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Omslagsbild 
Solceller installerade på Östra sjukhusets 
parkeringstak P2 med en årlig produktion på 
160 MWh. Den totala produktionskapaciteten 
i hela Västra Götalandsregionen (VGR) uppgår 
i nuläget till 3 600 MWh/år. 
 
Foto: Paul Björkman 
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Sammanfattning 
Kriget i Ukraina, skenande energipriser, vikande börskurser och höjda styrräntor innebär ett fortsatt 
osäkert läge och stora ekonomiska utmaningar för privatpersoner, företag och offentlig sektor. För 
2022 prognostiserar VGR ett positivt resultat, men inför 2023 ser hela kommun- och regionsektorn 
ut att ha ett ansträngt budgetläge. Det snabba fallet 2023 är en följd av att inflationen ökar snabbare 
än skatteintäkterna. Den höga inflationen påverkar bland annat pensionskostnaderna, som beräknas 

öka med hela 31 miljarder kronor 2023 i sektorn jämfört med 2022. 

Den västsvenska ekonomin har än så länge klarat sig relativt väl. Arbetslösheten har de senaste två 
åren sjunkit från närmare 77 300 till 50 700. Positivt är också de stora etableringar av batterifabriker 
i Göteborg och Mariestad som förväntas innebära många nya arbetstillfällen. VGR:s satsningar 
inom regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga för fortsatt stabilitet och 
utveckling i västsverige. 

Inom kollektivtrafikområdet fortsätter återhämtningen efter pandemin och resandet har ökat med 
hela 32 procent jämfört med föregående år. Trots den kraftiga ökningen ligger resandet emellertid 
fortfarande under den nivå som var före pandemin. Även kulturen präglas av återhämtning, men 
med lägre publiksiffror och delvis förändrade konsumtionsmönster jämfört med tidigare. 

Året har inneburit omfattande utmaningar för delar av verksamheten, bland annat vad gäller 
semesterplanering, bemanning, rekrytering och öppethållande av vårdplatser under 
sommarmånaderna. Den externa personalomsättningen, exklusive ålderspension, fortsätter att öka 
och var under perioden september 2021 till augusti 2022 som genomsnitt 8,4 procent. 
Sjukhusförvaltningarna har generellt haft höga beläggningstal inom de flesta verksamhetsområdena 
under perioden, bland annat till följd av covidrelaterad sjukfrånvaro och rekryteringssvårigheter 
inom kritiska områden samt en sommar med ett högt inflöde av patienter med akuta vårdbehov. 
Trots dessa utmaningar kan en förbättring noteras inom flera kvalitetsindikatorer såsom diabetes, 
stroke, cancer samt barns och ungdomars hälsa. Inom patientsäkerhetsområdet har VGR nått sitt 
mål gällande trycksår liksom minskat förekomsten av vårdrelaterad infektion jämfört med 
motsvarande period föregående år.   

Den covidrelaterade sjukfrånvaron under början av året och svårigheten att rekrytera inom vissa 
yrkeskategorier har försvårat det högt prioriterade arbetet med att korta vårdköerna och öka 
tillgängligheten. Trots dessa utmaningar har tillgänglighet till såväl operation som till barn- och 
ungdomspsykiatrin förbättrats, dock i en lägre takt än planerat. Totalt väntar drygt 35 000 invånare 
på operation varav närmare 13 900 har väntat mer än 90 dagar. Detta innebär en minskning med 2 
400 personer jämfört med augusti 2021. Tillgängligheten till första besök har dock försämrats och 
totalt väntar 78 500 invånare på besök varav 29 900 har väntat mer än 90 dagar; en ökning på 
närmare 6 600 personer jämfört med augusti 2021.  

Koncernen redovisar ett positivt delårsresultat efter finansiella poster på 1 743 mnkr. Resultatet 
avviker positivt i förhållande till budget med 942 mnkr, men är 682 mnkr lägre jämfört med 
motsvarande period föregående år. Högre skatteintäkter och riktade statsbidrag för vaccinationer 
och tester har påverkat resultatet positivt, samt en lägre nivå för övriga kostnader. Detta 
kompenserar för negativa effekter av pandemin och negativ värdeutveckling på finansiella 
placeringar till följd av fallande börsutveckling.   

Trots ett positivt resultat finns fortsatt stora underliggande ekonomiska utmaningar inom framför 
allt sjukhusförvaltningarna. Koncernens ekonomiska helårsprognos beräknas till 1 200 mnkr och är 
en förbättring jämfört med helårsbudget som är 317 mnkr. Den stärkta finansiella kapaciteten som 
detta och senare års ekonomiska resultat medfört, kommer att vara välbehövlig inför de tuffare 
tider som sannolikt väntar på andra sidan årsskiftet. 
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Påverkan av kriget i Ukraina 

Flyktingmottagandet har varit lågt efter sommaren, vilket också inneburit ett generellt lågt tryck på 
vården. Organisationen har god förmåga att skala upp om händelseutvecklingen skulle kräva det. 
VGR bedömer att förmågan att lösa uppgifterna är god sett till nuvarande läge. 

För att ge utbildning i svenska språket till personer med sjukvårdsbakgrund som fått 
uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet, har VGR utökat verksamheten PLUS Intro. Det är 
en kurs i allmän och sjukvårdsorienterad svenska för personer med legitimationsyrken inom hälso- 
och sjukvården. Med anledning av den ökade inströmningen av flyktingar från Ukraina har 
personalutskottet avsatt medel för utökat antal kursstarter under 2022 och 2023.  

Insatser kopplade till kriget bedöms inte ha påverkat personalsituationen, då den kunde lösas inom 
ramen för ordinarie bemanning.  

Kriget och dess efterföljande påverkan på energi- och drivmedelspriser har ytterligare destabiliserat 
den internationella ekonomin. Tillsammans med kvarvarande flaskhalsar i de internationella 
försörjningskedjorna efter pandemin har utvecklingen inneburit ett ökat inflationstryck och 
efterföljande räntehöjningar 

Prioriterade mål 
Utfallet för de tio prioriterade målen visar huvudsakligen på delvis måluppfyllnad. Endast två 
prioriterade mål bedöms uppnås medan åtta bedöms delvis uppnås. 

Tabell 1. Prioriterade mål enligt regionfullmäktiges budget    

Prioriterade mål Bedömning 

Stärka innovationskraften – för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 
 

Bygga kompetens - för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
 

Vara föregångare VGR:s eget arbete ska ligga i framkant  
 

Kultur för ökad inkludering, bildning och tillit  
 

Knyta samman Västra Götaland – med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet 
 

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  

Säkra behovet av återhämtning och avlastning samtidigt som köer betas av  
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Verksamhet 

Västra Götalandsregionens verksamhet bedrivs inom områdena 
regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. 
Dessa områden beskrivs nedan med tyngdpunkt i 
regionfullmäktiges prioriterade mål.  
 

Västra Götalandsregionens 
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Regional utveckling   

Efter en stark återhämning av ekonomin under 2021 dämpades tillväxttakten under 
vintern/våren och övergick från högkonjunktur till normalläge. Ekonomin förväntas försämras 
ytterligare framöver på grund av höga energi- och bränslepriser, hög inflation och höjda räntor, 
vilket i så fall gör att svensk ekonomi kommer gå in i en lågkonjunktur. Arbetslösheten har 
fortsatt att minska under första halvåret 2022 och är nu runt 6 procent av arbetskraften, vilket är 
lägre än den var när pandemin bröt ut i februari 2020. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa 
längre än ett år) har dock ökat jämfört med läget innan pandemin. 

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin 2021–2030 pågår för fullt och under året 
har VGR utvecklat och lanserat interaktiva publikationer för att följa statistik inom mål och 
prioriterade områden.  

Riksdagen beslutade i juni att utöka regionernas kärnverksamhet genom att även inkludera 
kompetensförsörjningsinsatser. VGR ska nu fastställa mål och prioriteringar för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet samt göra bedömningar av regionens kompetensbehov inom 
offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.  

Volvokoncernen meddelande den 3 augusti att de planerar att bygga en fabrik för battericeller i 
Mariestads kommun. I och med ytterligare en stor företagsetablering befäster regionen sin 
ställning som centrum för elektrifiering av fordonsindustrin.  

PRIORITERAT MÅL: 
Stärka innovationskraften – för ett hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Under 2022 har flera insatser startats eller fortlöpt som leder i riktning mot att främja 
entreprenörskap, stärka innovation, forskning, test och demo samt utveckla marknader. Basen i 
arbetet utgörs av en långsiktig finansiering av innovationsinfrastruktur såsom inkubatorer, 
science parks och industriella utvecklingscentra, samt av entreprenörsfrämjande organisationer 
och verksamheter kopplade till utpekade styrkeområden.  

Under perioden kan ett par insatser nämnas:  

• I maj invigdes applikationscenter för additiv tillverkning. Det är ett center för att undersöka 
tillämpnings- och användningsområden för en utvecklad 3D-printerteknik för 
tillverkningsindustrin. I centret möts industripartners, teknikleverantörer och expertisen 
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som behövs för att förverkliga och skynda på användningen av additiv tillverkning inom 
svensk industri.  

• VGR beslutade i somras om fortsatt ekonomiskt stöd till satsningen Klimatledande 
processindustri. En samverkanssatsning med syfte att bidra till en fossiloberoende och 
klimatsmart processindustri som samordnas av Johanneberg Science Park och arbetar 
nära det västsvenska kemi- och materialklustret.   

• VGR deltog i juni på en riksdagfrukost för att diskutera utmaningarna kring 
elektrifiering. Budskapet var att västsvensk industri står inför en historisk omställning 
till en mer hållbar produktion och utveckling av mer hållbara produkter. Det enskilt 
viktigaste behovet är att förstärka elnätskapaciteten och stärka den lokala 
elproduktionen. 

Elektrifieringen av industrin innebär enligt prognoser för elanvändning att framtida behov är 3–
5 gånger högre jämfört med nuvarande nivå. Redan till år 2030 finns 
det nu industrisatsningar som innebär ett ökat elbehov på cirka 11 
TWh, vilket kan jämföras med dagens användning som totalt ligger 
på 6 TWh för industrin. Det handlar delvis om batterifabrikerna, 
men också om att ersätta fossila bränslen med el och på så sätt 
energieffektivisera och klimatanpassad sina processer. Den 27 
september lanserades samarbetet med elnätsbolagen och Svenska 
kraftnät som syftar att förenkla samverkan kring tillståndsfrågor 
och prognoser.  

I VGR:s egna verksamheter kan särskilt nämnas att två EU-projekt 
inom naturbruksförvaltningen har avslutats – Green Valley´s, en 
utvecklingsplattform för grön bioraffinering och Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk, ett projekt 
med fokus på fossilfri teknik, biokol samt att stärka naturbruksskolorna och deras elevers roll 
som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Båda har bidragit till 
utvecklandet av ny teknik och nya arbetssätt som dels kan fortsätta avvändas idag, dels ligga till 
grund för ytterligare forskningssamverkan.  

PRIORITERAT MÅL: 
Bygga kompetens – för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Arbetet för att bygga kompetens bedrivs i nära samverkan med näringslivet, 
kommunerna/kommunalförbunden och utbildningssektorn. Uppbyggnaden och driften av 
etablerade kompetensråd utgör själva grunden för kompetenssamverkan i Västra Götaland och 
VGR är en av medfinansiärerna. Under perioden har riksdagen beslutat om att utvidga det 
regionala utvecklingsansvaret. Uppdraget innebär att fastställa mål och prioriteringar för det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet samt göra bedömningar av regionens kompetensbehov 
inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Beslutet innebär att 
kompetensförsörjningsinsatser ingår i regionernas kärnverksamhet. 

Svenska företag har stora problem att rekrytera personal med rätt kompetens. I både svenska 
och internationella jämförelser listas bristen på personal med rätt kompetens som ett av de 
största hindren för att företag ska kunna växa och utvecklas. Samtidigt som arbetsgivare har 
svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens, finns det grupper som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. VGR arbetar med och stödjer insatser för att attrahera spetskompetens från 
utlandet, stödja ungas val av studier genom flera insatser som ökar kännedomen om yrken och 
arbetslivet och insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden.   

11 TWh 
bedömt ökat elbehov för 

västsvenska industrin 2030 
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Folkhögskoleförvaltningen har under året avslutat det treåriga Vi-projektet med stöd från 
europeiska socialfonden. Arbetet har gått ut på att stärka samverkan kring unga individer 
utanför arbetsmarknad och studier. Projektet har fokuserat på att utveckla arbetssätt kring 
möten, förstärka facilitatorernas roller och ge unga som varken arbetar eller studerar 
en anställning inom projektet. Det har lett till att nya kontakter skapats mellan utbildnings- och 
socialförvaltningen samt det civila samhället och offentliga förvaltningar. Projektet har visat på 
goda resultat, det har på olika sätt nått hundratals unga vuxna och fått dem att påbörja en 
förändring i sina liv, antingen genom att påbörja studier, praktik eller få ett arbete. De 
samverkansstrukturer och arbetssätt som utvecklats under projektet lever 
vidare. Folkhögskoleförvaltningen har även beviljats ytterligare ett stort projekt finansierat av 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att arbeta för minskad arbetslöshet och en ökad 
känsla av delaktighet i samhället bland personer med utomeuropeiskt medborgarskap som bor i 
Sverige.  

Även bland VGR:s kulturaktörer genomförs insatser för att möta framtida kompetenser inom 
kultursektorn. Slutsatser av dialoger och förstudier som genomförts är bland annat att att 
folkhögskolorna är intressanta utbildningsanordnare för flera kulturbranscher samt att de stora 
kulturinstitutionerna måste vara aktiva för att fler YH-utbildningar inom kultursektorn skapas. 

Under perioden har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och VGR fattat ett 
inriktningsbeslut om att flytta verksamheten Validering Väst till VGR. Syftet med placeringen är 
att tillgängliggöra verksamhet i hela Västra Götaland.  

PRIORITERAT MÅL: 

Vara föregångare – VGR:s eget arbete ska ligga i framkant 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Genomförandet av VGR:s hållbarhetsmål pågår i förvaltningar och bolag samt i 
regionövergripande uppdrag. För att VGR ska nå hållbarhetsmålen krävs att den ekologiska och 
sociala hållbarhetsdimensionen integreras tydligare i samtliga förvaltningars- och bolags uppdrag 
och inte sker i parallella spår. Verksamheterna lyfter även fram vikten av en koncerngemensam 
och tydlig process för finansieringen av genomförandet. 

Under perioden har insatser genomförts för att samordna hållbarhetsarbetet i koncernen. Som 
ytterligare stöd i genomförandet tas en grundläggande webbutbildning om hållbarhet fram för 
VGR:s anställda. Webbutbildningen kommer att publiceras i VGR:s lärportal och lanseras i 
november. 

Nedan beskrivs aktiviteter där VGR agerar föregångare, men med högt ställda mål inom miljö 
och social hållbarhet behövs det mer genomgripande förändringar för att nå målen:  

• Införandeplan av elfordon och laddinfrastruktur. Under perioden har den första 
snabbladdaren för tunga fordon installerats på Östra sjukhuset. Tre tunga el-lastbilar är 
beställda i ett transportuppdrag för VGR. Totala antalet laddplatser inom VGR:s 
fastigheter uppgår i nuläget till drygt 300. 

• Webbutbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik är under 2022 obligatorisk 
regiongemensam utbildning för chefer och medarbetare i VGR. 

• Etablering av verksamheten Åter i Bruk som en del av VGR:s arbete med cirkulära 
möbelflöden. 

• Genomförande av Färdplan för klimat- och återbruksmålen i Västfastigheters byggprojekt vilket 
bland annat innebär nya kravställningar, uppföljningsmetoder, utbildning av personal 
och nya arbetssätt. 



          Västra Götalandsregionens verksamhet 

 

 Västra Götalandsregionen • Delårsrapport augusti 2022   8 
 

 

• Som ett led i en mer cirkulär hantering av IT-utrustning har uttjänta mobiltelefoner och 
läsplattor under våren samlats in och skickats för säker radering och vidare försäljning 
alternativt återvinning.  

• Enligt lag har VGR infört en visselblåsartjänst under perioden, där missförhållanden av 
allmänintresse i arbetsrelaterade sammanhang kan rapporteras.  

• Inom ramen för samordningsprojektet inom miljöledning har följande aktiviteter 
genomförts som steg inför en miljöcertifiering av VGR:s verksamheter: 

• Övergripande GAP-analyser har genomförts i 9 förvaltningar jämfört mot 
kraven enligt ISO 14001 

• Två programsteg med samtliga förvaltningar innehållande fakta, 
erfarenhetsutbyte och verktyg till stöd för arbetet med certifiering. 

• Utbildningen En arbetsplats fri från diskriminering har lanserats under perioden och vänder 
sig till chefer, HR-personal, skyddsombud och fackliga företrädare, som en del i att 
arbetet med att stärka den sociala hållbarheten i organisationen. 
 

Kultur 
Kulturlivet i Västra Götaland fortsätter sin återhämtning. Trots att restriktionerna är avvecklade 
sedan februari märks på flera håll eftersläpningar i form av lägre publiksiffror än före pandemin, 
ändrade bokningsbeteenden, lägre nyttjande av vissa kulturstöd för kommuner med mera. 
Regeringen har under våren 2022 tillfört ytterligare krisstöd till kulturen som kommit både 
kulturinstitutioner och konstnärer i Västra Götaland till nytta i återstartsarbetet. 

Kulturnämnden har under året avsatt medel för särskilda insatser på kulturområdet med 
anledning av Rysslands invasion av Ukraina. VGR har även fattat beslut om att gå in som 
medfinansiär till ett tvåårigt projekt som ska erbjuda en redaktionell fristad i Västra Götaland för 
en oberoende rysk nyhetsredaktion. 

Kulturstrategin och regional kulturplan, styr tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget, 
VGR:s satsningar inom kulturområdet 2020–2023. Arbete pågår inom nuvarande fem 
strategiska områden; vidgat deltagande, gynna nyskapande, nyttja tekniken, utveckla kapaciteten 
och öka internationaliseringen. Under 2022 pågår även ett intensivt arbete med att ta fram ett 
förslag till reviderad kulturstrategi, som ska gälla 2024–2027.  
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PRIORITERAT MÅL: 
Kultur för ökad inkludering, bildning och tillit 

 Det prioriterade målet är uppnått/kommer att uppnås 

Restriktionerna skapade svårigheter för de flesta kulturverksamheter att nå ut och öka 
delaktigheten, men under perioden har många verksamheter dragit i gång igen och allt eftersom 
kommer fler och fler besökare tillbaka även om det ännu inte är i nivå med innan pandemin.  

Nedan följer exempel från verksamheterna som tillsammans bidrar till delar av målet: 

• Göteborgs Symfoniker genomförde i somras musiklägret Side by Side för barn och unga 
från hela världen fysiskt för första gången sedan 2019. 

• Deltagare på folkhögskolorna var tillbaka på plats våren 2022. 

• GöteborgsOperan utvecklar sina arbetsformer för att stärka samarbete med skolor 
genom projektet Operan i skolan. Projektet arbetar uppsökande och bjuder in skolelever 
för att uppleva repetitioner och föreställningar och få möjlighet att titta in bakom 
kulisserna.  

Kulturverksamheterna i Västra Götaland fortsätter vidareutveckla sina digitala utbud. Samtidigt 
innebär digitaliseringen att behovet av mer och nya kompetenser kommer att öka, där bland 
annat kompetens inom digital konceptutveckling nämns. Det finns också en stark vilja från 
kulturverksamheterna att få tillbaka den fysiska publiken, så takten i den digitala utvecklingen 
måste också ta hänsyn till det. Film i Väst konstaterar att den digitala utvecklingen revolutionerat 
hur tittare konsumerar kultur. Under året har de därför tagit steg för att syna sitt erbjudande och 
sin spets för att behålla och vara relevant för sin publik. VGR har under perioden fördelat stöd 
för digitalisering av samlingslokaler. Stödet utökades under första halvåret till att även inkludera 
stöd till civilsamhälle och kommunala huvudmän för anslutning av fibernät till samlingslokaler. 
Den 31 augusti beslutade VGR att som ett andra steg även möjliggöra för civilsamhället att söka 
stöd för kompetensutveckling och tekniska inköp.   

Det fria kulturlivet, som är viktigt för att nå ut till publik och deltagare runt om i Västra 
Götaland, behöver fortsatt stöttas i återstarten efter pandemin. VGR har under 2022 ökat 
antalet arbetsstipendium som kan sökas av konstnärer bosatta och verksamma i Västra 
Götaland, från 15 till 25. De delades ut i juni. Regionteater Väst arbetar med insatser för att 
stärka fria gruppers förutsättningar för turnerande i Västra Götaland. 

I maj arrangerades konferensen #Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete på Världskulturmuseet i 
Göteborg med fokus på arbetsplatser fria från trakasserier.  
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Kollektivtrafik 

Återhämtningen i kollektivtrafiken fortsätter, med ökat antal resor och en ökad marknadsandel. 
Förändringar i omvärlden medför emellertid högre kostnader och osäkerhet kring tillgång till 
energi och bränsle. Ökade biljettintäkter balanserar delvis ökade bränslekostnader.  

PRIORITERAT MÅL: 
Knyta samman Västra Götaland – med hållbara resor och 
förbättrad tillgänglighet 

 Det prioriterade målet är uppnått/kommer att uppnås 

Under 2022 har de hållbara resorna ökat och förväntas öka ytterligare sett till hela året. Den 
sammanlagda andelen kollektivtrafik- cykel- och gångresor utgör nu 34 procent (rullande 12-
månader.) En ökning jämfört med föregående år med tre procentenheter. Helårsvärdet (rullande 
12-månader) är 284 miljoner delresor vilket innebär en ökning med 32 procent jämfört med 
föregående år. Kollektivtrafikens marknadsandel i relation till biltrafiken har utvecklats positivt 
under året och är nu 26 procent. Bedömningen är att 
marknadsandelen ökar ytterligare något under året.  Det finns en 
osäkerhet vad gäller fortsatt takt i återhämtningen, men också 
fortsatt samhällsfokus kring klimat och hälsa, vilket driver 
hållbara resor. 

En utbyggnad av tågtrafiken, i enlighet med målbild tåg 2035, är 
direkt avgörande för att bättre knyta samman länet. 
Utvecklingen av tågtrafiken är avhängig en utbyggd 
infrastruktur. Den nationella planen saknar flera viktiga objekt i 
Västra Götaland vilket begränsar utvecklingsmöjligheterna för 
utökad tågtrafik på flera sträckor i länet. VGR bedriver 
påverkansarbete för att öka investeringarna i Västra Götaland. 

Genomförande av trafikförsörjningsprogrammet med tillhörande strategier pågår kontinuerligt. 
Ett utvecklat utbud av kollektivtrafik behöver gå hand i hand med kommunernas 
samhällsplanering. Fortsatt samverkan mellan VGR, kommuner och övriga aktörer är 
grundläggande för att öka andelen hållbara resor. 

En resvaneundersökning genomförs under 2022–2023 i hela Västra Götaland i syfte att öka 
kunskapen om invånarnas resvanor efter pandemin. Resultatet är ett stöd i arbetet med att öka 
andelen hållbara resor och utgör underlag för kommande trafikförsörjningsprogram.  

284 000 000 
delresor med kollektivtrafik 
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Tidigt under året ställde sig VGR återigen bakom de prioriteringar för den nationella 
infrastrukturen som legat fast sedan föregående revideringstillfälle. Prioriteringarna är i hög grad 
inriktade på hållbart resande med järnvägsåtgärder som de fyra högst prioriteringarna. Trots 
kraftigt ökad ram inom nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 så var 
prioriteringarna hårda för hela landet och för Västra Götalands del innebar det inte några nya 
investeringar utöver vad som redan fanns i planen för 2018–2029. Regionens högst prioriterade 
åtgärd Göteborg – Borås ligger fortsatt med men varken Västra stambanan, Göteborg – Oslo 
eller regionala järnvägar fick några nya medel till utveckling. Kinnekullebanans planerade 
spårupprustning flyttades ut ur planen. 

 

Hälso- och sjukvård 
Året har präglats av höga beläggningstal, bland annat till följd av sjukfrånvaro och 
rekryteringssvårgheter. Tillgängligheten till operation och till barn- och ungdomspsykiatrin har 
förbättrats, medan tillgängligheten till första besök har sjunkit jämfört med motsvarande period 
föregående år. Digitaliseringen fortsätter på flera håll, även om en avmattning kan noteras 
avseende andelen digitala vårdmöten. Uppföljningen av den medicinska kvaliteten visar på en 
förbättring inom flera indikatorer. 

PRIORITERAT MÅL: 
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås  

Sjukhusförvaltningarna har generellt haft höga beläggningstal inom de flesta 
verksamhetsområdena under perioden. Det första kvartalet dominerades av pandemirelaterade 
åtgärder, vilket sedan följdes av ett andra kvartal med covid-relaterad sjukfrånvaro, men också 
svårigheter att rekrytera personal inom kritiska områden samt en sommar med ett högt inflöde 
av patienter med akuta vårdbehov. Stor energi har därför lagts på att vidmakthålla sjukhusens 
kapacitet. Allt detta påverkar utvecklingstakten avseende medicinsk kvalitet och organisatorisk 
effektivitet. 
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Arbete sker för att förbättra och effektivisera vårdkedjor genom samarbete mellan 
akutmottagningar, vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar liksom i vårdsamverkan. 
Standardiserade individuella vårdplaner (SIP) är ett viktigt gemensamt verktyg. Antalet SIP som 
upprättas ligger fortfarande på en alltför låg nivå. 

Närsjukvårdsteamen har fyllt en viktig roll för att erbjuda patienterna vård i hemmet och genom 
det undvika onödiga besök och inskrivningar på akutsjukhusen. Under augusti ökade antalet 
mobila hembesök efter att ha varit något färre under sommaren. Trenden över tid visar på en 
ökning av antalet hembesök. 

Uppföljningen avseende den medicinska kvaliteten visar på en viss förbättring av resultaten 
inom diabetesvård, cancersjukdomar och barn och ungdomars hälsa under första halvåret 2022 
jämfört med föregående år. När det gäller diabetesvård och barn- och ungdomars hälsa ligger 
resultaten i Västra Götaland högre än riksgenomsnittet medan resultaten för cancersjukdomar 
oftast ligger under riksgenomsnittet. En högre andel patienter med stroke får också tillgång till 
reperfusion, det vill säga med möjlighet att återställa cirkulationen i hjärnan. Inom övriga 
områden ses ganska oförändrade resultat. Under perioden med pandemi gjordes uppehåll av den 
medicinska kvalitetscontrollingen, eftersom läget var ansträngt i förvaltningarna. Arbetet har 
ännu inte återupptagits vilket försvårar analysen av resultaten och dess utveckling. 

PRIORITERAT MÅL: 
Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås  

Tillgänglighet till operation/behandling och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ökar jämfört 
med samma period föregående år, dock i en lägre takt än planerat. Tillgängligheten till första 
besök har dock minskat jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen till 
den svaga takten är avvikelserna mot lagda beställningar, en direkt konsekvens av pandemin och 
dess följdeffekter. Sjukhusen har dock meddelat att lagda beställningar kommer för resterande 
del av året att genomföras av operationer/behandlingar och för besök kommer dessutom delar 
av ackumulerat tapp arbetas ifatt. 
 

Diagram 1. Tillgänglighet somatisk vård  

Mål: 100 % av patienterna ska erbjudas besök/behandling inom 90 dagar 
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Diagram 2. Tillgänglighet psykiatri  

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 

 

Arbete pågår för att på olika sätt förbättra tillgängligheten genom exempelvis 
extramottagningar, olika kökortningsinsatser, ökat användande av mobila team, lån av 
operationssal i annan förvaltning, hyra av operationssal av extern vårdgivare, köpt vård på grund 
av högt remissinflöde, tidig start för operationer samt ökat antalet dagkirurgiska ingrepp. 

Digitala vårdmöten kom under pandemin att bli en del av det nya normala och i många 
verksamheter ett självklart sätt att möta sina patienter. Under året har dock en avmattning skett 
och antalet/andelen digitala vårdmöten utvecklas inte i planerad takt. Orsakerna till detta är 
oklara. Det kan sannolikt finnas ett uppdämt behov av fysiska besök inom vissa områden men 
det kan också vara så att det nya arbetssättet inte implementerats tillräckligt. När möjlighet nu 
ges är det lätt att återgå till fysiska besök igen. Förvaltningarna arbetar med olika typer av 
åtgärder för att höja antalet digitala vårdmöten såsom att identifiera patientgrupper där digitalt 
vårdmöte ska vara förstahandsval, sprida goda exempel och inventera patientprocesser. Det 
genomförs även utbildnings- och informationsinsatser till medarbetare och patienter samt 
aktivitetsplaner på enhetsnivå arbetas fram. 

Det går i nuläget inte att se eventuella effekter av åtgärderna. 

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

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås  

Primärvården är navet i utvecklingen av den nära vården, och för 
den enskilde betyder det att primärvården har ett 
samordningsansvar där fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska 
bidra till trygghet och samordning. 94 procent av personer listade 
vid vårdcentral i regionen har fast läkarkontakt per augusti, men det 
finns regionala skillnader. 
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Arbete sker inom flera områden för att förbättra och utveckla vården och omhändertagandet i 
primärvården. Exempel på detta är internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT), 
sömnskolor, vårdsamordnare för psykisk ohälsa, blodtrycksprojekt för att minska antalet stroke 
och hjärtinfarkter. Mottagningar för ungas psykiska hälsa (UPH) ingår från och med 2022 i 
vårdvalen och har lett till att fler barn och unga fått hjälp med sin psykiska hälsa på 
primärvårdsnivå. 

Tillgången till medicinsk bedömning inom primärvården inom tre dagar (alla yrkeskategorier) 
ligger i augusti på 87 procent, vilket är en ökning mot tidigare månader. Tillgången varierar dock 
mellan olika yrkeskategorier där tillgången till läkare ligger på 94 procent vilket är ett bättre värde 
än genomsnittet för riket. 

Under årets åtta första månader har det genomförts drygt 920 000 digitala kontakter i 
primärvården vilket är 21 procent av totalt antalet besök. Andelen digitala kontakter är 
oförändrad jämfört med föregående år. 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 
Arbetet med omställning mot den nära vården bedrivs av utförarna utifrån lokala förutsättningar 
där många insatser syftar till att styra om verksamhet från sjukhus till mer nära vårdformer. En 
annan viktig del i att stödja utvecklingen är genom framtagande av digitala lösningar som 
exempelvis stöd till egenvård och webbtidbok. Användandet av webbtidbok har haft en fortsatt 
ökning med ungefär 10 procent under sommaren i jämförelse med samma period under 
normalåret 2020. Förvaltningarna arbetar för ökat användande genom att generellt öka antalet 
bokningsbara tider men även med att breddinföra webbtidbok i de verksamheter där det är 
tillämpbart. Inom många verksamheter är arbetet i uppstartsfas. 

Arbete pågår i flera förvaltningar med att säkerställa införande och förbättringsarbete av nya 
Personcentrerade Sammanhållna Vårdförlopp (PSV). Syftet med vårdförloppen är att skapa en 
jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Införandet sker genom en 
förutbestämd införandeprocess i olika steg. Hittills har åtta personcentrerade vårdförlopp införts 
eller är i slutfasen av införandet. Ytterligare åtta vårdförlopp befinner sig i olika steg av 
införandeprocessen. 

Förvaltningarna har under året fortsatt arbetet med utbildningsinsatser inom kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling utifrån en framtagen utbildningsplan. Skaraborgs Sjukhus har till exempel 
under året startat utbildningsmoduler i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom det lokala 
chefsprogrammet. 

Framtidens vårdinformationsmiljö 
Regionstyrelsen tog den 17 maj 2022 beslut om ny tidplan för införandet av Millennium, 
kärnsystemet i Framtidens Vårdinformationsmiljö. 

Millennium kommer att införas etappvis i fyra geografiska områden, där all berörd verksamhet 
går över till Millennium samtidigt. Varje etapp omfattar både sjukhus, primärvård, kommunal 
hälso- och sjukvård och privata vårdgivare, Folktandvården omfattas inte av arbetet med 
Millenium. Första driftstart är planerad till hösten 2024. 

Design- och valideringsarbete av Millennium fortgår och många verksamhetsexperter från 
förvaltningarna och kommunerna är engagerade i det arbetet. Samtidigt arbetar förvaltningarna 
med att förbereda medarbetare, teknik och processer för införandet genom verksamhetsmässiga 
förberedelser, etablering av lokal organisering och mottagarorganisation. 
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Produktion 
Produktion är den vård som utförs hos en vårdgivare i VGR oavsett om det är i privat- eller 
egenregi. Både inom den specialiserade öppenvården och primärvården ses en 
produktionsminskning av fysiska besök som till viss del täcks upp av en ökning av 
distanskontakter som ersätter besök samt videosamtal. 

Vid en summering av fysiska besök och distanskontakter som ersätter fysiska besök, så har den 
specialiserade öppenvården januari till augusti 2022 ungefär fyra procent färre vårdkontakter än 
samma period 2019. 

Diagram 3. Antal besök inom den specialiserade öppenvården  

 

Diagram 4. Antal distanskontakter som ersätter besök inom den specialiserade vården  

 

Diagram 5. Antal besök och distanskontakter som ersätter besök inom den specialiserade 
vården  
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Konsumtion 
Konsumtion är den vård som VGR:s invånare söker hos en vårdgivare oavsett var vårdgivaren 
bedriver sin verksamhet geografiskt. 

Pandemin har gett stora effekter på konsumtionsmönstret i hela VGR. Många verksamheter har 
ställt om från fysiska besök till videosamtal, telefonkontakter och hembesök, och en betydande 
produktionsminskning inom framför allt den somatiska operationsverksamheten har medfört ett 
uppdämt konsumtionsbehov. 

Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har minskat under de senaste fyra 
åren, likaså medelvårdtiden. Januari till augusti 2022 var antalet vårdtillfällen cirka 130 000, vilket 
är ungefär det samma som motsvarande period föregående år, men åtta procent lägre än 2019. 

Antalet fysiska öppenvårdsbesök är betydligt lägre inom somatisk vård, psykiatrin samt barn- 
och ungdomspsykiatrin under 2020 - 2022 jämfört med tiden före pandemin i VGR. Januari till 
augusti 2022 var antalet öppenvårdsbesök drygt 2,1 miljoner vilket är ungefär det samma som 
samma period förra året men 13 procent mindre än 2019. De fysiska besöken inom Vårdval 
vårdcentral och Vårdval rehab har minskat med åtta procent januari till augusti 2022 jämfört 
med samma period 2019. Detta kan till viss del ha omhändertagits via egenvård och 
distanskontakter, men är med stor sannolikhet också ett uppdämt vårdbehov som behöver 
omhändertas framöver. Antalet distanskontakter (videosamtal, telefonkontakter och skriftlig 
digital distanskontakt) har mer än fördubblats 2020 - 2022 jämfört med 2019, vilket tydligt visar 
på ändrade arbetsformer. 

Antalet digitala utomlänskontakter inom primärvården var 2021 närmare 460 000 vilket är det 
högsta antalet någonsin. I jämförelse mellan januari-augusti 2022 året innan ser antalet ut att 
komma minska med cirka 5 procent. 

Tabell 2. Konsumtion av vård 2019-2022 

Konsumtion av vård Jan-Aug       Förändring i %   

  2019 2020 2021 2022 2019-2022 
2021-2022 

Vårdtillfällen somatik 133 457 120 422 123 570 122 194 -8% -1% 

- varav utomregionalt 6 114 5 131 5 241 4 717 -23% -10% 

Vårdtillfällen psykiatri 5 086 9 147 8 892 8 377 65% -6% 

- varav utomregionalt 267 547 531 402 51% -24% 

Öppenvårdsbesök och 
distanskontakter som ersätter 
besök, somatik 

2 111 
600 

1 876 478 2 184 031 2 043 022 -3% -6% 

- varav utomregionalt 80 050 72 882 91 143 87 205 9% -4% 

Öppenvårdsbesök och 
distanskontakter som ersätter 
besök, psykiatri 

520 472 520 339 543 428 496 245 -5% -9% 

- varav utomregionalt 12 499 13 616 16 291 16 388 31% 1% 
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Kvalitet och patientsäkerhet 

Det pågår mycket arbete inom förvaltningarna för att förbättra kvaliteten, och många beskriver 
en tydlig systematik från ledningsnivå och ut i organisationen. Flera förvaltningar beskriver 
arbete och fokus på vårdförlopp, standardisering av processer och arbete för att skapa jämnare 
vårdflöden, säkerställa vårdplatser och minska oönskad variation. 

Förvaltningarnas arbete med patientsäkerhet utgår från Regional handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet samt Patientsäkerhetsplanen. Förvaltningarna har anpassat planen och 
indikatorerna för att passa de lokala förutsättningarna.   

För de flesta indikatorer inom patientsäkerhet ses under året ingen genomsnittlig förbättring. 
Det varierar något mellan olika förvaltningar. Positivt är att regionen fortsatt når sitt mål för 
uppkomna trycksår under vårdtiden och att förekomsten av vårdrelaterad infektion, VRI, var 
lägre kvartal två 2022 (5,2 procent) jämfört med motsvarande period 2021 (5,6 procent).  

Förvaltningsgemensamma webbinarier har genomförts kopplat till den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet med god uppslutning från förvaltningarna. Utbildning 
i patientsäkerhet har ökat under året då Socialstyrelsens e-utbildning har använts på alla nivåer i 
förvaltningarna. Användandet av analysverktyget för att identifiera förbättringsområden inom 
patientsäkerhet har kommit i gång. 

Planeringen av sommaren och de delar som berör patientsäkerhet, tillräcklig mängd vårdplatser 
och beläggning samt operationskapacitet, har under våren varit förvaltningarnas huvudfokus i 
patientsäkerhetsarbetet. 
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Medarbetare 
I VGR är vi cirka 55 000 anställda. 
Tillsammans arbetar vi varje dag för en tillgänglig och 
produktiv hälso- och sjukvård samt en hållbar och innovativ region.  

 

  

Västra Götalandsregionens 

 



          Västra Götalandsregionens medarbetare 

 

 Västra Götalandsregionen • Delårsrapport augusti 2022   19 
 

 

Medarbetare 
Året hittills har inneburit utmaningar för delar av verksamheten, bland annat vad gäller 
semesterplanering, bemanning, rekrytering och öppethållande av vårdplatser under 
sommarmånaderna. Pandemins efterverkningar innebär fortsatt stora ansträngningar för delar av 
VGR:s medarbetare. Nya och förändrade arbetssätt inklusive uppgiftsväxling pågår. 
Verksamheterna har visat prov på stor flexibilitet och anpassning. Medarbetare och chefer har 
utfört en stor insats under svåra omständigheter.  

Mellan augusti 2021 och augusti 2022 minskade antalet nettoårsarbetare i VGR:s förvaltningar 
med cirka 500. Minskningen finns främst inom visstidsanställda och timanställda. Den externa 
personalomsättningen, exklusive ålderspension, fortsätter att öka och var under perioden 
september 2021 till augusti 2022 som genomsnitt 8,4 procent. Sjukfrånvaron för perioden 
januari till augusti 2022 var 7,8 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron var som högst i januari och har sedan dess 
successivt närmat sig föregående års nivå. Den ökade sjukfrånvaron är kopplad till pandemin. 

Antal övertidstimmar har ökat med 10,4 procent mot föregående år. 

Det finns fortfarande ett behov av återhämtning bland medarbetarna och 
arbetet med återhämtningsplaner och uppgiftsväxling behöver fortsätta. 

Det har varit ett bra samarbete mellan förvaltningarna under 
sommarperioden och även med de flesta kommuner, vilket inneburit att 
sommaren fungerat bättre än befarat. Dock uppger många förvaltningar 
att sjukfrånvaron varit ovanligt hög i jämförelse med tidigare somrar. 
Överlag har de som önskat kunnat få sammanhängande ledighet. 

PRIORITERAT MÅL: 
Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till 
karriär och kompetensutveckling 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås  

Arbetet med att främja möjligheterna till kompetensutveckling och karriärvägar för alla 
medarbetare är ständigt pågående och en viktig del i arbetet att skapa attraktiva arbetsplatser i 
VGR. 

Förvaltningarna genomför ett flertal olika kompetensutvecklingsinsatser, till exempel kliniskt 
basår, förstärkt yrkesintroduktion, utbildningsbefattningar, handledarutbildningar och utbildning 
för chefer. Yrkesspecifika introduktionsprogram som kliniskt basår och förstärkt 
yrkesintroduktion genomförs igen efter pandemin enligt förvaltningarnas planering. 

Olika kompetensutvecklingsinsatser finansierade av Omställningsfonden har genomförts för en 
rad yrkesgrupper framför allt inom hälso- och sjukvården. Till exempel har ett 
utbildningsprogram för medicinska sekreterare med syfte att utvecklas i yrkesrollen skapats. 
Vidare har det seniora mentorskapsprogrammet genomförts för läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor och biomedicinska analytiker. 

Arbete med att stödja kompetensförsörjning och karriärutveckling pågår på flera nivåer. 
Karriärutvecklingsmodellerna som verktyg för att utveckla både verksamhet och medarbetare är 
fortsatt ett fokusområde som nått olika långt i olika verksamheter. Några förvaltningar uppger 
att takten i införandet har påverkats av pandemin så till vida att det fått stå tillbaka för den 

7,8 % 
sjukfrånvaro jan-aug 
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direkta hanteringen av utmaningarna med bemanning. I det VGR-gemensamma arbetet pågår 
framtagande av nya yrkesmodeller och utveckling av material som ska vara ett stöd i arbetet med 
karriärutvecklingsmodellerna. Ett antal förvaltningar uppger att de arbetar systematiskt och 
aktivt med karriärutvecklingsmodeller som en integrerad del av utvecklingssamtal och vid 
rekrytering medan andra är mer i början av att aktivt använda karriärutvecklingsmodeller i 
vardagen. 

VGR har upphandlat ett regiongemensamt digitalt kompetenshanteringssystem. 
Det förberedande arbetet pågår och består bland annat i att ta fram underlag 
för utvecklingssamtal, kompetensprofiler och karriärvägar. Målet är att detta IT-stöd på ett 
bättre sätt ska kunna möta VGR:s behov genom att göra det enklare att planera 
verksamheternas kompetens och kompetensutveckling. 

PRIORITERAT MÅL: 
Säkra behovet av återhämtning och avlastning samtidigt som 
köer betas av 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås  

Det pågår ett aktivt arbete inom förvaltningarna kring återhämtning. De som har rapporterat 
inom området beskriver att de arbetar i enlighet med återhämtningsplanen för att möjliggöra 
återhämtning och förebygga konsekvenserna av hög arbetsbelastning. Som exempel nämns att 
dialog förs i ledningsgrupper, samverkansgrupper och på arbetsplatsträffar om arbetstider, 
hållbar schemaläggning och arbetsbelastning. Det har även i vissa fall rapporterats svårigheter att 
följa återhämtningsplanen på grund av sjukfrånvaro och övertidsuttag.  

Arbetet med uppgiftsväxling fortsätter både mellan yrkesgrupper och till nya yrkesgrupper. 
Syftet är att avlasta och frigöra nyckelkompetens. Arbetet med att möjliggöra återhämtning och 
uppgiftsväxling behöver fortsätta kontinuerligt. 

Kökortningsinsatser pågår på flera håll och antalet väntande på operation har sedan augusti 2021 
minskat med 2 400 personer. Antalet väntande på första besök har emellertid ökat med närmare 
6 600 personer under samma period.  

Chefsförutsättningar 
Effekterna från pandemin har fortsatt påverkan på antalet medarbetare per chef inom några 
verksamheter. Detta på grund av att behovet av bemanning har varit högre jämfört med tidigare 
för att lyckas med vårduppdraget. De förändrade arbetssätten under pandemin har medfört 
insikter och ny kunskap som verksamheten försöker använda i samband med utvecklingen av 
organisatoriska förutsättningar. Bland annat genom att skapa förutsättningar för ett mer 
närvarande ledarskap genom att det införs teamledare som stöd för första linjens chefer. 

Flera förvaltningar anger att de försöker ge lämpligt stöd till chefers återhämtning, bland annat 
genom införandet olika former av administrativa stödresurser. Förvaltningarna anger har 
handlingsplaner för att uppfylla normtalet och skapa bättre organisatoriska förutsättningar för 
cheferna. 

 

Arbetstidsschema över längre schemaperioder 

Nedan textavsnitt är en uppföljning av hälso- och sjukvårdsförvaltningarnas måluppfyllelse 
gentemot riktlinjen om ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre 
schemaperioder. Kursiverade texter är områden som besvarats av förvaltningarna. 
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Förvaltningarna anger att uppfyllnadsgraden är hög och bedöms till nära 100 procent avseende 
att schemaläggning ska ske utifrån fastställd bemanning baserat på verksamhetens behov och därefter kan 
medarbetare till viss del påverka sitt arbetstidsschema inom fastställda ramar. 

När det gäller att schemaläggning ska utgå från verksamhetsanalys och bemanningsplanering anger 
förvaltningarna att man i möjligaste mån försöker planera efter verksamhetens mål och 
bemanningsplanering, men också svårigheten med kompetensförsörjningen. Målet är därmed 
inte fullt uppnått. Förvaltningarna behöver utveckla insatser för att möta det regionala 
produktionsplaneringsarbetet som anges i riktlinjen för detaljbudgetarbetet 2023. 

Samtliga förvaltningar ska besluta om lägsta schemaperiod (minst 10 veckor) och ha gemensamma 
schemaperioder för verksamheter eller områden. Förvaltningarna anger att uppfyllnadsgraden är hög när 
det avser schemaperiodernas längd. Dock har långt ifrån alla verksamheter/områden 
gemensamma schemaperioder inom alla förvaltningar och behöver därför utvecklas ytterligare. 

Vid schemaplanering ska kommande arbetstidsförläggning utgå från föregående periods schema. 
Förvaltningarnas svar skiljer sig åt. Några har uppnått målet med 100 procent., medan andra har 
en låg uppfyllnadsgrad. Som orsak anger man arbetssättet med individuell schemaplanering. 
Bedömningen är att arbetssättet vid schemaplanering behöver utvecklas och effektiviseras. 

Hälsa och arbetsmiljö 
Ett strukturerat systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete ska ske främst på organisatorisk nivå, 
men även på grupp- och individnivå. Exempel på detta är organisatoriska förutsättningar och en 
god schemaläggning som ger möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen och 
sammanhängande semester. Förvaltningarna uppger att återhämtning och utökade kunskaper 
inom schemaplanering är viktiga områden. Arbetsmiljöarbetet är ett stort ansvar för chefer på 
alla nivåer. Arbetsmiljön i verksamheten påverkar medarbetarens hälsa och möjlighet att utföra 
ett gott arbete. En god arbetsmiljö lägger en grund för att utveckla verksamheten för dem vi är 
till för. Från 2022 är grundläggande arbetsmiljöutbildningar för chefer obligatoriska. VGR:s 
arbetsmiljösatsning fortsätter och ger förvaltningar och bolag möjlighet att ansöka om 
finansiering för att få hjälp att förbättra hälso- och arbetsmiljöarbetet utifrån den situation som 
arbetsplatsen befinner sig i. Detta sker ofta genom organisatoriska och hälsofrämjande åtgärder i 
ett nära samarbete med Hälsan och Stressmedicin. 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner för att se hur VGR bedriver sitt arbete gällande 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetsmiljöverket anser att det saknas 
styrande rutiner för årlig uppföljning av SAM på övergripande nivå. VGR ska säkerställa rutiner 
för årlig uppföljning som anger hur denna ska gå till, när den ska göras, vem som ansvarar för 
att den görs och vilka som ska medverka. En arbetsgrupp har tillsatts att arbeta med ett 
införande. Skyddsombud som är utsedda till referensgrupp får återkommande information om 
arbetsgruppens arbete. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för perioden januari till augusti var 7,8 procent, vilket är en ökning med 0,9 
procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron var som högst i 
januari och har sedan dess successivt närmat sig föregående års nivå. Under augusti 2022 har 
sjukfrånvaronedgången planat ut men är fortfarande högre än augusti 2021. Den ökade 
sjukfrånvaron är kopplad till pandemin, då flera medarbetare har insjuknat i covid-19, men även 
till att medarbetare med symtom har uppmanats att stanna hemma. Ökning har skett inom 
samtliga åldersintervall. Ökningen av den långa sjukfrånvaron (längre än 60 dagar) ses hos både 
kvinnor och män. 
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Diagram 6. Sjukfrånvaro VGR (exklusive bolagen) 

 

Personalvolym och personalstruktur 

Personalvolym 

I augusti 2022 var antalet anställda i VGR 55 291 inklusive bolagen, en minskning med 650 
jämfört med samma månad föregående år. Minskningen motsvarar 1,2 procent och finns främst 
inom visstidsanställda och timavlönade. Andelen heltidsanställda var för tillsvidareanställda 
fortsatt 90 procent, varav kvinnor 89 procent och män 95 procent. Andelen män var i augusti 22 
procent av totalt antal anställda. 

Antalet övertidstimmar har ökat med 10,4 procent mot föregående år. En stor del av ökningen 
hänför sig till början av året samt semesterperioden. En del av den ökade övertiden beror på den 
ökade korttidsjukfrånvaron, vård av barn och svårigheten att rekrytera olika personalgrupper 
under framför allt sommaren. Antal timmar för läkarjour har minskat med 3,6 procent. 

Mellan augusti 2021 och augusti 2022 minskade antalet nettoårsarbetare i VGR:s förvaltningar 
med 505, motsvarande -1,1 procentenheter. För hela VGR finns minskningen främst bland 
visstidsanställda samt timavlönade. Sedan första kvartalet har antal nettoårsarbetare legat på en 
lägre nivå jämfört med föregående år. 

Diagram 8.  Nettoårsarbetare i VGR (exklusive bolagen)  
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Den externa personalomsättningen, exklusive ålderspension, fortsätter att öka och var under 
perioden september 2021 till augusti 2022 i genomsnitt 8,4 procent. En ökning med 1,9 
procentenheter jämfört med föregående år. Andel avgångar med ålderspension har under 
motsvarande period ökat med 0,2 procentenheter till 2,6 procent. 

Personalomsättningen, exklusive ålderspension, har ökat för samtliga personalgrupper. Störst 
ökning finns inom personalgrupperna Utbildning, kultur och fritid, Rehabilitering och 
förebyggande, Kök, städ och tvätt samt Teknik och hantverkare. Den högsta 
personalomsättningen återfinns inom personalgrupperna Rehabilitering och förebyggande, 
Sjuksköterskor och barnmorskor samt Tandläkare. Den lägsta personalomsättningen återfinns 
inom grupperna Läkare respektive Medicinska sekreterare med flera.  

Den ökade personalomsättningen bedöms bland annat vara en konsekvens av pandemin och en 
ökad arbetsbelastning samt en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.  

Diagram 7.  Extern personalomsättning exkl. ålderspension (%) 

 

Personalstruktur 

Minskningen av antal nettoårsarbetare har huvudsakligen skett inom hälso- och sjukvården. En 
del beror på ökande personalomsättning. Det är främst Södra Älvsborgs Sjukhus, 
Folktandvården, Närhälsan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som minskat medan 
Sjukhusen i väster, Regionhälsan, Skaraborgs Sjukhus och NU-sjukvården har ökat. Regional 
utveckling är i stort sett oförändrad. Minskning inom serviceverksamheter avser främst 
Regionservice inom sjukvårdsnära tjänster i och med avslutade pandemiuppdrag. Inom 
regiongemensamt återfinns ökningen främst inom Regionstyrelsen. 

Tabell 3.  Nettoårsarbetare per verksamhetsområde per augusti 2022 exklusive VGR:s bolag 

  Aug 2022 Aug 2022 Diff. Diff. % 

Hälso- och sjukvård  38 842 39 314 -472 -1,2% 

Regional utveckling  842 846 -4 -0,4% 

Serviceverksamhet  3 808 3 876 -68 -1,7% 

Regiongemensamt  1 695 1 656 39 2,4% 

Total förvaltning  45 187 45 691 -505 -1,1% 
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Tabell 4. Nettoårsarbetare per personalgrupp per augusti 2022 exklusive VGR:s bolag 

  Nettoårsarbetare Andel män Andel av totalt Förändring  

   Antal   %  % Antal  % 

Sjuksköterskor, barnmorskor 10 848 13,6 24 -360 -3,3 

Undersköterskor m.fl. 7 278 14,8 16,1 7 0,1 

Läkare 5 784 47 12,8 43 0,7 

Tandläkare 730 30 1,6 -11 -1,5 

Tandsköterskor, -hygienister mfl 1 604 1,8 3,6 -88 -5,5 

Medicinska sekreterare mfl 3 011 4 6,7 -128 -4,3 

Rehabilitering och förebyggande 3 944 16,6 8,7 -39 -1 

Sjukhustekniker, labpersonal 2 124 32,2 4,7 70 3,3 

Utbildning, kultur och fritid 619 27,9 1,4 -4 -0,7 

Teknik, hantverkare 1 503 75,1 3,3 -47 -3,1 

Kök, städ, tvätt 1 675 27,8 3,7 -58 -3,5 

Administration 6 066 24,6 13,4 112 1,8 

Totalt 45 187 22,7 100 -505 -1,1 

Förändringen av nettoårsarbetare bland sjuksköterskor och barnmorskor handlar främst om en 
ökad personalomsättning och svårigheter att ersättningsrekrytera. Viss inverkan finns från 
minskat antal timanställda sjuksköterskor i samband med att uppdrag gällande pandemin 
upphört. Detsamma gäller för tillfälligt anställda kanslister under vaccinationsarbetet. 

Ökningen inom administration är relaterat till utökade uppdrag, utökad satsning inom 
digitalisering, samt anställning av fler chefer för att uppnå normtalet för antal medarbetare per 
chef. Viss inverkan finns också från en ändrad kodning av personal inom rehabilitering och 
förebyggande som flyttats till administration. 

Styrning av läkares specialisttjänstgöringsplatser (ST) 
Under våren har Koncernkontoret tagit ett utökat ansvar för prioritering och fördelning av 25 
fullfinansierade ST-platser. Berörda samordningsråd har varit delaktiga i placeringen av beslutat 
antal tjänster per specialiseringsområde.  

Uppföljning av föregående års beslut visar att tillsättning i stor omfattning har skett i enlighet 
med fattat beslut och i de enskilda fall där det inte skett kommer detta att ske under året. 

Beredning av förslag om genomförandeplan för att stärka förmågan att klara 
utbildningsuppdraget för läkare har genomförts.  
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Ekonomi 
Västra Götalandsregionens olika verksamheter omsätter sammanlagt 75 miljarder kronor varje 
år. Merparten av finansieringen består av skatteintäkter och olika typer av statliga bidrag, men 
även intäkter från biljettförsäljning och patientavgifter. 

Tillsammans arbetar vi för en god ekonomisk hushållning i syfte att bidra till största möjliga 
nytta för regionens invånare.

Västra Götalandsregionens 
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Ekonomi 
Västra Götalandsregionen uppfyller kravet på en god ekonomisk hushållning med en positiv 
resultatutveckling för perioden och helåret. Ekonomin har påverkats positivt av högre 
skatteintäkter, statsbidrag och biljettintäkter samt en en sjuknande utveckling av kostnader, trots 
ökad inflation och högre priser. Trots en positiv ekonomisk utveckling för koncernen som 
helhet finns det fortfarande ekonomiska utmaningar inom främst sjukhusen och 
kollektivtrafiken. Prognosen för de kommande två åren visar dessutom på omfattande 
kostnadsökningar till följd av inflationen och dess effekter på pensionsåtagandet.  

Samhällsekonomisk utblick och omvärld 
Efter en god återhämtning och en stabiliserad inflationstakt under början av 2021 ökade 
priserna i Europa under hösten. Främsta anledningen var varubrist och strukturella problem 
inom den internationella handeln med insatsvaror. Inflationen fortsatte att öka för att eskalera 
till följd av den ryska invasionen av Ukraina i februari. Konjunkturläget är osäkert och det finns 
en oro i såväl Sverige som övriga Europa. Prognosen för svensk BNP-tillväxt har av 
Konjunkturinstitutet (KI) skrivits ner till 2 procent för 2022, vilket kan jämföras med 3 procent i 
våras. Osäkerheten beror på en rad samverkande faktorer i vår omvärld som fortsatt 
smittspridning i delar av världen, höga energi- och bränslepriser, vikande börskurser runtom i 
världen samt höjda styrräntor. Invasionen av Ukraina bidrar till osäkerheten och sanktioner 
riktade mot Ryssland späder på den ekonomiska oron, då Ryssland är en stor exportör av 
råvaror som olja, naturgas och spannmål. Svensk ekonomi har visat sig motståndskraftig under 
senare år, trots att pandemin och rysk aggression har satt delar av den europeiska ekonomin i 
gungning. Den västsvenska arbetsmarknaden utvecklas fortfarande i positiv riktning. Däremot 
är det troligt att vi närmar oss gränsen för sysselsättningsökningen i länet, på grund av att en 
betydande andel av de arbetslösa saknar den kompetens som efterfrågas på svensk 
arbetsmarknad.   

De ekonomiska resultaten i kommun- och regionsektorn har varit högt både 2020 och 2021 och 
beräknas bli starkt även 2022, fast på en mer normal nivå. Inför 2023 ser hela sektorn ut att 
budgetera för underskott. Det snabba fallet 2023 är en följd av att inflationen ökar snabbare än 
skatteintäkterna. Den höga inflationen påverkar pensionskostnaderna, som beräknas öka med 
hela 31 miljarder kronor 2023 i sektorn jämfört med 2022 i sektorn. Under 2000-talet har 
skatteunderlagets reala utveckling varit god till följd av att löneökningarna i samhället har varit 
högre än prisökningarna, vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt. Inför 2023 är 
situationen den omvända, då skatteunderlaget urholkas realt till följd av ökade priser, vilket 
innebär minskad köpkraft.  

Resultat 

Koncernen redovisar ett positivt delårsresultat efter finansiella poster 
om 1 743 mnkr. Resultatet avviker positivt i förhållande till budget 
med 942 mnkr, men är 682 mnkr lägre jämfört med motsvarande 
period föregående år.  

Högre skatteintäkter och riktade statsbidrag för vaccinationer och 
tester har påverkat resultatet positivt, samt en lägre nivå för övriga 
kostnader. Detta kompenserar negativa effekter av pandemin och 
negativ värdeutveckling på finansiella placeringar till följd av fallande 
börsutveckling. Trots ett positivt resultat finns fortsatt stora 
underliggande ekonomiska utmaningar inom framför allt sjukvården. 

1 743 mnkr 
resultat till och med augusti 
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Resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 3 522 mnkr, vilket avviker positivt i 
förhållande till budget med 2 721 mnkr. Jämförelsestörande poster uppgår till -1 779 mnkr och 
avser främst redovisad värdeminskning på de finansiella placeringarna på grund av årets 
börsnedgång med -1 700 mnkr. 

Diagram 9. Brygga från budget till utfall augusti 2022 

 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter är per augusti 11 450 mnkr, vilket är 1 861 mnkr eller 19,4 procent 
högre än budget. Främsta förklaringen är fler riktade statsbidrag och ökade biljettintäkter, där 
återhämtningen i kollektivtrafiken gått bättre än planerat. Intäkter från patientavgifter och såld 
vård ligger i nivå med budget. Försäljning av varor och tjänster är lägre än budget men utfallet är 
högre än föregående år. 

Såld vård 

Såld vård uppgår till 1 356 mnkr, vilket är i nivå med budget och 181 mnkr högre än föregående 
år. Det visar att vården kommit i gång efter nedgången under pandemin. Det är främst 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset som genom avtal med andra regioner i Sverige och uppdrag 
inom Nationell högspecialiserad vård inom barnkardiologi, samt hjärt-, lever- och 
lungtransplantation säljer vård. 

Riktade statsbidrag 

De riktade statsbidragen uppgår till 3 964 mnkr, vilket är 1 471 mnkr högre än budget men 1 
216 mnkr lägre än samma period föregående år. Den största avvikelsen jämfört med budget 
utgörs av erhållna statsbidrag till följd av pandemin, främst för uppdämt vårdbehov, tester och 
vaccinationer. Prognosen för 2022 är 5180 mnkr, en ökning med 1 442 mnkr jämfört med 
budget. 

1 743 

1 743 
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Tabell 5. Riktade statsbidrag augusti 2022 

  Utfall per aug Budget per aug Differens 

Folkhögskolorna 90 87 3 

Ersättning för tester covid 1 007 0 1 007 

Ersättning för vaccinationer covid 324 0 324 

Ny kömiljard 220 253 -33 

Jämlik cancervård 41 41 -1 

Kvinnosjukvård/förlossning 154 154 0 

Kultursamverkansmodellen 254 238 16 

Psykisk hälsa 89 87 2 

God och nära vård 563 575 -12 

Personcentrerat vårdförlopp 19 20 -1 

Uppdämt vårdbehov 575 447 128 

ALF och TUA 405 401 4 

Övrigt 224 190 34 

Summa 3 964 2 493 1 471 

 

Biljettintäkter 

Biljettintäkterna uppgår för perioden till 2 153 mnkr, vilket är 249 mnkr mer än budget och hela 
777 mnkr högre än utfallet motsvarande period förgående år. Intäkterna kommer främst från 
kollektivtrafiken, där resandet fortsatt präglas av en stark återhämtning från den djupa 
nedgången under pandemin. När de flesta restriktionerna upphörde i februari, gick resandet 
kraftigt uppåt och uppgår per augusti till 276 miljoner delresor rullande tolv, vilket är en 
upphämtning från 208 miljoner delresor i sambnd med den lägsta nivån under pandemin. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 49 154 mnkr, vilket är 34 mnkr högre än budget men 
501 mnkr lägre än föregående år. Avvikelsen mot föregående år förklaras av engångskostnaden 
till följd av det förändrade livslängdsantagandet för pensionerna. 

Personalkostnader inklusive inhyrd personal 

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal uppgår till 23 859 mnkr och är 13 mnkr högre än 
budget och 1 165 mnkr lägre än föregående år. Förra året var påverkat av en engångseffekt för 
ökade pensionskostnaderna med 1 300 mnkr. Utan denna jämförelsestörande post är 
personalkostnaderna 135 mnkr högre jämfört med föregående år. Positiv budgetavvikelse finns 
på pensionskostnader, sociala avgifter och övriga personalkostnader. Kostnader för löner och 
inhyrd personal är högre än budget. Lägre nettoårsarbetare ger en lägre kostnad för lön arbetad 
tid, men kostnaden för övertid och Ob-ersättning är något högre än föregående år. Det är 
kostnaden för sjuklön och annan frånvaro med lön som ökar som gör att kostnaden för lön 
avviker negativt mot budget. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till och med augusti till 
518 mnkr varav 493 mnkr avser hälso- och sjukvården. Kostnaderna för inhyrd personal är 108 
mnkr högre jämfört med föregående år. 
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Tabell 6. Personalkostnader inkl inhyrd personal per augusti 2022 

Mnkr Ack utfall Ack budget Ack fg år Diff. budget Diff. fg år 

Lönekostnader inkl sociala avgifter 19 898 19 945 19 761 47 -137 

Pensionskostnader 3 151 3 331 4 641 180 1 490 

Övriga personalkostnader 292 365 211 73 -81 

Kostnader för inhyrd personal 518 205 411 -313 -107 

Personalkostnader inkl inhyrd personal 23 859 23 846 25 024 -13 1 165 

Köpt vård  

Den totala kostnaden för köpt vård uppgår per augusti till 4 151 mnkr, vilket är närmare 5 
procent lägre än budgeterad nivå för perioden. Jämfört med motsvarande period föregående år 
har kostnaderna för köpt vård ökat med drygt 7 procent, vilket delvis hänförs till ett fortsatt 
behov att minska vårdköer efter pandemin. Vård som ges inom ramen för vårdgaranti, valfrihet 
och oplanerad utomregional vård har sammantaget ökat vid jämförelse mellan år 2021 och 
2022. Vård som ges i enlighet med den nationella taxan ligger på samma nivå som per augusti år 
2021, medan kostnaden för vård som utförs av privata aktörer inom ramen för vårdval 
vårdcentral samt vårdval rehab har ökat under det senaste året. 

Trafikkostnader 

Trafikkostnaderna uppgår till 5 628 mnkr, vilket är 286 mnkr högre än budget för perioden och 
380 mnkr högre än periodutfallet föregående år. Priserna avseende såväl el som diesel, HVO 
och RME är fortfarande på historiskt höga nivåer, vilket slår igenom på indexuppräkningen i 
avtalen med trafikoperatörerna. Energikrisens och inflationens effekter är svårbedömda och det 
finns i nuläget inga prognoser att tillgå. Västtrafik prognostiserar en indexavvikelse motsvarande 
cirka -630 mnkr. 

Läkemedel  

Läkemedelskostnaderna, inklusive justeringar för nationell återbäring av läkemedelsrabatter, 
uppgår till 4 123 mnkr, vilket överstiger periodiserad budget med knappt 3 procent. Den totala 
kostnaden är 283 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Största 
kostnadsdrivande faktorer för sjukhusen är nya läkemedel, framför allt inom cancerområdet 
Inom primärvården är det främst förskrivning av läkemedel för diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdomar som är kostnadsdrivande. Prisutvecklingen framåt är osäker och svårbedömd. 

Den 1 januari 2022 höjdes patientens egenavgift inom högkostnadsskyddet för receptläkemedel 
från max 2 350 kr till 2 400 kronor per år. Detta ger en marginell ökning av regionens 
läkemedelskostnader. Höjningen av apotekenshandelsmarginalen (försäljningspris-inköpspris) 
den 1 januari 2022 ger en marginell effekt på regionens läkemedelskostnader. 

Material och varor 

Kostnader för material och varor uppgår till 2 956 mnkr, vilket är på en högre nivå än både 
budget och föregående år. Här ingår kostnader för både sjukvårds- och förbrukningsmaterial. 
Trots att pandemin har klingat av och förbrukningen av patientrelaterade 
sjukvårdsmateriel minskat är kostnadsutvecklingen högre. Detta förklaras av att den höga 
inflationstakten under året har gett ökade kostnader för förbrukningsmaterial. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är tillsammans med generella statsbidrag 
VGR:s huvudsakliga inkomstkälla och utgör 79 procent av intäkterna. Skatteintäkterna för 
perioden uppgår till 33 644 mnkr, vilket är 909 mnkr högre än budget och 2 067 mnkr högre än 
motsvarande period föregående år. Ökningen beror på en fortsatt stark återhämning av 
lönesumman första halvåret 2022. Arbetsmarknaden utvecklas än så länge positivt med fler 
sysselsatta och stigande timlöner. Trots en prognos om bromsande tillväxt beräknas 
lönesumman för helåret 2022 öka starkt.  

Ersättningen genom den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 4 579 mnkr, vilket är 
150 mnkr högre än budget och 317 högre än motsvarande period föregående år. Generella 
statsbidrag uppgår för perioden till 3 786 mnkr och är 40 mnkr högre än budget för 2022. 

Prognosen för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning visar en positiv utveckling i 
förhållande till budgeten med 1 410 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna för perioden är 64 mnkr och de finansiella kostnaderna uppgår till 2 
626 mnkr. Av de finansiella kostnaderna kommer 1 700 mnkr från värdenedgångar i de 
finansiella placeringarna. Det kan jämföras med samma period föregående år då placeringarna 
ökade i värde med 1 292 mnkr. De finansiella marknadernas utveckling ger stor effekt på utfallet 
eftersom tillgångarna redovisas till marknadsvärde över resultaträkningen. Förändringar i 
marknadsvärdet budgeteras inte, vilket förklarar den stora avvikelsen mot budget för finansiella 
kostnader. 

Värdesäkringen av pensionsskulden uppgår för perioden till 516 mnkr, att jämföra med samma 
period föregående år på 284 mnkr. Det är en högre basbeloppsuppräkning, främst på grund av 
den höga inflationen, som gör att kostnadsposten är högre än under 2021. 

I de finansiella kostnaderna ingår också värdesäkring av avsättningar för infrastrukturprojekt. 
Periodens kostnad för indexeringar uppgår till 359 mnkr, vilket är 300 mnkr högre än 
budget. Avvikelsen består av ökade kostnader för värdesäkring av VGR:s åtagande inom 
Sverigeförhandlingen och utbyggnaden av E20, till följd av den höga inflationen. 

Prognos 
Återhämtningen efter pandemin fortgår och den underliggande samhällsekonomiska 
utvecklingen bedöms än så länge vara god även om osäkerheten ökar till följd av situationen i 
vår omvärld. Sysselsättningen är på en hög nivå och skatteunderlaget fortsätter att öka. Den 
ökade inflationen påverkar främst kostnader för material, energi och drivmedel. 

Koncernens ekonomiska helårsprognos bedöms till 1 200 mnkr och 
är en förbättring jämfört med helårsbudget som är 317 mnkr. 
Högre skatteintäkter och riktade statsbidrag förväntas möta högre 
kostnadsnivåer. Prognosen bygger även på ett antagande om 
oförändrad börsutveckling resterande del av året. 

På intäktssidan överstiger skatteintäkter och riktade statsbidrag 
budget. Skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag bedöms bli 1 460 mnkr högre än budget och 
motsvarande för riktade statsbidrag är 2 295 mnkr. Där avser 1 
585 mnkr statsbidrag för tester och vaccinationer, varav 280 mnkr 
avser ersättning för år 2021. 

Kostnadssidan beräknas överstiga budget med 1 698 mnkr. Där förväntas trafikkostnaderna öka 
med 690 mnkr, ersättning till externa utförare av tester och vaccinationer med 670 mnkr samt 

1 200 mnkr 
prognos för helårsresultat 
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kostnader för material och varor med 477 mnkr. Kostnader för köpt vård bedöms bli 372 mnkr 
lägre. 

Prognosresultat före jämförelsestörande poster beräknas till 2 980 mnkr. Det är främst den 
negativa värdeförändringen på våra finansiella placeringar som utgör skillnaden mot 
prognostiserat redovisat resultat. 

Det finns osäkerheter kring den framtida ekonomiska utvecklingen, vilken påverkas av faktorer 
som VGR inte råder över. Börserna kommer troligtvis vara fortsatt volatila framöver. Beroende 
på krigets fortskridande, hur inflationen och räntorna utvecklas samt centralbankers förmåga att 
stävja inflationen kommer vara faktorer som avgör hur konjunkturen utvecklas i Sverige och i 
omvärlden. 

Diagram 10. Brygga från budget till prognos helår 2022 

 

 

Det finns osäkerheter kring den framtida ekonomiska utvecklingen, vilken påverkas av faktorer 
som VGR inte råder över. Börserna kommer troligtvis vara fortsatt volatila framöver. Beroende 
på krigets fortskridande, hur inflationen och räntorna utvecklas samt centralbankers förmåga att 
stävja inflationen kommer vara faktorer som avgör hur konjunkturen utvecklas i Sverige och i 
omvärlden. 

Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster uppgår per augusti till 56 156 mnkr och 
motsvarar 91,2 procent av de samlade skatteintäkterna. Nettokostnadsökningen rullande tolv 
är 1,3 procent, vilket innebär en sänkt takt. Nettokostnaderna ska finansieras av de 
sammanvägda skatteintäkterna, vilka under samma period har ökat med 2,7 procent.  

Verksamheternas ekonomiska situation 

Hälso- och sjukvård 
Hälso-och sjukvården fick inleda året med att ta hand om pandemins fjärde våg, vilket fortsatt 
har påverkat arbetet med verksamhet och ekonomi i balans. Utvecklingen med att minska 
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antalet nettoårsarbetare är positiv, men förvaltningarna präglas av fortsatt höga kostnader för 
övertid och inhyrd personal. Det är en utmaning att ta igen det ackumulerade 
produktionstappet, främst vad gäller operationer, vilket talar för att den negativa avvikelsen mot 
budget kommer att bestå året ut. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
SU:s ackumulerade resultat har försämrats under sommaren vilket beror på att produktionen av 
vårdgarantivård har varit lägre än planerat. Resultatet har därtill försämrats av dyra 
bemanningslösningar. Förvaltningen rapporterar nu en försämrad prognos för årsutfall 
uppgående till -224 mnkr. Prognosen för såld vård bygger på att höstens produktion av vård-
garantivård är lite över plan för besök och enligt plan för operation. Den sedan tidigare 
ackumulerade negativa avvikelsen avseende intäkter för såld vård, -240 mnkr, kommer i det 
närmaste att kompenseras av bidrag och övriga intäkter över budget. Den prognostiserade 
avvikelsen för helårsutfallet förklarar SU därför helt med kostnader över budget för personal, 
material och varor samt läkemedel. Detta motverkas till del av lägre kostnader för köpt vård. 

NU-sjukvården 
NU-sjukvården fortsätter att tappa produktion mot plan, vilket belastar intäktssidan. Under 
augusti har personalkostnaderna avvikit betydligt mot budget, vilket bidrar till NU-sjukvårdens 
försämrade resultat. Trots detta bedömer förvaltningen att de kommer att klara ett noll-resultat 
vid årsskiftet. Prognosen baseras på att bidrag och övriga intäkter över budget ungefär 
motsvarar det ackumulerade tappet i intäkter för såld vård om -125 mnkr. På kostnadssidan ska 
förvaltningen enligt sin prognos styra så att verksamhetens kostnader inte avviker mot budget 
mer än vad lägre kostnader för köpt vård medger. 

Skaraborgs sjukhus 
SkaS månatliga budgetavvikelse minskar, men i långsam takt. Förvaltningen bedömer inte nå 
balans i ekonomin på månadsbasis förrän i december. Prognosen per augusti är -165 mnkr och 
baseras på att bidrag och övriga intäkter i princip motsvarar ackumulerad negativ avvikelse i 
intäkter för såld vård. Prognosen för såld vård bygger på att höstens produktion av vårdgaranti-
vård är lite över plan för besök och enligt plan för operation. Den prognostiserade avvikelsen 
för helårsutfallet förklarar SkaS nästan helt med kostnader över budget för personal, material 
och varor, samt läkemedel. Detta motverkas till del av lägre kostnader för köpt vård. 

Södra Älvsborgs sjukhus 
SÄS resultat försämras marginellt under augusti. Utfallet ligger mycket nära budget på både 
intäkts- och kostnadssidan vilket betyder att förvaltningen börjar närma sig ekonomi i balans. 
SÄS vidhåller sin prognos om -80 mnkr i årsutfall. Prognosen för såld vård bygger på att höstens 
produktion av vårdgaranti-vård är lite över plan för besöken och enligt plan för operationer. 
Förvaltningen räknar inte med att bidrag och övriga intäkter ska kompensera helt för förlorade 
intäkter för såld vård, utan prognostiserar -20 mnkr i utfall på intäktssidan. Den prognostiserade 
avvikelsen för helårsutfallet förklarar SÄS därför helt med kostnader över budget för personal, 
material och varor. Detta motverkas till del av lägre kostnader för köpt vård och läkemedel, 
varav det sistnämnda förklaras av gynnsam periodisering. 

Sjukhusen i väster 
Sjukhusen i väster producerar fortfarande till för hög kostnad och den månatliga 
budgetavvikelsen ökar fortfarande. Förvaltningens prognos per augusti är -140 mnkr. 
Förvaltningen räknar inte med att bidrag och övriga intäkter ska kompensera för förlorade 
intäkter för såld vård utan prognostiserar -30 mnkr i utfall på intäktssidan. Prognosen för såld 
vård bygger på att höstens produktion av vårdgaranti-vård är över plan för besök och lite över 
plan för operation. Till största del förklaras dock den negativa prognosen av personalkostnader 
över budget. 
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Primärvård 

Primärvårdens positiva utfall kommer främst av kompensation för vaccinationer och 
provtagningar och att denna verksamhet till stor del har kunnat utföras med egen personal. 

Regional utveckling, kollektivtrafik och kultur 
Inom regional utveckling, kollektivtrafik och kultur är resultatet per augusti för de flesta 
nämnder och styrelser bättre än budget, undantaget GöteborgsOperan AB. 

Främsta orsaken till ett bättre resultat är större intäkter än vad som budgeterats samt att 
kostnadsnivån och verksamheten anpassats till de nya förutsättningarna. Vad gäller den allmänna 
kostnadsutvecklingen finns det fortsatt en stor osäkerhet. Samtliga nämnder visar på ett resultat i 
nivå med budget eller bättre. Prognosen för helåret är 0 mnkr för 
Regionalutvecklingsnämnden och Kulturnämnden.  Kollektivtrafiknämnden prognostiserar ett 
resultat om 2 mnkr och Miljönämnden ett resultat på 5 mnkr. 

GöteborgsOperan 
GöteborgsOperan uppnår varken budgeterade nivå eller nivåer innan pandemin gällande 
egenfinansiering. Detta gäller såväl biljettintäkter som intäkter från restaurangverksamhet och 
sponsring. För att möta den lägre egenfinansieringen pågår arbete med att effektivisera 
verksamheten och uppnå en god kostnadskontroll. Sammantaget innebär det att årets 
prognostiserade resultat beräknas bli ett underskott med 21 mkr. 

Västtrafik 
Västtrafik redovisar ett positivt resultat per augusti. Prognosen för helår 2022 visar på ett 
resultat i balans, vilket är linje med budget. Prognosen innehåller en stor osäkerhet vad avser den 
indexutvecklingen och dess påverkan på Västtrafiks trafikkostnader. 

Investeringar 
Årets investeringsutgifter är budgeterade till 7,4 mdkr. Årsutfall för investeringar totalt sett 
prognostiseras till cirka 5,6 mdkr, det vill säga 1,8 mdkr lägre än budget. 

Tabell 7. Uppföljning investeringsramar (mnkr) 

  Ack utfall 
Budget 

helår 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

(mnkr) 
Avvikelse (%) 

Fastigheter           

Ägarstyrda fastighetsinvesteringar 953 2 007 1 700 -307 -15 

Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 253 812 647 -165 -20 

Fastighetsinvesteringar utanför inv.plan 355 498 521 23 5 

Summa fastighetsinvesteringar: 1 561 3 316 2 868 -448 -14 

            

Fordon inom kollektivtrafiken           

Ägarstyrda fordonsinvesteringar 23 260 80 -180 -69 

Verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar 13 76 23 -53 -70 

Fordonsinvesteringar utanför plan 438 998 625 -373 -37 

Summa fordonsinvesteringar 474 1 334 728 -606 -45 

            

Utrustning           

Ägarstyrd utrustningsinvestering 239 787 417 -370 -47 

Verksamhetsstyrd utrustningsinvestering 805 1 958 1 567 -391 -20 
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Utrustningsinvesteringar utanför inv. plan 29 0 23 23   

Summa utrustningsinvesteringar 1 073 2 745 2 007 -738 -27 

            

Totalt inom plan 2 286 5 900 4 434 -1 466 -25 

Totalt utanför 822 1 495 1 169 -326 -22 

Totalt investeringar: 3 108 7 395 5 603 -1 792 -24 

 
Utifrån den senaste tidens kraftiga inflation kan det tyckas vara en motsägelse att utfallet 
understiger budget med så stor marginal. Samtidigt är flera av de investeringar som nu har stora 
likviditetsutbetalningar till stor del bundna i fasta kontrakt, vilket gör att de inte är lika 
inflationskänsliga. De förskjutningar av utbetalningsplaner som uppstått, till stor del på grund av 
leveransproblem efter pandemin och kriget i Ukraina, uppväger med stor marginal de 
fördyringar som ändå förväntas  under 2022. Däremot har fördyringar aviserats för 2024 
gentemot nu gällande investeringsplan vilket kommer att behandlas i den årliga 
planrevideringen.  

Fastighetsinvesteringar 
Investeringar i fastigheter förväntas totalt avvika cirka 400 mnkr mot budget vid årets slut. 
Bedömningen är baserad på förskjutningar i tidplaner för Teknisk upprustning barnkliniken på Östra 
sjukhuset, Hästcentrum Axevalla och Bussdepå Radiomasten. För den sistnämnda beror 
tidsförskjutningen på överklagande av detaljplan vilket senarelägger byggstarten. 

Fordonsinvesteringar 
Prognosen för investeringar i fordon ligger cirka 600 mnkr lägre än budget. Vilket främst 
grundar sig i en justerad leveransplan kopplat till tågfordon. Den senarelagda leveransplanen 
beror främst på svårigheter med råvarutillgång och andra omvärldsfaktorer. Förseningen inom 
fordonsinvesteringen får till konsekvens att Västtrafik arbetar med att kunna fortsätta nyttja 
befintlig tågflotta under längre tid än beräknat. Detta för att klara resandeströmmar på aktuella 
sträckor. Förseningen kan dock innebära att komforten för resenärerna påverkas negativt. Den 
ekonomiska effekten kommer att bero på resultatet av pågående förhandlingar med 
leverantören. 

Utrustningsinvesteringar 
Ramarna för verksamheternas utrustningsinvesteringar prognostiseras att avvika cirka 430 mnkr. 
Främst med anledning till avsaknad av PC-avtal, längre leveranstider och problem med 
upphandlingar kopplat till pandemin. Utöver det påverkar även den i tiden framskjutna 
tidplanen för Framtidens vårdinformationsmiljö prognosen. 

Pensionsåtagandet 
Pensionsåtagandet uppgår för perioden till 52 539 mnkr inklusive löneskatt, varav 
pensionsavsättningen utgör 25 114 mnkr och ansvarsförbindelsen 27 425 mnkr. 

Ansvarsförbindelsen ligger utanför balansräkningen och omfattar pensioner intjänande före 
1998. Vid årsskiftet bedöms det samlade pensionsåtagandet uppgå till 52 290 mnkr, fördelat på 
25 417 mnkr i pensionsavsättning och 26 872 mnkr i ansvarsförbindelse. Jämfört med perioden 
är det en minskning med 250 mnkr. Pensionsavsättningen beräknas öka med 303 mnkr medan 
ansvarsförbindelsen minskar med 553. 
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Finansiell kapacitet 

Likviditet 
Likviditeten, som utgörs av likvida medel på bankkonto och placeringar, uppgår till 22 181 
mnkr, vilket är en ökning från årsskiftet med 916 mnkr. Likviditeten har påverkats positivt av 
ökade statsbidrag, högre skatteintäkter och lägre investeringstakt. Värdeförändringarna i de 
finansiella placeringarna har påverkat likviditeten negativt med 1 700 mnkr. Placeringarna av det 
totala kapitalet utgörs av 4 157 mnkr i aktiefonder, 16 278 mnkr i räntefonder och 1 746 mnkr 
på bankkonton. Likviditetsprognosen för 2022 är 22 078 mdkr. 

Diagram 11. Likviditet 2018–2022

 

Kapitalförvaltning 
Överskottslikviditeten förvaltas i tre portföljer: kassa-, likviditets-, och pensionsportföljen. 
Principer för hur kapitalet ska förvaltas och skuldportföljen ska hanteras regleras i finanspolicyn. 
Genom extern granskning har det säkerställts att finanspolicyn följts till och med augusti. Då 
likviditeten ökat till och med augusti har det möjliggjort insättningar i likviditetsförvaltningen 
med 3 300 mnkr för placering i räntefonder. 

Pensionsportföljen har, till skillnad mot likviditetsportföljen, en placeringshorisont på 30 till 40 
år och byggs upp för att klara utbetalningarna i den förmånsbestämda ålderspensionen. Detta 
innebär att pensionsförvaltningen kan ha en högre aktieandel än likviditetsförvaltningen. I 
enlighet med beslut från regionfullmäktige ska 500 mnkr under 2022 sättas av från 
likviditetsförvaltningen till pensionsportföljen vilket är gjort per augusti.  

De finansiella marknaderna har påverkats negativt av kriget i Ukraina och börskurserna har 
sjunkit i både Sverige och globalt. Perioden har präglats av stigande inflation och centralbanker i 
världen som höjer styrräntorna för att stävja inflationstrycket. Till följd av sanktioner mot 
Ryssland har energipriserna stigit kraftigt vilket sätter press på främst Europas ekonomier. 
Hittills har konjunkturen i världen inte drabbats så hårt, men hög inflation och höga räntor 
försämrar hushållens köpkraft vilket gör att världen är på väg in i en lågkonjunktur under nästa 
år. 

Då riskerna i finansiella marknaderna har ökat har andelen aktiefonder minskats i 
likviditetsportföljen och pensionsportföljen. Minskningarna har gjorts i enlighet med 
finanspolicyns riktlinjer. 

Den ackumulerade avkastningen är negativ i samtliga portföljer. Såväl aktiefondsplaceringarna 
som räntefondsplaceringarna har haft en negativ avkastning för perioden. Aktiefonderna har 
påverkats negativt av fallande börskurser. Dessa placeringar har dessutom gått något sämre än 
ett jämförbart index på grund av att portföljerna har en hållbarhetsprofil som inte tillåter 
placeringar i fossila energibolag och att portföljerna har en högre andel tillväxtbolag. Stigande 
oljepris och högre räntor har under den här perioden missgynnat tillväxtbolag och därmed 
hållbara bolag. Stigande långa räntor har kraftigt missgynnat portföljens räntefonder med längre 
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22 078
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duration medan stigande korta räntor har gynnat korträntefonder något. Sammantaget är dock 
avkastningen negativ på räntefondsplaceringarna. 
Det är svårt att prognostisera börsutvecklingen framöver, men mycket talar för att det fortsatt 
komma vara mycket stora svängningar på de finansiella marknaderna.  
 

Tabell 8. Kapitalförvaltning 

  Marknadsvärde Årets avkastning (%) 

Kassaportfölj 1 700 0,0 

Likviditetsportfölj (kort och lång) 10 220 -5,0 

Pensionsportfölj 10 261 -11,0 

Totalt 22 181 -8,4 

Skuldförvaltning 
Sedan maj 2018 har VGR en skuldportfölj, vilken startade med emissionen av en grön obligation 
på 1 mdkr. Obligationen har finansierat nya regionens hus i Göteborg, vilken klassats som en 
grön investering. Under 2019 tog VGR över spårvagnsverksamheten med spårvagnar och 
depåer från Göteborgs stad. Investeringar i spårvägen har sedan 2020 finansierats med extern 
upplåning enligt beslut från regionfullmäktige. Vid ingången av 2022 var skuldportföljen 4 810 
mnkr. Beslutad nyupplåning för 2022 är 1 435 mnkr och per augusti är all nyupplåning klar. 
Befintliga lån som förfaller under året är 1 700 mnkr. Skuldportföljen per augusti uppgår till 6 
245 mnkr och snitträntan är 0,97 procent i portföljen. 

Tabell 9. Skuldförvaltning 

  Augusti 2022 

Utestående skuld 6 245 mnkr 

Snittränta 0,97 procent 

Räntekostnad (senaste 12 mån) 30,0 mnkr 

Genomsnittlig räntebindning 2,2 år 

Kapitalförfall inom 1 år 1 700 mnkr 

God ekonomisk hushållning 
Den övergripande ekonomiska inriktningen är att VGR ska ha en god resultatutveckling och 
finansiell kapacitet samt präglas av god ekonomisk riskhantering och kontroll. Ekonomiska 
överskott är nödvändiga för att bygga upp den finansiella kapaciteten inför kommande års 
utmaningar.  

Prognos för finansiella mål 
Prognosen för 2022 indikerar att VGR kommer att nå de finansiella målen med en 
kassalikviditet på 100 procent, avskrivningar i förhållande till skatteintäkter på 6 procent, samt 
en budgetavvikelse inom 1 procent. Det fjärde målet där förvaltat pensionskapital på sikt ska 
täcka det totala pensionsåtagandet riskerar att inte nå sitt avkastningskrav i det fall den negativa 
värdeutvecklingen inte upphör. 
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Tabell 10. Mål för god ekonomisk hushållning 

Mål  Status 

Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent  
  

Förvaltat pensionskapital ska på sikt täcka det totala pensionsantagandet      

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

Budgetavvikelsen ska understiga en procent    

Bedömning av balanskravsresultatet 
Balanskravsresultatet är stadgat i kommunallagen och innebär att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna på regionnivå (VGR exklusive bolagen). Ett negativt resultat ska återställas senast 
tre år efter att det uppkommit. Balanskravsresultatet fastställs för varje enskilt år och 
beräkningen av detta utgår från prognosen på regionnivå och visar att balanskravet för helåret 
klaras och det finns inga tidigare underskott att täcka.  

Balanskravsresultat fastställs för varje enskilt år och beräkningen utgår från prognosen för 
Västra Götalandsregionen exklusive koncernbolagen. Prognosen för årets resultat enligt 
balanskravet är positivt och uppgår till 3 210 mnkr. Balanskravsresultatet redovisas efter att årets 
resultat justerats för den orealiserade värdeuppgången i kapitalplaceringarna med 973 mnkr, 
samt återföring av tidigare års realiserade värdeförändringar i sålda innehav om 1 037 mnkr. 
Prognosen visar att balanskravet för helåret klaras. Regionen har inga tidigare underskott att 
täcka. 

Tabell 11. Prognos för balanskravet 

  
Mnkr 

Prognos regionen  1 200 

Just orealiserat resultat  973 

Återföring värdeuppgång tidigare år 1 037 

Prognos för balanskravsresultat 3 210 

Händelser av väsentlig betydelse 
• Västfastigheters tvist mot byggbolaget NCC gällande krav med anledning av bygget av 

Nya Barnsjukhuset. Gäller cirka 30 mnkr och hanteras i Göteborgs tingsrätt. 

• Tvist mellan Carlanderska angående sanktionskrav enligt Krav och Kvalitets-boken. 
Gäller ca 2,5 mnkr. 

• Tvist mot Apotekstjänst i tingsrätt angående krav på skadestånd med anledning av 
upphandling av dosdipensering. 
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Finansiell rapportering 

Redovisningsprinciper 

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

Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna ska ge en sammanfattande och rättvisande bild av 
Västra Götalandsregionens 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 Västra 
Götalandsregionen har ett betydande inflytande (minst 20 procent av rösterna) och där 
omsättning och/eller tillgångar är av betydelse i förhållande till Västra 
Götalandsregionens resultat- eller balansräkning, eller tillför ytterligare väsentlig 
information. Företag och kommunalförbund där Västra Götalandsregionen har ett 
betydande inflytande men som inte ingår i de sammanställda räkenskaperna har en 
omsättning och/eller balansomslutning som är mindre än 2 procent av regionens 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

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

Stiftelser, samordningsförbund och uppdragsföretag 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 
konsolideringsmetod, vilket innebär att ägd andel av koncernföretagens 
räkenskapsposter medtas i de sammanställda räkenskaperna. Västra Götalandsregionens 
bokförda värden på aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital. 
Tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader för dotterbolagen har upptagits i de 
sammanställda räkenskaperna till den del som motsvarar ägd andel. Därefter har interna 
mellanhavanden tagits bort. 

Västra Götalandsregionens redovisningsprinciper är vägledande 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 
uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till 
resultaträkningen och kassaflödesanalysen. 
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Periodisering 

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

Skatteintäkter 

Skatteintäkter redovisas enligt rekommendation R2 från Rådet för kommunal 
redovisning RKR. Skatteintäkter periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara 
inkomsten intjänas. 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 pågående investeringar görs inga avskrivningar, 
förutom på uppdragsbaserad konst i byggnader. Dessa aktiveras med samma 
avskrivningstid som byggnaden. 

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 avtalsperioden samt att den 
beräknade livslängden är mer fem år. 

Komponentavskrivning 

För tillgångar där betydande komponenter har identifierats och där skillnader i 
förbrukningen av dessa förväntas vara väsentlig, tillämpas sedan 2015 
komponentavskrivning. Det gäller för nedanstående kategorier av anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgång Avskrivningsintervall 

• Stomme 40 år 

• Teleanläggning 10 år 

• Styr- och reglerteknik 15 år 

• Övriga komponenter 20 år 

Västra Götalandsregionen 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 avskrivningstiden varierar mellan 
15 och 40 år. Beloppsgräns för respektive komponent är två miljoner kronor. För nya 
byggnadsinvesteringar tillämpas komponentavskrivning från och med 2015. 
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Komponentavskrivning tillämpas även för tåg som redovisas inom ramen för det 
helägda bolaget Västtrafik. 

Komponentavskrivning för övriga maskiner och inventarier ska göras om 
anläggningstillgången innehåller enskild del där värdet överstiger 1 miljon kronor. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärde med avdrag för 
nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar. För att klassas som anläggningstillgång 
ska anläggningen ha ett värde över ett basbelopp och en nyttjandetid på minst tre år. 
Denna gräns gäller också för finansiella leasingavtal. När det gäller materiella 
anläggningstillgångar, följs RKR 4 förutom avsnitt aktiverade lönekostnader. 
Fastighetsförvaltningen inkluderar förutom löneutgift för nedlagd arbetstid, även 
overheadkostnader för projektverksamheten vid aktivering av personalkostnader. 
Projektverksamheten ska enligt VGR:s modell finansieras helt utifrån Västfastigheters 
investeringsuppdrag. 

Immateriella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärde med avdrag för 
nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar. För att klassificeras som immateriella 
anläggningstillgångar är beloppsgränsen 500 tkr. Bedömning görs löpande om behov 
föreligger av omprövning av nyttjandeperiod eller nedskrivning. 

Lånekostnader 

Västra Götalandsregionen redovisar lånekostnader i enlighet med RKR R4. Detta 
innebär att inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärden för anläggningstillgångar. 

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 för redovisning av finansiella tillgångar och skulder 
RKR:s rekommendation R7. 

De finansiella tillgångar som innehas för att generera värdestegring ska klassificeras som 
omsättningstillgångar och efter första redovisningstillfället 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). 
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Västra Götalandsregionens bolag redovisar pensionsförmåner som löpande kostnad 
genom premiebetalningar 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 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 
redovisas som anläggningstillgång och skulden till leasinggivaren redovisas i 
balansräkningen. 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 

Västra Götalandsregionens skuld till personal, det vill säga semesterlön, övertid, jour 
och beredskap samt därpå upplupna sociala avgifter har redovisats som kortfristig skuld 
i löneläget per den 31 augusti 2022. 

Ansvarsförbindelser 

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

                  

    KONCERNEN REGIONEN 

    2022 2021 2022 2022 2021 2022 2021 

Mnkr Not jan-aug jan-aug Prognos Budget Bokslut jan-aug jan-aug 

Verksamhetens intäkter 1 11 450 11 320 17 644 14 556 18 502 8 625 9 362 

Verksamhetens kostnader 2 -47 227 -47 786 -73 800 -72 074 -73 512 -44 715 -45 752 

Avskrivningar inkl. 
nedskrivningar 

3 -1 927 -1 868 -2 849 -2 878 -2 822 -1 698 -1 637 

Verksamhetens nettokostnader   -37 704 -38 335 -59 005 -60 395 -57 833 -37 788 -38 026 

                  

Skatteintäkter   33 644 31 577 50 289 49 102 47 668 33 644 31 577 

Kommunalekonomisk utjämning   4 579 4 262 6 869 6 644 6 393 4 579 4 262 

Generella statsbidrag   3 786 4 118 5 668 5 619 5 468 3 786 4 118 

Verksamhetens resultat   4 305 1 622 3 821 970 1 696 4 221 1 931 

                  

Finansiella intäkter 4 64 1 340 74 64 1 920 64 1 340 

Finansiella kostnader 5 -2 626 -538 -2 694 -717 -980 -2 605 -535 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 12  1 743 2 425 1 200 317 2 636 1 680 2 736 
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Kassaflödesanalys 
                

        KONCERNEN REGIONEN 

        2022 2021 2022 2021 

Mnkr       jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Löpande verksamhet               

Periodens/årets resultat       1 743 2 425 1 680 2 736 

Investeringsbidrag       -41 -37 -21 -17 

Avskrivningar, nedskrivningar       1 927 1 868 1 698 1 637 

Utrangeringar       16 21 16 20 

Orealiserade kursförändringar       973 -1 284 973 -1 284 

Upplösning bidrag infrastruktur       30 30 30 30 

Avsättningar       1 549 2 830 1 549 2 835 

Reavinster/-förluster sålda 
anläggningstillgångar 

      -53 -33 -53 -33 

Värdeförändring sålda finansiella tillgångar       727 -8 727 -8 

Kassaflöde från löpande verksamhet före 
förändring 

              

av rörelsekapital       6 870 5 811 6 597 5 916 

                

Förändring rörelsekapital               

Ökning(-)/minskning(+) förråd       -34 -67 -34 -67 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar       -652 1 733 -835 1 851 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder       -1 914 -2 834 -1 626 -3 230 

Övriga rörelsekapitalpåverkande poster       8 9 6 -2 

Kassaflöde från löpande verksamhet       4 277 4 652 4 109 4 468 

                

Investeringsverksamhet               

Investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

  -3 113 -3 361 -2 959 -3 176 

Försäljning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

  67 70 63 70 

Förvärv av finansiella tillgångar       -9 177 -5 941 -9 177 -5 941 

Avyttring av finansiella tillgångar       5 293 3 853 5 293 3 853 

Kassaflöde från investeringsverksamhet       -6 931 -5 379 -6 781 -5 195 

                

Finansieringsverksamhet               

Ökning(-) långfristiga fordringar       -3 -92 -3 -92 

Minskning(+) långfristiga fordringar       0 2 0 2 

Ökning(+) långfristiga skulder       1 435 472 1 435 481 

Minskning(-) långfristiga skulder       -49 -25 -11 -14 

Justering för årets aktiverade 
investeringsbidrag 

      41 37 21 17 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet       1 425 393 1 443 393 

                

KASSAFLÖDE       -1 229 -334 -1 229 -334 

                

Ingående likvida medel       2 962 3 204 2 962 3 205 

Utgående likvida medel       1 733 2 870 1 733 2 871 
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Balansräkning 
            

    KONCERNEN REGIONEN 

    2022 2021 2022 2021 

Mnkr Not augusti Bokslut augusti Bokslut 

            

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar   923 748 831 654 

Materiella tillgångar           

 - Byggnader och mark   23 517 22 735 23 513 22 731 

 - Maskiner och inventarier   9 980 9 737 6 189 5 900 

 - Finansiell leasing   655 700 98 110 

Finansiella anläggningstillgångar 6 1 239 1 202 3 782 3 745 

Summa anläggningstillgångar   36 314 35 122 34 413 33 141 

            

Bidrag till infrastruktur   324 354 324 354 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd   563 529 561 527 

Kortfristiga fordringar   6 297 5 645 6 166 5 331 

Kortfristiga placeringar 7 20 447 18 303 20 447 18 303 

Kassa och bank   1 733 2 962 1 733 2 962 

Summa omsättningstillgångar   29 040 27 439 28 908 27 124 

Summa tillgångar   65 679 62 915 63 645 60 619 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital           

Årets resultat   1 743 2 636 1 680 2 626 

Resultatutjämningsreserv   165 165 165 165 

Övrigt eget kapital   13 201 10 565 12 855 10 229 

Summa eget kapital   15 109 13 366 14 699 13 020 

            

Avsättningar           

Avsättningar pensioner 8 25 114 23 875 25 114 23 875 

Övriga avsättningar   4 305 3 996 4 175 3 866 

Summa avsättningar      29 419 27 871 29 290 27 741 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 9 7 438 6 051 6 457 5 033 

Kortfristiga skulder 10 13 713 15 627 13 199 14 825 

Summa skulder   21 150 21 678 19 656 19 858 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   65 679 62 915 63 645 60 619 

            

Ansvarsförbindelse pensioner 11 22 071 22 461 22 071 22 461 
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Driftsredovisning 
              

              

  Ack. Ack. Avvikelse     Avvikelse 

  utfall budget utfall- Årets Budget  prognos- 

Mnkr augusti augusti budget prognos 2022 budget 

              

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD             

Företrädare             

Hälso- o sjukvårdsstyrelsen 345,5 52,6 293,0 235,1 0,0 235,1 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 34,7 10,3 24,4 24,0 0,0 24,0 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 23,7 -25,0 48,7 -5,0 -60,0 55,0 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 64,2 22,9 41,3 30,0 0,0 30,0 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 42,1 7,9 34,2 30,0 0,0 30,0 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 47,0 8,9 38,1 38,0 0,0 38,0 

              

Utförare             

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 67,9 215,6 -147,7 -223,6 0,0 -223,6 

NU-sjukvården 17,3 58,3 -40,9 0,0 0,0 0,0 

Södra Älvsborgs Sjukhus -38,4 33,1 -71,5 -80,0 0,0 -80,0 

Skaraborgs Sjukhus -101,4 39,4 -140,8 -165,0 0,0 -165,0 

Sjukhusen i Väster -74,2 35,2 -109,4 -140,0 0,0 -140,0 

Närhälsan 403,3 26,4 376,9 250,0 0,0 250,0 

Regionhälsan 35,9 30,4 5,5 -12,4 -14,0 1,6 

Folktandvården Västra Götaland 61,2 12,0 49,2 15,0 -27,0 42,0 

Habilitering & Hälsa 23,6 18,2 5,4 14,0 0,0 14,0 

Koncernjustering hälso- och sjukvård -17,2 0,0 -17,2 0,0 0,0 0,0 

Summa hälso- och sjukvård 935,2 546,2 389,0 10,1 -101,0 111,1 

              

REGIONAL UTVECKLING             

Företrädare             

Regionutvecklingsnämnden 89,5 21,9 67,6 0,0 0,0 0,0 

Miljönämnden 17,8 2,9 14,9 5,0 0,0 5,0 

Kulturnämnden 7,6 -3,8 11,5 0,0 0,0 0,0 

Kollektivtrafiknämnden 7,2 0,0 7,2 2,0 0,0 2,0 

              

Utförare             

Naturbruksstyrelsen 17,8 3,0 14,8 1,2 -2,0 3,2 

Turistrådet Västsverige AB 3,0 0,0 3,0 0,4 0,0 0,4 

Göteborgs botaniska trädgård 0,7 0,1 0,6 -1,0 -1,0 0,0 

Styrelsen för folkhögskolorna 15,1 3,8 11,3 2,7 0,0 2,7 

Förvaltningen för kulturutveckling 10,2 3,4 6,9 0,0 0,0 0,0 

GöteborgsOperan AB 4,9 8,7 -3,9 -21,1 0,0 -21,1 

Göteborgs Symfoniker AB 11,7 3,6 8,1 0,0 0,0 0,0 
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Film i Väst AB 21,2 10,0 11,2 0,0 0,0 0,0 

Regionteater Väst AB 1,8 1,2 0,6 0,9 0,0 0,9 

Västtrafik AB 19,6 -93,8 113,4 0,0 0,0 0,0 

Koncernjustering regional utveckling 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

Summa regional utveckling 229,6 -39,2 268,7 -9,9 -3,0 -6,8 

              

SERVICEVERKSAMHETER             

Västfastigheter 129,4 80,8 48,6 36,8 10,8 26,0 

Regionservice 62,9 16,4 46,5 0,0 0,0 0,0 

Hälsan och Stressmedicin 1,6 -3,9 5,6 -0,6 -5,0 4,4 

Summa serviceverksamheter 193,9 93,2 100,7 36,2 5,8 30,5 

              

REGIONGEMENSAMT             

Regionstyrelsen 988,5 141,8 846,6 753,5 0,0 753,5 

Revisorskollegiet 3,1 0,6 2,6 2,3 0,0 2,3 

Patientnämnder 2,6 0,5 2,1 3,0 0,0 3,0 

Summa regiongemensamt 994,2 142,9 851,3 758,8 0,0 758,8 

              

TOTALT FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG 2 352,8 743,2 1 609,7 795,2 -98,3 893,5 

              

CENTRAL FINANSIERING             

Koncernbank -1 641,2 0,0 -1 641,2 -1 618,5 0,0 -1 618,5 

Moderförvaltning 1 031,5 57,5 974,0 2 174,8 415,0 1 759,8 

Summa central finansiering -609,7 57,5 -667,2 556,3 415,0 141,3 

              

Koncernjustering   0,0 0,0 0,0 -151,5 0,0 -151,5 

              

TOTALT KONCERNEN 1 743,1 800,7 942,5 1 200,0 316,7 883,3 

Investeringsredovisning 

  

Budget enligt 
beslut 

Ack. utfall 
augusti 

2022 

 
Prognos Budget 

2022 
Ack. utfall 

2022 

FASTIGHETER           

Botaniska trädgården, nytt växthus 620 59 620 26 14 

Botaniska trädgården, dagvattenhantering 16 8 16 9 3 

SkaS Skövde, om- tillbyggnad akut-, service- och 
psykiatriblocket 2 463 2 123 2 462 302 210 

SkaS Skövde, teknisk infrastruktur 458 264 451 67 19 

SkaS Skövde, PCB-sanering etapp 3, del 1 och 2 307 175 313 116 55 

SU Sahlgrenska sjukhuset, fysisk infrastruktur IT datanät 
och  
tekniska utrymmen 28 7 28 9 2 

SU Östra sjukhuset, försörjning, logistik och teknisk 
infrastruktur 789 680 726 96 70 

SU Östra sjukhuset, evakueringsbyggnad SHS 174 124 146 57 42 



          Finansiell rapportering 

 

 Västra Götalandsregionen • Delårsrapport augusti 2022   48 
 

 

SU Östra, nybyggnad förlossning och neonatal höghus 1 848 211 1 848 22 11 

SU Östra, infrastruktur IT/fiber 25 3 19 9 1 

SU Östra, upprustning barnklinik 191 50 186 121 31 

SU Östra, ny kulvert SH-CK 90 30 85 57 22 

SU Östra, utökning reservkraft 37 3 33 20 0,4 

SU Östra, ombyggnad ATS 12 0,3 12 0 0,3 

SU Östra, utbyte logistiksystem 105 12 105 15 9 

SU Östra, upprustning fasad IK 51 7 51 30 4 

SU Östra, upprustning fysisk infrastruktur IT 25 3 19 9 1 

SU Östra, tillbyggnad Drottning Silvias barn/ungdoms 
sjukhus 2 398 2 275 2 314 16 15 

SU Högsbo sjukhus, nytt specialistsjukhus/dagkirurgiskt 
centrum 1 618 937 1 354 488 264 

SU Rågården, allmän inpassage och entré 15 12 15 0,3 7 

Norra Älsvborgs läns sjukhus, ombyggnad operation gyn 73 32 73 30 19 

Norra Älvsborgs läns sjukhus, operation kirurgi 87 11 166 41 8 

Norra Älvsborgs läns sjukhus, ombyggnation tak barn 22 12 22   12 

Kungälvs sjukhus, ny vårdbyggnad för somatisk vård 1 211 1 184 1 189 6 1 

Kungälvs sjukhus, ombyggnad akuten 17 3 16 8 2 

Kungälvs sjukhus, ombyggand psykiatri 25 1 24 0 1 

Södra Älvsborgs sjukhus, ny- ombyggnation psykiatrins 
högkvarter 907 859 869 33 22 

Naturbruksgymnasium, Sötåsen Hästcentrum Axevalla 234 14 234 111 0,6 

Infrastrukturprojekt 678 76 760 121 28 

Ringödepån, utöver ram 1 730 1 015 1 693 461 338 

Övriga fastighetsinvesteringar         349 

Summa fastighetsinvesteringar       3 316 1 561 

       

UTRUSTNING           

Södra Älvsborgs sjukhus, ny- ombyggnation psykiatrins högkvarter       7 

SkaS Skövde, om- tillbyggnad akut-, service- och psykiatriblocket       51 

SU, Strålbehandling, Linjäracceleratorer       34 

Servicenämnden, Hjälpmedelscentralen       131 

PC-leasingavtal         76 

Övriga utrustningsinvesteringar         447 

Summa utrustningsinvesteringar       2 360 746 

       

KOLLEKTIVTRAFIKSFORDON           

Moderförvaltningen         414 

Övriga investeringar kollektivtrafikfordon         60 

Summa investeringar i kollektivtrafiksfordon     1 334 474 

            

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

          

Regionstyrelsen, framtiden vårdinformationsmiljö (FVM)       184 

Övriga investeringar i immateriella anläggningstillgångar       143 

Summa investeringar i immateriella anläggningstillgångar     384 327 
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Riskpost           

Investeringar totalt       7 394 3 108 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Patientavgifter     921 893 921 893 

Biljettintäkter     2 153 1 377 - - 

Såld hälso- och sjukvård, tandvård     1 357 1 175 1 357 1 175 

Såld övrig verksamhet     111 92 96 77 

Försäljning av tjänster och material     764 691 813 756 

Hyresintäkter     156 140 161 149 

Riktade statsbidrag     3 964 5 180 3 964 5 180 

Övriga bidrag     925 778 864 743 

Övriga intäkter     1 100 995 449 390 

Totalt     11 450 11 320 8 625 9 362 

              

              

Not 2 Verksamhetens kostnader             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Personalkostnader     23 340 24 613 22 727 24 050 

Bemanningsföretag     518 411 495 394 

Köpt hälso- och sjukvård, tandvård     4 151 3 877 4 151 3 877 

Köpt utbildning och kultur     145 136 104 94 

Material och varor     2 956 2 663 2 898 2 651 

Verksamhetsanknutna tjänster     1 645 2 034 1 456 1 870 

Läkemedel     4 123 3 840 4 123 3 840 

Lämnade bidrag     1 036 1 478 5 326 5 727 

Bidrag till infrastruktur     30 30 30 30 

Lokal- och energikostnader     1 422 1 370 1 334 1 283 

Sjukresor     18 18 251 270 

Trafikkostnader     5 628 5 249 - - 

Övriga tjänster     1 080 989 995 914 

Övriga kostnader     1 134 1 080 827 751 

Totalt     47 227 47 786 44 715 45 752 

              

              

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar             

      KONCERNEN REGIONEN 
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      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Immateriella anläggningstillgångar     27 27 7 7 

Byggnader, mark, och markanläggningar     780 745 779 744 

Maskiner och inventarier     1 054 1 026 878 847 

Leasingavtal maskiner och inventarier     66 70 34 38 

Totalt     1 927 1 868 1 698 1 637 

              

              

Not 4 Finansiella intäkter             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Ränteintäkter     6 5 5 4 

Värdeuppgång i finansiella placeringar     0 1 301 0 1 301 

Övriga finansiella intäkter     59 34 59 34 

Totalt     64 1 340 64 1 340 

              

              

Not 5 Finansiella kostnader             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Räntekostnader     27 16 24 13 

Värdesäkring av pensionsavsättning     516 284 516 284 

Värdenedgång i finansiella placeringar     1 700 9 1 700 9 

Övriga finansiella kostnader     383 228 365 228 

Totalt     2 626 538 2 605 535 

              

Not 6 Finansiella anläggningstillgångar             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     augusti december augusti december 

Aktier i hel- och delägda bolag som 
konsolideras 

    - - 2 580 2 580 

Övriga aktier och andelar     635 601 599 564 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 
garantikapital 

  201 201 201 201 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 
kapitaltillskott 

  34 34 34 34 

Långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg 

  116 116 116 116 

Långfristiga fordringar, övriga     2 2 2 2 

Kundfordringar Folktandvårdens frisktandvårdsavtal   252 249 252 249 

Totalt     1 239 1 202 3 782 3 745 
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Not 7 Kortfristiga placeringar             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     augusti december augusti december 

Räntefonder     16 278 8 673 16 278 8 673 

Aktiefonder     4 157 9 611 4 157 9 611 

Depåkonto för kapitalförvaltningen     10 16 10 16 

Övriga kortfristiga placeringar     3 3 3 3 

Totalt     20 447 18 303 20 447 18 303 

              

              

Not 8 Pensionsavsättningar             

Samtliga poster inkluderar särskild 
löneskatt, mnkr 

Ingående 
värde 2022 

Pensions-
utbetal-

ningar 

Nyintjänad 
pension 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning 

Övrigt 

Utgående 
värde 

 2022-08-
31 

Förmånsbestämd ålderspension 23 857 -378 1 055 516 38 25 088 

Särskild avtalspension, visstidspension 17 -4 0 0 13 26 

Totalt 23 874 -382 1 055 516 51 25 114 

              

Not 9 Långfristiga skulder             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     augusti december augusti december 

Obligationslån     1 000 1 000 1 000 1 000 

Investeringsbidrag     634 639 162 162 

Långfristig leasingskuld     559 602 50 61 

Kommuninvest i Sverige AB     5 245 3 810 5 245 3 810 

Totalt     7 438 6 051 6 457 5 033 

              

              

Not 10 Kortfristiga skulder             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     augusti december augusti december 

Leverantörsskulder     2 731 4 452 1 944 3 993 

Pensionsavgifter inkl. särskild löneskatt     988 1 240 988 1 240 

Semesterskuld, lön, jour, beredskap, övertid inkl soc 
avg 

  2 764 3 322 2 696 3 252 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5 216 4 437 4 292 3 667 

Arbetsgivaravgifter, källskatt     1 179 1 141 1 164 1 120 

Övriga kortfristiga skulder     835 1 034 2 115 1 552 

Totalt     13 713 15 627 13 199 14 825 
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Not 11 Ansvarsförbindelse pensioner             

Mnkr   
Ingående 

värde 2022 

Pensions-
utbetal-

ningar 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning 

Övrigt 
Utgående 

värde       
2022-08-31 

Pensionsförpliktelser inkl. särskild 
löneskatt 

  22 461 -918 601 -74 22 071 

Summa pensioner ansvarsförbindelse   22 461 -918 601 -74 22 071 

 

Not 12 Jämförelsestörande poster             
      KONCERNEN REGIONEN 

      2022 2021 2022 2021 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

I verksamhetens intäkter:             

Statsbidrag för merkostnader Covid-19 från föregående 
år 

  280 736 280 736 

I verksamhetens kostnader:             

Ökat pensionsåtagande på grund av längre livslängd   - -1 257 - -1 257 

I finansiella intäkter/kostnader:             

Indexering av bidrag till infrastruktursatsningar     -359 -223 -359 -223 

Orealiserad/realiserad vinst/förlust inom 
kapitalförvaltning 

  -1 700 1 292 -1 700 1 292 

Totalt     -1 779 548 -1 779 548 
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