare avtal och finns enbart för 
tjänstemän och omfattar 16 st för år 2021 och 10 st för år 2020.
Visstidspensioner utgår enligt avtal/bestämmelser för tjänstemän (ingen person år 2021 och ingen person år 2020) 
samt förtroendevalda (7 personer år 2021 och 8 personer år 2020). Grund för beräkning är tidsfaktor, årsmedel-
poäng och basbelopp.
Pensionen samordnas med förvärvsinkomst. 
För förtroendevald gäller: Ska fullgöra uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, minst 40 %. Visstidspension 
utges till förtroendevald, som efter fyllda 50 år men före fyllda 65 år, från uppdrag den innehaft i minst 48 månader 
eller i övrigt uppfyller villkoren (enligt avtal PBF och äldre avtal).

Not 29. Övriga avsättningar, mnkr

Regionen

Ingående 
värde 
2021

Årets  
avsättning

Återföring ej 
utnyttjat

Ianspråktaget 
under året

Utgående 
värde 
2021

Regional utveckling, projekt 508 312 -10 -226 584

Miljö, projekt 48 25 -3 -27 43

Kultur, projekt 11 14 -2 - 23

Kollektivtrafik, projekt 24 8 -4 -7 22

E20 684 126 - -214 595

Sverigeförhandlingen – kollektivtrafik-
satsningen

823 1 462 - -21 2 263

Utveckling av spårvagnstrafiken enligt 
avtal med Göteborgs stad

300 21 - -6 315

Övriga avsättningar 52 6 - -36 22

Totalt regionen 2 449 1 973 -18 -538 3 866

Koncernen

Ingående 
värde 
2021

Årets  
avsättning

Återföring ej 
utnyttjat

Ianspråktaget 
under året

Utgående 
värde 
2021

Regional utveckling, projekt 508 312 -10 -226 584

Miljö, projekt 48 25 -3 -27 43

Kultur, projekt 11 14 -2 - 23

Kollektivtrafik, projekt 24 8 -4 -7 22

E20 684 126 - -214 595

Sverigeförhandlingen – kollektivtrafik-
satsningen

823 1 462 - -21 2 263
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Koncernen

Ingående 
värde 
2021

Årets  
avsättning

Återföring ej 
utnyttjat

Ianspråktaget 
under året

Utgående 
värde 
2021

Utveckling av spårvagnstrafiken enligt 
avtal med Göteborgs stad

300 21 - -6 315

Uppskjuten skatt, bolagen 132 2 -5 - 129

Övriga avsättningar 51 6 - -36 21

Totalt koncernen 2 581 1 975 -23 -537 3 996

Not 30. Långfristiga skulder, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Checkräkningskredit 1) - -

Obligationslån 1 000 1 000 1 000 1 000

Kommuninvest i Sverige AB 3 810 3 340 3 810 3 340

Investeringsbidrag 639 631 162 131

Långfristig leasingskuld 602 652 61 86

Övriga långfristiga skulder - -

Totalt 6 051 5 623 5 033 4 557

1) Ej utnyttjad del av beviljad checkkredit uppgår till 750 mnkr.

Not 31. Kortfristiga skulder, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Leverantörsskulder 4 452 4 454 3 993 3 801

Pensionsavgifter inkl. särskild löneskatt 1 240 1 191 1 240 1 191

Semesterskuld, löner, jour, beredskap, övertid inkl. 
soc. avg.

3 322 3 376 3 252 3 318

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 437 4 684 3 667 3 715

Arbetsgivaravgifter, källskatt 1 141 1 163 1 120 1 143

Övriga kortfristiga skulder 1 034 929 1 552 1 747

Totalt 15 627 15 798 14 825 14 915
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Not 32. Ansvarsförbindelser pensioner, mnkr

Pensioner
Ingående 

värde 2021
Pensions- 

utbetalningar

Ränte- och 
basbelopps- 
uppräkning Övrigt

Utgående 
värde 2021

Pensionsförpliktelser  
inkl. särskild löneskatt 1) 22 713 -1 345 393 700 22 461

Summa pensioner ansvars-
förbindelse

22 713 -1 345 393 700 22 461

1) Aktualiseringsgrad: 2021 99,0 procent, 2020 99,0 procent.

Not 33. Övriga ansvarsförbindelser och borgensförbindelser, mnkr

Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Övriga ansvarsförbindelser

Sverigeförhandlingen inkl. indexuppräkning - 1 171 - 1 171

Borgensförbindelser

Transitio AB, till förmån för Handelsbanken 1 292 1 841 1 292 1 841

Kommuninvest i Sverige AB 6 109 5 928 6 109 5 928

Folkets Hus 40 40 40 40

Nordiska akvarellmuséet 21 21 21 21

Svensk Scenkonst 11 13 - -

Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset 5 5 5 5

Totalt 7 478 9 019 7 467 9 006

Regionfullmäktige har år 2007 tillstyrkt att Västtrafik AB blir delägare i Transitio AB. Transitio AB är ett bolag 
gemensamt ägt av 20 trafikhuvudmän med uppdrag att upphandla, underhålla och finansiera lokaltåg. I bolagets 
konstruktion ingår att ägarna gemensamt borgar via en proprieborgen för bolagets finansiella åtagande inom  
en borgensutfästelse om 8 mdkr. Till denna borgen är kopplat ett regressavtal borgenärerna emellan, som  
innebär att respektive borgenär endast har ett finansiellt ansvar för de tåg man själv anskaffat. Hittills har  
Västra Götalandsregionen ingått borgen för Transitio AB till ett belopp om 1 292 mnkr. Nettoengagemang  
mot Transitio AB är 65 mnkr efter regress.

Regionen ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 
10 gånger den premie som erläggs för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2021 uppgick 
premien till 272 mnkr.

Västra Götalandsregionen har i september 2020 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest  
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Västra Götalandsregionens ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till  
510 966 mnkr och totala tillgångar till 518 679 mnkr. Västra Götalandsregionens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 6109 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 6117 mnkr.

Bedömningen är att sannolikheten för reglering av övriga ansvarsförbindelser och borgensförbindelser är ytterst liten.
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Not 34. Leasing, mnkr
Koncernen Regionen

2021 2020 2021 2020

Finansiell leasing minimileasavgifter

Maskiner och inventarier

Totala minimileasavgifter 727 782 111 140

Nuvärde minimileasavgifter 700 752 110 139

Därav förfall inom 1 år 98 100 49 53

Därav förfall inom 1–5 år 256 274 60 85

Därav förfall senare än 5 år 346 378 1 1

Operationell leasing 

Maskiner och inventarier

Minimileasavgifter 430 230 325 175

Med förfall inom 1 år 180 131 104 102

Med förfall inom 1–5 år 250 99 221 72

Med förfall senare än 5 år - - - -

Inhyrda lokaler

Minimileasavgifter 4 442 4 499 4 132 4 148

Med förfall inom 1 år 920 887 874 841

Med förfall inom 1–5 år 2 318 2 235 2 188 2 099

Med förfall senare än 5 år 1 204 1 377 1 070 1 207

Not 35. Kostnader för räkenskapsrevision, tkr
Regionen

2021 2020

Räkenskapsrevision

Förtroendevalda revisorer 216 215

Sakkunniga revisorer 4 073 3 967

Summa räkenskapsrevision 4 289 4 182

Övrig revision

Förtroendevalda revisorer 1 943 1 931

Sakkunniga revisorer 14 555 15 293

Summa övrig revision 16 498 17 223

Total revisionskostnad 20 787 21 405
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Not 36. Koncerninterna mellanhavanden, mnkr

Driftbidrag Försäljning

Givna Mottagna Köpare Säljare

Västra Götalandsregionen 6 201 918 250

Västtrafik AB 5 419 240 881

GöteborgsOperan AB 395 3 30

Sahlgrenska International Care AB - - -

Film i Väst AB 102 1 0

Göteborgs Symfoniker AB 190 3 5

Turistrådet Västsverige AB 50 3 0

Regionteater Väst AB 45 1 2

6 201 6 201 1 168 1 168

Kortfristiga
Avsättningar och

långfristiga 

Fordringar Skulder Fordringar Skulder

Västra Götalandsregionen 185 1 245

Västtrafik AB 1 096 178

GöteborgsOperan AB 34 0

Sahlgrenska International Care AB 12 0

Film i Väst AB 43 0

Göteborgs Symfoniker AB 38 5

Turistrådet Västsverige AB 9 0

Regionteater Väst AB 14 2

1 431 1 431 0 0

Det finns inga koncerninterna lån eller borgensåtaganden.
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Stiftelse, kommunalförbund  
och samordningsförbund

Totala 
intäkter, 

mnkr 

Utgående 
eget kapital, 

mnkr

Balans-
omslutning,  

mnkr

VGRs 
bidrag, 

mnkr

Röst-
andel,  

procent

Stiftelsen Skaraborgsinstitutet 8,80 10,00 30,80 8,10 100

Västkuststiftelsen 77,84 9,16 23,25 14,98 54

Stiftelsen Stenebyskolan 36,08 22,76 36,19 10,47 44

Stiftelsen Läckö slott 24,99 9,56 14,70 10,70 40

Stiftelsen för Dalslands kanals  
framtida bestånd

13,30 1,99 2,00 7,57 17

Kommunalförbundet  
Tolkförmedlning Väst

206,93 39,91 70,67 0,00 51

Kommuanlsförbundet  
Svensk luftambulans

134,38 -6,72 352,40 9,76 -

Kommunalförbundet  
Svenskt Ambulansflyg

- 29,43 771,50 12,10 17

Kommunalförbundet  
Avancerad strålbehandling

229,20 -92,08 564,89 - -

Samordningsförbundet Göteborg 78,84 19,49 35,08 15,37 25

Samordningsförbundet BÅD ESÅ  
(Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng)

5,32 2,09 2,89 0,63 25

Samordningsförbundet Insjöriket  
(Mölndal, Partile, Härryda, Lerum)

15,50 4,30 7,30 3,60 25

Samordningsförbundet Skaraborg 27,37 11,38 17,88 4,78 25

Samordningsförbundet Trollhättan,  
Lilla Edet, Grästorp

13,19 3,37 5,10 1,60 25

Samordningsförbundet Vänersborg, 
Mellerud

4,92 0,93 0,96 1,05 25

Samordningsförbundet Väst 9,52 1,98 2,80 2,34 25

Samordningsförbundet Älv och kust 14,83 1,00 6,02 2,26 25

Sjuhärads samordningsförbundet 29,89 3,84 15,14 5,00 25
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Driftredovisning

Verksamhetsområde (mnkr)
Intäkter 

2021
Kostnader 

2021

Region-
bidrag 

2021

Årets 
resultat 

2021
Budget 

2021

Budget-
avvikelse 

2021

Årets 
resultat 

2020

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD       

Företrädare       

Hälso- o sjukvårdsstyrelsen 2 372,9 -13 872,8 11 712,6 212,6 0,0 212,6 54,1

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 194,7 -5 675,3 5 490,1 9,4 -19,0 28,4 17,8

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 257,8 -6 962,3 6 637,6 -66,9 -130,0 63,2 -88,0

Göteborgs hälso- och sjukvårds-
nämnd

423,5 -10 862,9 10 579,1 139,8 140,0 -0,2 92,3

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 201,2 -4 502,2 4 349,8 48,7 0,0 48,7 55,9

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 186,5 -5 533,2 5 339,3 -7,4 9,0 -16,4 15,3

Summa företrädare 3 636,5 -47 408,7 44 108,5 336,3 0,0 336,3 147,4

Utförare        

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 19 407,3 -19 781,2 - -373,9 0,0 -373,9 3,3

NU-sjukvården 5 493,5 -5 453,0 - 40,4 0,0 40,4 0,0

Södra Älvsborgs Sjukhus 4 181,4 -4 381,4 - -200,0 0,0 -200,0 0,0

Skaraborgs Sjukhus 4 839,7 -5 003,3 - -163,6 0,0 -163,6 0,0

Sjukhusen i Väster 3 041,3 -3 179,1 - -137,9 0,0 -137,9 0,0

Närhälsan 5 873,1 -5 507,3 - 365,8 0,0 365,8 74,8

Regionhälsan 2 710,8 -2 707,7 - 3,1 -12,6 15,7 10,4

Folktandvården Västra Götaland 2 520,6 -2 466,6 - 54,1 -21,0 75,1 21,1

Habilitering & Hälsa 950,7 -932,0 - 18,7 0,0 18,7 37,2

Sahlgrenska International Care AB 0,0 -2,5 - -2,5 0,0 -2,5 0,0

Summa utförare 49 018,2 -49 414,1 - -395,9 -33,6 -362,3 146,7

Koncernjustering 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0

Eliminering interna poster -41 261,5 41 261,5 - 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa hälso- och sjukvård 11 393,2 -55 561,2 44 108,5 -59,6 -33,6 -26,0 294,1

REGIONAL UTVECKLING       

Företrädare       

Regionutvecklingsnämnden 19,8 -997,4 977,7 0,1 0,0 0,1 38,1

Miljönämnden 0,4 -111,4 115,2 4,2 0,0 4,2 0,5

Kulturnämnden 405,8 -1 523,1 1 118,4 1,1 0,0 1,1 0,7

Kollektivtrafiknämnden 474,5 -5 935,5 5 454,6 -6,5 -106,0 99,5 7,3

Summa företrädare 900,4 -8 567,4 7 665,8 -1,1 -106,0 104,9 46,5
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Verksamhetsområde (mnkr)
Intäkter 

2021
Kostnader 

2021

Region-
bidrag 

2021

Årets 
resultat 

2021
Budget 

2021

Budget-
avvikelse 

2021

Årets 
resultat 

2020

Utförare        

Naturbruksstyrelsen 299,6 -301,0 - -1,4 -5,0 3,6 0,0

Turistrådet Västsverige AB 51,0 -50,9 - 0,1 0,0 0,1 0,3

Göteborgs botaniska trädgård 64,0 -63,7 - 0,3 0,0 0,3 0,7

Styrelsen för folkhögskolorna 275,2 -269,5 - 5,8 0,0 5,8 0,1

Förvaltningen för kulturutveckling 233,7 -235,6 - -1,9 -3,0 1,1 0,0

GöteborgsOperan AB 478,0 -478,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0

Göteborgs Symfoniker AB 217,3 -213,0 - 4,3 0,0 4,3 0,0

Film i Väst AB 134,4 -134,1 - 0,3 0,0 0,3 0,0

Regionteater Väst AB 49,7 -48,8 - 0,8 0,0 0,8 1,2

Västtrafik AB 9 836,5 -9 836,5 - 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utförare 11 639,3 -11 631,0 - 8,2 -8,0 16,2 2,4

Koncernjustering -1,6 8,9 - 7,3 0,0 7,3 -11,5

Eliminering interna poster -7 178,1 7 178,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa regional utveckling 5 360,0 -13 011,4 7 665,8 14,4 -114,0 128,4 37,4

SERVICEVERKSAMHETER       

Västfastigheter 2 863,2 -3 165,1 325,6 23,7 12,9 10,8 23,6

Regionservice 5 060,9 -5 081,6 31,6 10,9 -31,0 41,9 52,1

Hälsan och Stressmedicin 121,6 -139,1 20,2 2,7 -2,5 5,2 1,5

Eliminering interna poster -128,0 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa serviceverksamheter 7 917,7 -8 257,8 377,4 37,3 -20,6 57,9 77,2

REGIONGEMENSAMT       

Regionfullmäktige 10,6 -84,7 90,7 16,6 0,0 16,6 14,4

Regionstyrelsen 2 421,0 -5 624,6 3 957,6 788,9 0,0 788,9 333,3

Arkivnämnd   34,8     

Revisorskollegiet 0,2 -20,8 25,8 5,2 0,0 5,2 4,0

Patientnämnder 1,7 -23,5 26,2 4,5 0,0 4,5 4,6

Eliminering interna poster -1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa regiongemensamt 2 432,3 -5 752,4 4 135,2 815,2 0,0 815,2 356,3

Eliminering interna poster -10 582,9 10 582,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA VERKSAMHETER 16 520,4 -72 000,0 56 286,9 807,3 -168,2 975,4 765,0
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Verksamhetsområde (mnkr)
Intäkter 

2021
Kostnader 

2021

Region-
bidrag 

2021

Årets 
resultat 

2021
Budget 

2021

Budget-
avvikelse 

2021

Årets 
resultat 

2020

CENTRAL FINANSIERING       

Koncernbank 2 245,8 -53,8 -302,1 1 889,9 0,0 1 889,9 -266,6

Moderförvaltning 78 402,0 -22 478,4 -55 984,9 -61,3 611,0 -672,3 1 323,1

Summa central finansiering 80 647,8 -22 532,2 -56 286,9 1 828,6 611,0 1 217,6 1 056,6

Eliminering interna poster -17 218,2 17 218,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALT KONCERNEN 79 950,0 -77 314,1 0,0 2 635,9 442,8 2 193,1 1 821,6

Koncernens totala intäkter och kostnader ovan består av nedanstående poster i resultaträkningen:

skatt, gen statsbidrag,  
utjämning

59 528,9  

avskrivningar  -2 822,2

finansiella intäkter/kostnader 1 919,6 -979,8

verksamhetens  
intäkter/kostnader

18 501,6 -73 512,1

Kolumnerna intäkter och kostnader innehåller för respektive nämnd/styrelse såväl verksamhetens intäkter och  
kostnader som avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader. Skatteintäkter och generella statsbidrag ingår  
i intäkterna på moderförvaltningen. Regionbidragen är beslutade av fullmäktige i budgeten och lämnas från  
moderförvaltningen till företrädarna. Företrädarna köper verksamhet av utförarna, vilket ingår i kostnaderna för  
företrädarna och i intäkterna för utförarna. Regionfullmäktige tar beslut om en rambudget där regionbidragen 
fördelas. Den slutliga budget för VGR fastställs i koncernens detaljbudget.
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Investeringsredovisning

Investeringsobjekt, mnkr

Budget 
enligt 
beslut

Ack. 
utfall 
t.o.m 
2021 Prognos

Budget 
2021

Utfall 
2021

FASTIGHETER

Botaniska trädgården, nytt växthus 491 45 491 15 20

Botaniska trädgården, dagvattenhantering 16 5 15 10 4

SkaS Skövde, om- tillbyggnad akut-, service-  
och psykiatriblocket

2 463 1 913 2 461 687 701

SkaS Skövde, teknisk infrastruktur 458 245 458 125 139

SkaS Skövde, PCB-sanering etapp 3, del 1 och 2 307 120 307 100 97

SU Sahlgrenska sjukhuset, ombyggnad höghuset 149 125 129 22 12

SU Sahlgrenska sjukhuset, fysisk infrastruktur IT 
datanät och tekniska utrymmen 

28 5 28 9 3

SU Östra sjukhuset, försörjning, logistik och  
teknisk infrastruktur

789 610 715 284 97

SU Östra sjukhuset, evakueringsbyggnad SHS 174 82 148 92 43

SU Östra, nybyggnad förlossning och neonatal 
höghus

1 848 200 1 848 27 26

SU Östra, infrastruktur IT/fiber 25 4 25 8 3

SU Östra, ny rörpost 19 7 15 5 4

SU Östra, upprustning barnklinik 191 20 191 21 13

SU Östra, ny kulvert SH-CK 90 8 90 31 8

SU Östra, utökning reservkraft 37 3 37 25 2

SU Östra, ny sänghiss 15 11 14 9 5

SU Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
tillbyggnad

2 383 2 260 2 301 38 84

SU Högsbo sjukhus,  
nytt specialistsjukhus/dagkirurgiskt centrum

1 618 674 1 423 454 327

Mölndals sjukhus, om- och tillbyggnad hus Z 77 55 64 1 10

Rågården, allmän inpassage och entré 15 5 15 5 3

Norra Älsvborgs läns sjukhus, om- och  
tillbyggnad neonatal

106 91 93 30 17

Norra Älsvborgs läns sjukhus, ombyggnad  
operation gyn

56 14 56 0 13

Norra Älvsborgs läns sjukhus, operation kirurgi 87 2 87 0 2

Norra Älvsborgs läns sjukhus, ombyggnation tak 
operation

25 24 25 0 24

SV Kungälvs sjukhus, ny vårdbyggnad för  
somatisk vård

1 211 1 183 1 192 9 25

SV Alingsås lasarett, om- och tillbyggnad  
framtidens närsjukhus

565 553 557 10 15

SÄS Borås, ny- och ombyggnad psykiatrins  
kvarter

906 837 869 117 107

SÄS Borås, om- och tillbyggnad infektionsvård 244 239 242 15 17
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Investeringsobjekt, mnkr

Budget 
enligt 
beslut

Ack. 
utfall 
t.o.m 
2021 Prognos

Budget 
2021

Utfall 
2021

SÄS Borås, ombyggnad centralkök 35 33 35 7 9

SÄS Borås, om- och tillbyggnad för ny MR-kamera 25 17 18 11 7

Sjukhuset i Lidköping, ombyggnad kök 31 29 31 7 8

Naturbruksgymnasium, Sötåsen Hästcentrum 
Axevalla, inkl markköp

234 13 234 51 7

Infrastrukturprojekt 779 72 764 20 38

Regionens Hus, utöver ram 997 964 971 5 2

Köp befintliga spårvagnsdepåer, utöver ram 430 393 393 10 362

Ringödepån, utöver ram 1 730 677 1 693 277 400

Övriga fastighetsinvesteringar utöver ram     8

Övriga fastighetsinvesteringar inom ram     583

Summa fastighetsinvesteringar    3 587 3 246

UTRUSTNING

SU Östra sjukhuset,Tillbyggnad barnsjukhuset  29
SU Sahlgrenska, linjäracceleratorer  
strålbehandlingar  51

SU Sahgrenska PET MR/BOIC etapp3  44

SÄS, MR3T  13

Regionservice, hjälpmedelscentralen  210

PC leasingavtal  90

Övriga utrustningsinvesteringar  1 132

Summa utrustningsinvesteringar 2 196 1 569

KOLLEKTIVTRAFIKSFORDON

Västtrafik, älvskytteln  54

Moderförvaltnignen, M33 och M34  104

Regiontåg  35

Övriga investeringar kollektivtrafikfordon  39

Summa investeringar i kollektivtrafiksfordon 1 001 232

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Regionstyrelsen, framtiden vårdinformationsmiljö 
(FVM)

 300

Västtrafik  27

Summa investeringar i immateriella  
anläggningstillgångar

383 327

Riskpost -53  

Investeringar totalt 7 114 5 374
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Revisionsberättelse för 2021
Ca 3300 tecken - Stefan Funkerud. Untisin 
porrum dolutae di qui berum fuga. Ihil 
ipit ut exerum es adicim facero beribus es 
es utes maiorum ne es exped magni blam 
vollign imperit, quaes et mo tem quidunt.
Ut optis eosam expe sincimp orporrum sim 
nime namentis as quis andigni squias minus, 
simus molorum faceat. Ita con nit fugitatem 
ipsunt rerspernatio explantur?

Icipsunt etur, commolu ptasped et etus, as 
quo magnimi, experibusape dolorestrum 
que modi isimet fugit voluptas assimus, qui 
blab illamus, sinitiscia es id quod es ipitibus 
volor magnim quam, sa eaquisciur acep-
tas quodio. Alit acea debitibuscia nossitis 
venis ellat.Sum sequunt velente nost apiet 
vernatur aut quia dolest, ommolor ad ei-
cimpo ssequodit plitate ea simoluptas aut 
maximus.Ovit fugitatis et voloribea sus aut 
omnienimus ut aliti aut ea doluptibus eum 
volore culparum ipicimusam quo odipienihit 
vent, qui tent ad magni nobitat et aliqu-
ae num aut as quas volorescil et quo inum 
dolentur?

Ollite eos modicias dolecum eum qui occa-
tem etur autati cumquam sinctus molorro te 
es quam repudit atusda cupta vendis dolori-
atia quosam laboreped mossene maio. Nem. 
Nam inus.

Uptio. Bis et reria cum de esciaspernat hillite 
mperio. Molorporum estis molest ma ne 
sequideniet audaestrum ant rest, si nesti vel 
inci berum ex estem eos ute aut experum ut 
facit volum ipsanitas dit alit, volum volore 
exerovit minulparum anis pa sit offictotas 
magnatiis mos evel illenis debis alitas eos 
denet eicit ipsum que volum que pratem-
porum et aut eatissu ntibusdae nihil ex eos 
dolut ent velenime parupta tempore con 
ex eum apid untiuscient ommolup taestio. 
Cabo. Nem. Itaspernat quuntectatis as sitios 
doluptate aliqui conecae. Ecerore perspe-
restem et rent omnis sitem arionsequi nem 
quat et qui ut faccum a coribeaquam et 
modi sinvel molupis illautemqui niminim 
facerio expe lam si demolles evenis magnihi 

llatior aut ommossinti dolut harias nonse-
culpa ne net dolore nobisciliqui offic tem 
quam nes aut pelenim oluptat quissequam 
experum viduntem ut aliquam aut as prore 
odit pelit a experum rem derfere perrori 
sequiat iatecum lacearum andae. Nequam, 
illita quam la volorem am, officia dusapic 
temolla ceaqui omnit, optatiae modignis 
aut omnimus qui autem est imaximus et 
harcips amusdan distiberspel et is sedi idi-
ciissequi dolorporpore secuptatquam fugia 
peria porporrum aut eos re net ut reped 
que lia dolorum quod molorup tatur?

Optas et, te et et rent, sin pa volore natibus 
si utatiur molupti nem dolut dolupta speri-
tam ventur? Aligentota sa adisit eos ipsunt.
tem etur autati cumquam sinctus molorro te 
es quam repudit atusda cupta vendis do-
loriatia quosam laboreped mossene maio. 
Nem. Nam inus.Mus as aceaque ipideriae. 
Lorepratur sam am, ut ommodi offici do-
leser ciaerum rerchil estis in es eatur?Ique 
dolupta tiuntem aut facias et experatur sitis 
eatiur? Equi doluptate vel idus molor sit po-
rem voloritem es prae modi tesequi asperch 
iligent otatatur sam volut quo intis modi 
blaccup tatius modignatium eos sit porro 
bea venihic totatur?tam ventur? Aligentota 
sa adisit eos ipsunt.tem etur autati cum-
quam sinctus molorro te es quam repudit 
atusda cupta vendis doloriatia quosam labo-
reped mossene maio. Nem. Nam inus.Mus 
as aceaque ipideriae. Lorepratur sam am, ut 
ommodi offici doleser ciaerum rerchil estis 
in es eatur?Ique dolupta tiuntem aut facias 
et experatur sitis eatiur.

Texten kommer till RT 30 mars.
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Dessa namnunderskrifter ska ligga  
efter textavsnittet. 

Bättre upplösning kommer.
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Nämnder och styrelser
Västra Götalandsregionen består av politiska nämnder och styrelser  
som ansvarar för att leda, beställa och utföra i enlighet med fastställda  
mål och uppdrag. Följande avsnitt är en sammanfattning av deras  
rapportering för 2021.
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Regional utveckling
Regionutvecklingsnämnden
Under 2021 har flera strategiska dokument 
beslutats, till exempel ny regional utveck-
lingsstrategi med tillhörande kraftsamlingar 
och program inom EU:s strukturfonder. 
Nationell och regional infrastrukturplan 
2022–2033 är ute på remiss. Beslutet att 
satsa på särskilda kraftsamlingar med fokus 
på teknikskiften, nya affärsmodeller och 
beteenden som är kopplade till cirkularitet, 
elektrifiering och digitalisering, innebär att 
regionen höjer ambitionsnivån ytterligare. 
Under året har även insatser genomförts  
för ökad kompetensmatchning inom  
fordonsbranschen.

Resultatet för helåret var 0 mnkr.

Miljönämnden
Under året har miljönämnden tagit fram 
förslag till ”Miljömål 2030” för beslut i 
region fullmäktige. Nämnden har även  
antagit en regional skogsstrategi samt  
tillsammans med textilbranschen deltagit  
i kraftsamlingen för cirkulära affärsmodeller.  
Under klimatmötet i Glasgow deltog  
representanter från miljönämnden för att 
bland annat lyfta fram goda exempel som 
görs inom Klimat 2030. Som ett led i klimat-
arbetet tillsattes även ett forskarråd som 
ska utvärdera och ge rekommendationer 
om prioriterade insatser för att länet ska 
efterleva Paris avtalet.

Resultatet för helåret var 4 mnkr.

Naturbruksstyrelsen
Verksamheten har på flera sätt påverkats  
av pandemin, dels genom perioder av  
distansstudier, dels genom att delar av  
verksamheten inte gått att genomföra.  
I test- och demonstrationsmiljöer har 
utvecklings projekt i egen regi och  

tillsammans med externa partners fortskridit 
i stort sett enligt plan. Årets ansöknings-
siffror till gymnasiet visade en uppgång 
med cirka 25 procent i antal förstahands-
sökande jämfört med föregående år. Vid 
terminsstarten i augusti startade 220 gym-
nasielever sin utbildning vid förvaltningens 
skolor, att jämföra med 194 elever 2020.

Resultatet för helåret var -1 mnkr.

Turistrådet Västsverige AB
Året inleddes med en stor online-utbildning 
med cirka 300 personer från 200 verksam-
heter. Utbildningen behandlade bland 
annat hållbarhet och värdskap. Turistrådet  
har gett ekonomiskt stöd till de lokala 
turistorganisationer som är medlems-
finansierade samt genomfört flera marknads-
föringskampanjer för att locka besökare till 
Västsverige. Den strategi som styr Turistrådets 
verksamhet är Hållbarhetsklivet och vid  
december månads slut var 38 kommuner 
och nästan 400 verksamheter anslutna.

Resultatet för helåret var 0 mnkr.

Styrelsen för Botaniska trädgården
Verksamheten har i hög grad påverkats av 
olika fastighetsprojekt. Bygglovshandlingar 
för växthus och besökscentrum, etapp 2 och 
3 har färdigställts och byggnation av etapp 
1 påbörjats. Pandemin har haft viss inverkan 
på verksamheten. Under året anordnades  
få publika aktiviteter och växthusen har 
haft stängt för publik. Antalet besökare  
var 715 000, vilket var färre än föregående  
rekordår men fortsatt högt. Botaniska  
trädgården tilldelades även ”Tripadvisors  
Traveler’s choice Award 2021”.

Resultatet för helåret var 0 mnkr.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/miljomal-2030/
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Kultur
Kulturnämnden
Inom kulturområdet har pandemins  
konsekvenser slagit hårdast mot de enskilda 
kulturutövarna och det fria kulturlivet,  
som till stor del består av egenanställda.  
Effekterna har varit omfattande för  
mer eller mindre alla aktörer 2021. Kultur-
nämnden har fört dialog för att få till de 
bästa lösningarna, fokuserat på relevant 
fördelning av statligt stöd samt strävat efter 
att täcka upp där vita fläckar upptäckts. 
Under året formulerades nya långsiktiga 
uppdrag till verksamheterna och dialog 
med näringslivet inleddes för att finna  
nya finansieringsvägar.

Resultatet för helåret var 1 mnkr.

GöteborgsOperan AB
Verksamheten har under året varit starkt 
begränsad på grund av pandemin. Flera 
premiärer och nypremiärer fick ställas in.  
I stället fortsatte arbetet med att planera 
för digitala sändningar av dels tidigare  
inspelade föreställningar, dels nya inspel-
ningar i olika genrer. I augusti kunde  
dörrarna återigen öppnas för en begränsad 
publik.

Resultatet för helåret var 0 mnkr.

Göteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker anses vara en av  
Europas främsta orkestrar. De viktigaste 
framgångsfaktorerna är högsta konstnär-
liga kvalitet, ett starkt publikfokus, en 
ledande barn- och ungdomsverksamhet, 
finansiell och organisatorisk styrka samt ett 
modernt konserthus som möjliggör utveck-
ling. Det fortsätter att ge fina konstnärliga 
resultat och har varit en viktig grund detta 
år när publiken återigen välkomnats tillbaka 
till Göteborgs Konserthus – bland annat 
med invigningen av en världsunik konsert-
husorgel.

Resultatet för helåret var 4 mnkr.

Film i Väst AB
Trots ännu ett pandemiår och de utmaningar 
det medfört både organisatoriskt och  
ekonomiskt för samarbetspartners, har 2021 
varit framgångsrikt för Film i Väst. Bolaget 
har haft en toppnotering vad gäller sam-
produktionsintäkter och samproduktions-
insatser.

Organisationen har under året utformat 
arbetsprocesser och rutiner för arbetet med 
samproduktion samt planerat för framtida 
repertoar. Omvärldsanalys och strategisk 
planering har fått mycket utrymme och 
fortsätter 2022.

Resultatet för helåret var 0 mnkr.

Regionteater Väst AB
Regionteatern har under året producerat 
sex nya dans- och teaterföreställningar,  
repriserat fem föreställningar och genom-
fört omfattande turnéer i Västra Götaland. 
Antalet föreställningar kom upp i 440 
(jämfört med 429 under 2020) och har mött 
16 989 personer varav majoriteten varit 
barn och unga. De långsiktiga relationerna 
till kommunerna har varit en förutsättning 
för att kunna genomföra så stor del av 
verksamheten trots pandemin. Det behövs 
en samlad konsekvensanalys ur ett barn-
perspektiv för att motverka ojämlikheten 
mellan skolor och kommuner när det gäller 
kultur.

Resultatet för helåret var 1 mnkr.

Styrelsen för kulturutveckling
Trots pandemin har verksamheten i stort 
kunnat genomföras även om formerna i delar 
gjorts om, inte minst utifrån en kraftfull 
utveckling av såväl digitala aktiviteter som 
digital kompetens.

Förvaltningen har ställt om för att bidra till 
nystart av kulturlivet. Bedömningen är att 
omställningen måste fortgå under över-
skådlig tid och med omfattande samverkan. 
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Den verksamhet som bedrivs på basis av 
bibliotekslag och museilag har genomlysts 
under året.

Resultatet för helåret var -2 mnkr.

Styrelsen för folkhögskolorna
Under året har folkhögskolorna fått ut-
ökade resurser för såväl yrkeskurser som 
allmänna kurser. Detta har lett till utökning 
av antalet vårdutbildningsplatser, en kock-

utbildning och uppstart av en entreprenör-
skapsutbildning. Verksamhetsresultaten 
visar att deltagarna har klarat folkhögskole-
studierna på ett bra sätt under året, och 
digitala undervisningsformer har använts 
allt mer. Flera projekt pågår som stöttar 
unga vuxna som inte är i studier eller arbete. 
Kurser utvecklas och får en mer hållbar  
utformning. Personalförstärkningar har 
skett till deltagare i behov av stöd.

Resultatet för helåret var 6 mnkr.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiknämnden
Under året antogs ett nytt trafikförsörj-
ningsprogram med anpassade målnivåer 
efter pandemin.

En omställning till elbussar i stadstrafik har 
påbörjats, vilket lett till en tydlig minskning 
av utsläppen.

Revideringen av infrastrukturplanerna har 
varit en omfattande process under året. 
Den nationella planen omfattar 799 mdkr 
och innehåller bland annat investeringar 
i det statliga väg- och järnvägsnätet. Den 
regionala planen skickades ut på remiss  
i oktober och innehåller satsningar på  
busskörfält, resecentrum och funktions-
hinderanpassning av hållplatser.

Resultatet för helåret var -7 mnkr.

Västtrafik AB
Västtrafik har fortsatt leverera en stabil  
trafik i hela Västra Götaland, delat ut 
munskydd och informerat om trängsel och 
alternativa resvägar – allt i syfte att stödja 
det samlade arbetet med att minska smitt-
spridningen. Under året har även planer 
bearbetats för att vara redo när restriktio-
nerna släpper. Resandet ökade något efter 
sommaren och i september påbörjades 
arbetet med att öppna framdörrarna igen, 
samtidigt som ett större grepp tagits för att 
minska området med öppen visering och  
att öka betalningsviljan hos kunderna.

Resultatet för helåret var 0 mnkr.

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/
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Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen prioriterade 
tre av regionfullmäktiges prioriterade mål 
som inriktats mot hälso- och sjukvård  
och dessa mål bedöms delvis ha uppnåtts.  
Aktiviteter, inte minst kopplade till  
omställningen, har anpassats eller  
senarelagts. 

Andra viktiga händelser under året:

• beslut har tagits om att införa tarm-
cancerscreening i Västra Götaland för 
invånare i åldrarna 60–74 år

• beslut har tagits om att ställa sig bakom 
”Plan för långvarig icke malign smärta i 
Västra Götalandsregionen 2021–2025”

• beslut har tagits om att stärka samord-
ningen kring förlossningsvården i VGR

Resultatet för helåret var 213 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna
Hälso- och sjukvårdsnämnderna tecknar 
överenskommelser och avtal med utförare 
för att tillgodose behovet av vård hos  
invånarna utifrån de fem geografiska 
ansvarsområdena norr, söder, öst, väst och 
Göteborg. Nämnderna följer regelbundet 
upp överenskommelser och avtal i enlighet 
med fastställda uppföljningsplaner.

Nämndernas samverkan med kommunerna 
och övriga aktörer har till övervägande del 
skett digitalt sedan pandemins start, men 
planerade möten har i stort sett genomförts.

Nämnderna har kontinuerligt under året 
följt tillgängligheten till vård samt mål-
uppfyllelse av vårdgarantin i de respektive 
nämndområdena. Centrala ärenden har 
även varit samråd kring förändring av 
utbudspunkter inom öppenvårdspsykiatri, 
etablering av Mini-Maria, uppdrag att  
förbättra tillgängligheten till barn- och  
ungdomspsykiatrin samt planering av  
vårdutbud.

Resultatet för helåret för respektive  
nämnd var:

• HSN Norra -4 mnkr 

• HSN Västra -9 mnkr 

• HSN Göteborg 3 mnkr 

• HSN Södra -18 mnkr

• HSN Östra 3 mnkr

Styrelsen för NU-sjukvården
Pandemin har påverkat olika delar av verk-
samheten och tillgängligheten inom vissa 
områden. Under hösten gjordes stora an-
strängningar för att komma i kapp den vård 
som pausats. För medarbetarna har året 
inneburit mycket arbete, även om normala 
längder på arbetspassen och normal veck-
oarbetstid har varit målsättningen. Rekom-
mendationerna att vara hemma vid minsta 
symtom har påverkat sjukfrånvaron.

Under året har den nya Neonatalavdelningen 
tagits i bruk och NU-sjukvården lyckats uppnå 
en ekonomi i balans.

Resultatet för helåret var 40 mnkr.

Styrelsen för Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset
Tack vare gemensamma insatser, anpass-
ningar och omprioriteringar har vården 
kunnat upprätthållas och utvecklats. Trots 
pandemin når sjukhuset sammantaget pro-
duktionsuppdraget i vårdöverenskommel-
sen. Sjukhuset har flyttat fram positionen 
som nationell aktör inom högspecialiserad 
vård. Väntetiderna för vårdgarantipatienter 
har minskat från augusti. Omställningen 
med ökad digitalisering fortsätter. Året  
har inneburit stora ansträngningar för alla. 
Nya samarbeten har utvecklats och med-
arbetare har utbildats för att tjänstgöra 
utanför ordinarie arbetsplats.

I början av året skedde en regionalisering  
av laboratoriemedicin där SU tog emot  
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ett antal nya enheter från Södra Älvsborgs 
Sjukhus, NU-sjukvården och Sjukhusen  
i väster.

Resultatet för helåret var -374 mnkr. 

Styrelsen för Sjukhusen i väster
Trots omständigheterna har förhållandevis 
god tillgänglighet kunnat tillhandahållas. 
Ett större inflöde av remisser ligger helt 
i linje med sjukhusets utökade uppdrag. 
Måluppfyllelsen av första besök (85 procent) 
och behandling (87 procent) är god. Belägg-
ningsgraden i slutenvården var hög under 
andra halvåret.

Bedömningen är att antalet nettoårsarbetare 
har ökat med cirka 50 för att kunna möta 
förändringar i nya uppdrag samt rekry-
teringar för att möta befintligt uppdrag. 
Övertid och sjukfrånvaro har dock varit 
högre än tidigare under pandemin.

Resultatet för helåret var -138 mnkr.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
En stor del av året har präglats av över-
beläggningar inom de flesta verksamhets-
områden. Måluppfyllelsen för första besök 
har ändå förbättrats, medan antal patienter 
som väntat mer än 90 dagar på operation/
behandling har ökat.

Patientsäkerheten och den medicinska  
kvaliteten har i stort kunnat bibehållas 
under året. De åtgärder som vidtagits för 
att säkerställa bemanningen har dock ställt 
stora krav på såväl medarbetare som chefer.

Trots det ansträngda läget under året har 
delar av handlingsplanen för en ekonomi 
och verksamhet i balans kunnat realiseras.

Resultatet för helåret var -164 mnkr.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Trots pandemin genomfördes 99 procent  
av den vård som angavs i vårdöverenskom-
melsen. Parallellt har verksamheterna  
fokuserat på omställningen, vilken har  

påskyndats under året. Förvaltningen  
fortsätter att nyttja digitalisering och  
automatisering av processer. Tillgänglig-
hetsarbetet var också i fokus under året. 
Verksamheterna har arbetat vidare  
med planer och åtgärder för långsiktig  
kompetensförsörjning och bemanning.  
Arbete pågår även med att stärka sjukhusets 
akademiska profil.

Förvaltningen har genomfört aktiviteter som 
bidrar till att förbättra ekonomin under året.

Resultatet för helåret var -200 mnkr.

Styrelsen för Regionhälsan
Under året har Regionhälsan fortsatt att 
ställa om för prioritering av covid-19-vård 
och vissa enheter har haft begränsad verk-
samhet. De digitala tjänsterna och använ-
dandet av dessa har ökat.

Pandemin har satt fokus på smittskyddsfrågor 
och samhällets krav på smittskyddsarbete 
kommer sannolikt att öka i framtiden. Region-
hälsan fick sommaren 2020 i uppdrag att 
starta en tillfällig regional smittspårnings-
enhet som fortsatt under hela 2021.

Resultatet för helåret var 3 mnkr.

Primärvårdsstyrelsen
Snabba förändringar, vaccinering, PCR- 
provtagning och arbete i skyddsutrustning 
har präglat perioden. Samarbeten har skett 
mellan vårdcentraler och andra aktörer i 
samhället för att lösa uppdraget. Ett ökat 
antal patienter söker vård för psykisk ohälsa 
med anledning av pandemin. Att befintlig 
vård skjutits upp förväntas bli en stor  
ut maning, samtidigt som situationen har 
inneburit en rejäl knuff för den digitala 
utvecklingen.

Resultatet för helåret var 366 mnkr.

Tandvårdsstyrelsen
Pandemin har även under 2021 haft märk-
bara effekter på verksamheten, bland  
annat ses en fortsatt ökad väntetid till  
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tandbehandling under narkos. För första 
gången nådde inte Folktandvården årets 
mål för antalet frisktandvårdsavtal. En  
kraftigt ökad frånvaro till följd av sjukdom 
och vård av barn har påverkat bemannings-
situationen. Munhälsobedömningar på barn 
0–2 år har, liksom uppdraget om uppsökande  
verksamhet inom ramen för nödvändig 
tandvård, genomförts enligt plan och med 
mycket god täckningsgrad. Under 2021 har 
andelen patienter med god munhälsa ökat 
från 57 till 59 procent. Samtidigt är fler små 
barn kariesfria.

Resultatet för helåret var 54 mnkr.

Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Pandemin har påskyndat utvecklingen  

mot fler digitala vårdmöten. Samtidigt  
har antalet besök minskat under perioden, 
vilket gör att det finns ett uppdämt vård-
behov inför 2022.

Produktions- och kapacitetsplanering har 
fortsatt med positivt resultat. Tillgänglig-
heten är hög med undantag för habilite-
ringen för barn och ungdom i Göteborgs-
området.

Uteblivna besök mäts inom Hörsel- och  
synverksamheten och antalet är lågt tack 
vare verktyg som underlättar av- och  
ombokningar.

Resultatet för helåret var 19 mnkr.

Regiongemensamt och service
Regionstyrelsen
Under året har regionstyrelsen fått en  
aktiv roll i styrningen av åtgärder för  
förbättrad tillgänglighet i syfte att uppfylla 
vård garantin. Antalet nettoårsarbetare på 
Koncernkontoret var lägre i december 2021 
jämfört med december 2020. Förändringar 
som skett är färre medarbetare inom FVM 
samt att verksamhet har flyttats till Region-
hälsan och Regionservice. Koncernkontoret 
fortsätter arbetet med att hitta förenklade 
arbetssätt och se över uppdrag. 

Resultatet för helåret var 805 mnkr.

Fastighetsnämnden
Under året färdigställdes elva investerings-
projekt som överlämnades till verksam-
heterna. Regionstyrelsen beslutade dessutom 
att genomföra tolv ägarstyrda investeringar. 

I verksamhetsplan 2021–2023 arbetade 
Västfastigheter bland annat med:

• nyckeltalsanalyser avseende kundernas 
lokalbehov

• konsekvensutredning av kraftig  
klimatreducering och ökat återbruk

• utveckling av tillitsstyrning och  
självledarskap.

Resultatet för helåret var 24 mnkr.

Servicenämnden
Leveransförmågan och stödet till kundför-
valtningarna har anpassats efter nya behov.

Ett utvecklingsarbete pågår i form av  
medverkan och drivande av flera regionala  
utvecklingsprojekt, effektivisering och 
utveckling av serviceleveranserna samt 
initiativ inom hållbarhet och miljö. Bland de 
stora utvecklingsprojekten kan nämnas den 
regionala logistik- och försörjningsstrategin 
med projektet ”Materiel i vården 2.0”. Ett 
annat initiativ är avlastning i vården.

Arbetet med att förbättra kundnöjdhet, 
produktivitet och kvalitet samt arbetsmiljön 
fortsätter. 

Resultatet för helåret var 11 mnkr.



118 Västra Götalandsregionens Årsredovisning 2021Nämnder och styrelser

Nämnden för Hälsan och  
Stressmedicin
Verksamheterna har genomfört olika  
insatser för att på bästa sätt kunna möta 
efterfrågan på förvaltningens tjänster. 
Framför allt har detta märkts genom den 
ökade digitaliseringen, men också på färre 
insatser, till exempel i ”Tillsammans i VGR 
och Arbetsmiljösatsningen”.

Resultatet för helåret var 3 mnkr.



Foto: Abako arkitektkontor AB, Anders Bryngel, Angelica Capitao Patrao, Arkitema/Sweco, 
Bert Leandersson, Bettina Braesch-Andersson, Camilla Berglund, Chatarina Fyrberg, Copenhagen 
Wilderness/Westsweden.com, Emilia Bergmark-Jiménez, Francis Löfvenholm, Helena Lopes  
Unsplash, Ines Sebalj, Johanna Ewald st Michaels, Jonatan Fernström, Kalle Sanner, Lina Ikse, 
Lukasz Warzecha/Westsweden.com, Maja Kristin Nylander, Mika Aberra, Ola Kjelbye, Pao Duell, 
Paul Björkman, Pernilla Lundgren, Pixabay, RISE, Robin Aron, Semrén & Månsson Arkitekter, 
Shutterstock, Simmon Okongo, Stina Olsson, Thomas Harrysson AB, Valtentin Experience, 
Volvo, Västfastigheter Cobe, Åke E:son Lindman

Grafisk formgivning och produktion: Regiontryckeriet, Regionservice

Innehållsansvar: Koncernkontoret


	Bokmärke 48
	Bokmärke 49
	Det här är 
Västra Götalandsregionen
	En vanlig dag i Västra Götaland…
	Den regionala koncernen
	Ännu ett år i pandemins skugga
	Stolthet och samarbete – ett tufft 
och produktivt år 
	Sammanfattning
	Översikt över verksamhetens utveckling
	Prioriterade mål och fokusområden
	Viktiga händelser under året
	Förväntad utveckling

	Verksamhet
	Regional utveckling
	Kultur
	Kollektivtrafik
	Hälso- och sjukvård
	Regiongemensamt

	Medarbetare
	Väsentliga personalförhållanden
	Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
	Kompetensförsörjning
	Lönebildning
	Insatser för att utveckla ledarskapet
	Hälsa och arbetsmiljö

	Ekonomi
	Viktiga förhållanden för resultat och ställning
	Resultat
	Nettokostnadsutveckling
	Verksamhetens ekonomiska situation
	Investeringar
	Pensionsåtagandet
	Finansiell kapacitet
	God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
	Balanskravsresultat
	Händelser av väsentlig betydelse

	Finansiell rapportering och bokslutsdokumentation
	Resultaträkning, kassaflödesanalys 
och balansräkning
	Redovisningsprinciper
	Noter
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Revisionsberättelse för 2021

	Nämnder och styrelser
	Regional utveckling
	Kultur
	Kollektivtrafik
	Hälso- och sjukvård
	Regiongemensamt och service


