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Det här är Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen (VGR) omfattar 49 kommuner, 1,7 miljoner invånare och 
55 000 anställda fördelade på 2 000 arbetsplatser. Tillsammans strävar vi efter att uppnå 
visionen att du som bor i Västra Götaland ska ha ett gott liv. Detta gör vi genom vårt 
ansvar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. 

 

• VGR arbetar för att du som bor i Västra Götaland har tillgång till god hälso- och 
sjukvård. Det gör vi bland annat genom sjukhus, vårdcentraler och 
Folktandvården. 

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

• VGR stöttar kulturlivet i Västra Götaland och driver även egna 
kulturverksamheter, till exempel Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, 
Regionteater Väst och flera museer. Vi vill att du ska kunna ta del av musik, 
teater, dans, film, konst, historia och annan kultur oavsett var i Västra Götaland 
du bor. 

• VGR ska också utveckla Västra Götaland genom att bidra till att det finns 
utbildning, jobb och en bra fritid i länet. 

• VGR bedriver ett aktivt miljöarbete för att skapa en bättre miljö och bättre hälsa 
– för nuvarande och kommande generationer. 

Foto: Johan Främst, Rickard Gillberg, Thomas Schulz Rohm, Paul Björkman, Peter Wahlström, Catharina Fyrberg, 

Emilia Bergmark-Jiménez, Göteborgs Universitet, Regionteater Väst,  

Thomas Harrysson, Camilla Lindberg, Johanna Ewald St Michaels.  
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Ett annorlunda år, minst sagt 
Vi lägger nu 2020 till handlingarna, men vi kommer inte att glömma det i första taget. Alla känner 
vid det här laget till covid-19 och de påfrestningar det inneburit. Regionens verksamheter har 
hamnat i ett nytt ljus, och våra medarbetare har visat vilken fantastisk kraft de kan uppbringa i 
kristider. Inget verksamhetsområde har lämnats oberört av covid-19. Men tack vare god 
ekonomisk hushållning sedan den förra krisen har vi i Västra Götalandsregionen stått väl rustade 
för att agera på egen hand, och med hjälp av statliga tillskott ser vi möjligheter att upprätthålla god 
nivå i våra verksamheter även kommande år. 

Många av våra ambitioner att fortsätta att utveckla sjukvården har fått stå undan till förmån för det 
akuta arbete som krävts för att rädda liv. Det har varit en helt rimlig prioritering. I situationen som 
varit, och som i skrivande stund fortfarande råder, gäller det ändå att ta tillvara allt det goda vi 
kunnat göra vad gäller nya arbetsmetoder, processförbättringar och samverkan. 

Regionutvecklingen har haft ett viktigt arbete i att följa strukturomvandlingen och bistå med stöd. 
Även här har de statliga åtgärderna haft upprätthållande effekt, men på längre sikt behöver vi 
utveckla arbetet om hur vi kan bistå kommuner, organisationer och näringsidkare i deras viktiga 
arbete. Radikalt förändrade resmönster har kraftigt påverkat kollektivtrafiken. Det är svårt att sia 
om vad detta innebär på längre sikt. Våra ambitioner är emellertid oförändrade: Vi ska ha hög 
kvalitet och god tillgänglighet för våra resenärer. På kulturens område innebar effekten av 
nedstängning helt förändrade förutsättningar. Precis som inom regionutveckling har Västra 
Götalandsregionen här en viktig roll, även i framtiden. 

Den stora utmaningen 2021 är att se till att vaccination av befolkningen går så snabbt och smidigt 
som möjligt, och med vårt kunnande och vår erfarenhet från tidigare pandemier är jag övertygad 
om att vi kommer att lösa vår uppgift.  

Vad de nya arbetssätten kommer att innebära för vår verksamhet på längre sikt är för tidigt att 
säga. Jag kan dock konstatera att vi, utifrån regionens geografiska storlek, ligger långt framme när 
det gäller användningen av distansmöten. Våra Regionens hus är också välutrustade i teknisk 
mening, vilket visat sig ha varit en god investering. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla medarbetare som genom sina 
enastående insatser bidragit och gjort sin del under denna kris! 

Johnny Magnusson 
Regionstyrelsens ordförande 
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Stort tack för 2020 
När jag summerar året som gått är jag framför allt otroligt stolt över det arbete som våra 
medarbetare genomfört under 2020. Alla fantastiska insatser som gjort att VGR klarat den extremt 
stora belastning som pandemin inneburit. 2020 har verkligen visat att det är just när vi hjälps åt och 
samarbetar som vår förmåga växer. 2020 är ett år när vi tillsammans lyckats ställa om vår 
verksamhet och fokusera på det som är viktigast; att vårda och rädda liv, se till att människor kan 
åka kollektivt på ett säkert sätt, stötta näringsliv och kulturverksamheter.  

Tillgängligheten till vård, som är ett högprioriterat mål, har delvis fått stå tillbaka för pandemin och 
medfört att vi nu har en stor volym uppskjuten vård. Men vi har klarat av väldigt mycket vid sidan 
av pandemin, den akuta och mest prioriterade vården har fungerat och vi har också mobiliserat för 
klara av våra andra huvuduppdrag, att erbjuda kollektiva resor och kultur samt att stötta och driva 
utvecklingen av Västra Götaland. Inte på samma sätt som under ett vanligt år, men med stort 
engagemang och kreativitet har vi hittat nya lösningar. Samhället i stort behöver stöd för att vi ska 
klara de utmaningar som pandemin skapat inom en rad områden, inte minst för näringslivet och 
besöksnäringen. Vaccinationsarbetet har kommit igång. Nu ställer vi om än en gång för att möta 
samhällets uppdrag att tillsammans öka vår motståndskraft mot coronaviruset och dämpa 
pandemins negativa effekter. 

2020 är ett år jag tror vi kommer att minnas länge. Vi har fått med oss lärdomar, både negativa och 
positiva och de goda erfarenheterna hoppas jag och vill att vi tar med oss när vi möter nya 
utmaningar framöver. Vi behöver fortsatt arbeta för ett sammanhållet VGR genom bland annat 
omställning av vården till mer nära och digitala vårdformer och nya arbetssätt. 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare som slitit hårt för att klara verksamhetsåret 
2020. Ni är fantastiska! 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 
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Sammanfattning 
2020 har varit ett mycket speciellt år för hela samhället och har inneburit stora 
utmaningar för VGR:s verksamheter. Förvaltningar och bolag inom vård, 
kollektivtrafik och kultur har visat prov på stor flexibilitet och har anpassat sina 
verksamheter efter den uppkomna situationen. Trots stora ansträngningar från 
medarbetarna har pandemin inneburit att delar av den planerade vården inte kunnat 
genomföras och regionen har ett uppdämt vårdbehov att hantera under de 
kommande åren. Resandet har minskat kraftigt liksom besöken vid de olika 
kulturverksamheterna. Förmågan till omställning har varit stor och de nya 
förutsättningarna har skyndat på utvecklingen inom exempelvis digitalisering samt 
främjat nya arbetssätt och samarbeten inom och mellan verksamheterna. Stora 
utmaningar kvarstår dock kopplat till omhändertagandet av pandemins effekter.  

Denna årsredovisning gäller VGR som koncern och bygger på den rapportering som 
lämnats av nämnder och styrelser. Årsredovisningen är slutet på en lång process, 
vilken inleddes med den budget som regionfullmäktige fastställde i juni 2019. Den är 
samtidigt ett underlag för planering av kommande verksamhet genom de slutsatser 
som dras för framtiden. Årsredovisningen är indelad i kapitel för verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. Regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden är 
centrala för uppföljningen och återspeglas i de rubriker som finns i de olika avsnitten 
i verksamhetskapitlet samt inledningsvis i medarbetarkapitlet.  

Hälso- och sjukvård 
I början av 2020 började den nya sjukdomen covid-19 spridas i Sverige. Pandemin, 
som redan tidigare hade fått fäst i andra länder, har under året helt dominerat 
internationell och svensk politik. Både sjukdomen och de restriktioner som införts 
för att begränsa att smittan sprids har påverkat samhällen världen över.  

Från mars till december vårdades 8 561 personer för covid-19 på VGR:s sjukhus 
varav 769 på IVA.  Medelvårdtiderna var längre under våren än hösten framförallt 
för IVA och överlevnaden efter sjukhusvistelse var 90 procent både vår och höst. 
Drygt hälften av alla vårdtillfällen avsåg personer över 70 år. 

Pandemin har inneburit stora prioriteringar för att upprätthålla god medicinsk 
kvalitet och medfört en mängd nya arbetssätt, samarbetsformer och samarbetsytor. 
Användningen av digitala lösningar har ökat explosionsartat. Den organisatoriska 
effektiviteten och förmågan har ställts på prov, där VGR har lyckats öka kapaciteten 
gällande vårdplatser för patienter med covid-19 och samtidigt klara det akuta 
uppdraget. Antalet IVA-platser har ökat under året, liksom andra områden kopplat 
till covid-19, som provtagning, information och smittspårning har dominerat stora 
delar av hälso- och sjukvården under 2020. Pandemin har också inneburit att 
planerad vård har fått skjutas upp. 

Regional utveckling, kultur och kollektivtrafik 
Under 2020 blev befintliga utmaningar mer påtagliga och nya utmaningar har 
tillkommit med en kraftig ökning av arbetslösheten och ett stort antal varslade. 
Insatser har kunnat genomföras för att mildra effekterna tack vare kontinuerliga 
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dialoger med kommuner, kommunalförbund, arbetsmarknadens partner, näringsliv, 
myndigheter och civilsamhällets organisationer. Den kommande regionala 
utvecklingsstrategin har som ambition att ta vidare det omställningsarbete som 
påbörjades under pandemin. 

Inom kulturlivet har verksamheter fått ställas in och ställas om vilket gett stor effekt 
på uteblivna kulturupplevelser och förändrade utbildningsmöjligheter. Trots detta har 
verksamheterna försökt att fortsatt bidra till invånarnyttan. Utrymme har skapats för 
nya produktioner samtidigt som digitaliseringen gett möjligheter att nå nya grupper. 
Från mitten av mars gick biljettintäkter ner med cirka 90 procent. För arrangörer och 
bokningsbolag har intäkterna i stort sett helt uteblivit. Detsamma gäller en redan 
pressad museisektor.  

För att minska risken för trängsel och smittspridning har Västtrafik haft i uppdrag att 
köra trafiken i normal omfattning och med förstärkningsturer. I kombination med 
kraftigt minskade biljettintäkter innebar detta omfattande ekonomiska konsekvenser. 

Medarbetare 
Många medarbetare har arbetat under hård belastning och gjort stora insatser. Extra 
behov av vissa personalkategorier har uppstått och krav har ställts på en snabb 
omställning utifrån förändrat vårdbehov. Resurser och medarbetare har omfördelats, 
arbetsväxling och samplanering av flera yrkeskategorier och kompetenser har 
genomförts. Verksamheter och medarbetare har fått nya eller förändrade 
arbetsuppgifter. Flertalet kompetenshöjande insatser har utförts både för befintliga 
och nyanställda medarbetare. 

Ekonomi 
Resultatet 2020 har påverkats både positivt och negativt av händelser som varit svåra 
att förutse. Det som påverkat mest är att staten delat ut högre statsbidrag än 
budgeterat för att hantera konsekvenserna av pandemin. Vid årsskiftet uppskattades 
kostnaden för uppskjuten sjukhusvård till cirka 875 miljoner kronor. Ändringar i 
pensionsavtalen till följd av ökad medellivslängd utreddes under 2020 men inga 
beslut fattades av SKR. Beslut kommer sannolikt att fattas under 2021. 
Konsekvensen för VGR är en engångskostnad på närmare 1 miljard. Om uppdämt 
vårdbehov och förändrat pensionsavtal hade kunnat beaktas i årets bokslut skulle 
regionens resultat varit närmare noll. Årets redovisade resultat på 1 822 miljoner 
kronor ger VGR bättre förutsättningar att ekonomiskt klara att hantera dessa 
utmaningar.  
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Tabell 1. Nyckeltal i koncernen 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Omvärld      

Regionskattesats (kr) 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 

Genomsnittlig skattesats region (kr) 11,35 11,36 11,39 11,49 11,49 

Västra Götalands folkmängd (miljoner)  1,672 1,691 1,708 1,724 1,726 

Sveriges folkmängd (miljoner) 9,995 10,120 10,224 10,324 10,380 

Ekonomi      

Resultat (mnkr) 1 684 -223 -11 1 063 1 822 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

(mnkr) 
3 108 3 767 5 477 5 884 6 179 

Balansomslutning (mnkr) 36 508 40 348 43 899 46 888 55 787 

Personal      

Anställningar, totalt (antal) 53 343 55 079 55 680 55 658 55 792 

Andel män (%) 21,5 21,8 21,6 21,7 22 

Medelålder (år) 46,4 46 46 46 46 

Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid, helår, 

totalt (%) 
6,8 6,6 6,5 6,2 7,7 

Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid, helår, 

kvinnor (%) 
7,6 7,3 7,3 6,9 8,4 

Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid, helår, 

män (%) 
4,2 4 4 3,9 5 
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Tabell 2. Prioriterade mål enligt regionfullmäktiges budget 

Prioriterade mål Utfall 

Fler i arbete genom bättre matchning 
 

Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik 
 

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

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

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska 
 

Deltagandet i kulturlivet ska öka 
 

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

Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom 
 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
 

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

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling 
 

Tabell 3. Fokusområden enligt regionfullmäktiges budget 

Fokusområden Utfall 

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

Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för 
behoven  

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

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

Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" 
 

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

Utveckla målbild för det storregionala bussnätet 
 

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

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

Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra samverkan mellan VGR och kommun för att minska 
antalet överbeläggningar  

Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre diagnostik och ökad 
patientsäkerhet  

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras 
 

Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling 
 

Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och 
kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas  
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Verksamhet 
Västra Götalandsregionens verksamhet bedrivs inom de huvudsakliga områdena regional 

utveckling, kultur, kollektivtrafik samt hälso- och sjukvård. 

För att dessa verksamheter ska fungera så bra och effektivt som möjligt bidrar 

flera gemensamma stödfunktioner. Arbetet inom dessa områden beskrivs nedan. 

  

Västra Götalandsregionens 
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Regional utveckling 
Arbetet 2020 har dominerats av pandemins effekter på samhället både på kort och på 
lång sikt. Befintliga utmaningar har blivit mer påtagliga och nya utmaningar har 
tillkommit, inte minst en kraftig ökning av arbetslösheten och ett stort antal varslade. 
VGR har kunnat genomföra insatser för att mildra effekterna tack vare kontinuerlig 
dialog med kommuner, kommunalförbund, arbetsmarknadens partner, näringsliv, 
myndigheter och civilsamhällets organisationer. 

Det fortsatta arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin har som 
ambition att ta det omställningsarbete som påbörjats under pandemin vidare. 

Fler i arbete genom bättre matchning 
 Det prioriterade målet är inte uppnått 

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Förvärvsfrekvens i Västra Götaland (%) 81,4 80,2 79,9 

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

Arbetslösheten har ökat från 6,7 procent i början på året till 8,4 procent i början på 
2021, vilket är en ökning med cirka 16 500 arbetslösa. Även nivåerna på antalet varsel 
(knappt 22 000 under året) är i jämförelse med krisen 2008–2009. 

Pandemin har slagit olika mot olika branscher. Enligt Västsvenska Handelskammaren 
ser många branscher som drabbats av varsel behov av återbesättningar i liknande 
omfattning, dock inte alla, och särskilt inte exportindustrin och besöksnäringen. Det är 
inte heller troligt att det är samma kompetenser som behövs nu, som de man 
efterfrågade tidigare. Rapporten stärker VGR:s bild av att ett fortsatt behov av 
omfattande insatser av kompetensomställning och påbyggnadsutbildningar, validering 
och fortsatta satsningar på de unga som redan innan pandemin hade det särskilt svårt på 
arbetsmarknaden. 
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VGR har under året riktat insatser just mot exportindustrin, särskilt fordonsindustrin 
och dess underleverantörer, samt besöksnäringen. Det har skett i samordnade insatser 
med resurser från Tillväxtverket, Europeiska socialfonden (ESF) och kommunerna. 
Fokus för insatserna har varit utbildning och kompetensutveckling inom elektrifiering, 
nyttjande av digitala verktyg samt tillämpningen av dessa inom produktionen samt 
programmering. För besöksnäringen utvecklade Turistrådet ett webbaserat 
utbildningsprogram för privata företag där VGR finansierar 70 procent av den faktiska 
personalkostnaden. Detta var ett sätt att rusta branschen inför en omstart efter 
pandemin.  

Därutöver har den etablerade samverkansstrukturen med de delregionala 
kompetensråden och det nyinrättade centrala samverkansforumet med bland annat 
arbetsmarknadens parter, lärosäten och kommunalförbund varit centrala för ett snabbt 
informationsutbyte och för att kunna rikta insatserna rätt. 

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

 Fokusområdet är delvis uppnått 

Naturbruksförvaltningen har under året tagit steg för att behovsanpassa innehållet inom 
både gymnasiet och vuxenutbildningarna. Tillsammans med Myndigheten för 
Yrkeshögskolan har förvaltningen kartlagt ansökningar och kompetensbehov inom 
områdena lantbruk, virkesförädling, häst och djurvård. Därutöver har styrelsen för 
folkhögskolorna fortsatt att stödja vården med behovsanpassad språkutbildning samt 
stödja individer långt ifrån arbetsmarknaden genom VGR:s VIA-program, som är ett 
projekt med fokus på introduktion i arbetslivet.  

Ytterligare en viktig satsning är projektet Vi, som drivs av VGR:s folkhögskolor och har 
som mål att nå 1 000 unga i åldrarna 15–24 år, som är eller riskerar att hamna utanför 
arbetsmarknad och studier. 

En dialog pågår för närvarande med nationell nivå om det regionala mandatet inom 
arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning. Även inom detta fokusområde har 
framför allt insatser för att lindra effekterna av pandemin stått i fokus. 

För att på sikt kunna öka utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsdeltagande har VGR 
under året riktat insatser dit. Parallellt med bland annat samverkansprojekt med 
Arbetsförmedlingen för att utveckla insatser har organisationen Kompetens 123 
genomfört en kartläggning för att identifiera hinder och goda exempel som kan ligga till 
grund för ett ökat egenföretagande hos målgruppen. I kartläggningen lyfts bland annat 
behovet av lättillgänglig information, mentorskap, nätverk och bankkontakter. 

Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- 
och persontrafik 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått 

 Indikator till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Västra Götalands tilldelning i nationell och regional plan (%) - 18 18 
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I juni beslutade regeringen att påbörja revideringen av den nationella 
transportinfrastrukturplanen för 2022–2033 (med alternativ om en längre period  
2022–2037). Det innebär att även den regionala infrastrukturplanen behöver revideras. 
Inriktning för det arbetet antogs av regionstyrelsen i oktober. Arbetet med 
åtgärdsplanen påbörjades under hösten och fortsätter successivt i nära dialog med 
kommunalförbunden. Ett förslag till regional infrastrukturplan planeras att skickas ut på 
remiss framåt sommaren 2021.  

I oktober presenterade Trafikverket sitt nationella inriktningsunderlag, där verket har 
beaktat flera av de frågor VGR tillsammans med kommunalförbunden drivit och ger 
också tydliga signaler om att medlen är otillräckliga för det behov som regionerna lyft. 

Under våren har kommuner och kommunalförbund gett inspel till VGR vad gäller 
regionala cykelinvesteringar 2022–2025. VGR:s strategi för ökad cykling och 
cykelpotentialstudie ligger till grund för arbetet, och ett förslag på prioriterade 
cykelinvesteringar planeras att beslutas i regionstyrelsen våren 2021. 

I september beslutade VGR att avsätta totalt 20 miljoner kronor till en ny 
överlämningsbangård vid Skaraborg Logistic Center och till Trafikverket för 
medfinansiering av regionala cykelvägar. Satsningarna är helt i linje med den inriktning 
som regionstyrelsen antagit. 

Bredbandsmålet för Västra Götaland är att 95 procent av hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt en 
kartläggning från oktober 2019 var utfallet 86 procent, vilket pekar på att Västra 
Götaland ligger bra till, men troligtvis inte tillräckligt bra för att bredbandsmålet ska ha 
nåtts under året (siffrorna kommer först i mars 2021). Under våren fick VGR som en av 
fyra regioner del av ett statligt stöd för bredbandsutbyggnad på 34 miljoner kronor; 
stödet hanteras av Post- och telestyrelsen (PTS). 

Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att 
öka förståelsen för behoven 

 Fokusområdet är uppnått 

Under året har ett kunskapsunderlag för prioriterade järnvägsobjekt och tillhörande 
kommunikationsmaterial tagits fram för att göra prioriteringarna kända hos identifierade 
målgrupper på nationell nivå. Kunskapsunderlaget beskriver järnvägsbehovet i Västra 
Götaland. Materialet utgör, tillsammans med beslutad inriktning för den regionala 
infrastrukturplaneringen och VGR:s prioriteringar av objekt i nationell infrastrukturplan, 
en bred plan för hur den västsvenska järnvägen bör utvecklas i framtiden. 

Revideringen av den nationella infrastrukturplanen har inneburit ett intensivt 
påverkansarbete i form av möten med bland annat infrastrukturministern och samtliga 
riksdagspartiers infrastrukturpolitiska talespersoner i syfte att förmedla VGR:s 
prioriteringar. I VGR:s remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag konstaterar vi att 
våra prioriteringar ligger fast, med stambana Göteborg - Borås som den viktigaste 
insatsen. 
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Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt 
delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått  

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Andel invånare med <60 min till ett pendlingsnav med kollektivtrafik (%) - - 85,5 

Sysselsättningsgrad i länets lokala arbetsmarknader (%) (ökning i samtliga) 7 7 - 

Under året har arbetslösheten ökat i länets alla delregioner och sysselsättningen har 
minskat i hela Västra Götaland men med stor variation mellan kommuner.  

En konkret insats är VGR:s och Tillväxtverkets särskilda satsning i Strömstad, som 
drabbats särskilt hårt av pandemin samt av den stängda gränsen till Norge. Syftet med 
insatsen är att bidra till en mer robust lokal arbetsmarknad. Via kunskapsuppbyggnad, 
försöksverksamhet och utbildning ska omställning och nyföretagande främjas inom 
områden där potential finns för utveckling och nya arbetstillfällen. Exempel är maritima 
näringar och e-handel samt spedition i samarbete med lokala företag och regionala 
lärcentrum. Ambitionen är dels att hjälpa lokala näringslivet med affärs- och 
kompetensutveckling, dels att skapa förutsättningar för etablering av nya branscher och 
företag. 

Besöksnäringen är viktig för möjligheten att bo kvar i och flytta till samtliga delar av 
Västra Götaland. Därför har ett antal insatser genomförts för att stärka besöksnäringen 
genom kompetensomställning och samverkan med samhällsservice genomförts under 
året. 

För att kunna utveckla möjligheterna för en regional fysisk planering som ännu bättre 
möter de olika behov som finns i Västra Götaland har VGR under årets tagit fram 
underlag för att diskutera scenarier rörande boende- och flyttmönster, ortsstrukturer och 
liknande.  

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

 Fokusområdet är uppnått 

Under 2020 har ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi arbetats fram i bred 
samverkan. Arbetet har föregåtts av över 40 dialogtillfällen där cirka 1 000 personer 
deltagit. Förslaget har tagits fram i samverkan med kommuner, kommunalförbund, 
näringsliv, civila samhället, akademi, forskningsinstitut och myndigheter. Strategin har 
skickats på remiss till cirka 200 organisationer, och totalt kom det in 127 remissvar. 
Strategin beslutades av regionfullmäktige i februari 2021.  

Under 2020 har också nya program med koppling till EU:s sammanhållningspolitik för 
perioden 2021–2027 arbetats fram. VGR har tillsammans med Region Halland haft i 
uppdrag att ta fram regionala program. De regionala programmen är viktiga verktyg för 
att nå målen i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi.  
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Västra götalandsregionen ska verka för att stärka 
innovationskraften för en hållbar industri 

 Det prioriterade målet är uppnått 

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Tot. FoU-investeringar som andel av bruttoregionprodukt (%) 5,5 - 5,8 

EU:s regionala innovationsindex 145,1 - 145,4 

Trots den kraftiga konjunkturnedgången under året har VGR:s satsningar på 
omställning till en hållbar industri fortsatt. Det regionala innovationssystemet har visat 
sig vara robust. En samverkan mellan VGR, science parks, lärosäten, institut, enskilda 
företag och branschorganisationer samt arbetstagarorganisationer är nödvändig för att 
nå ut med insatser, och under pandemin har det varit en helt grundläggande tillgång.  

Företagens möjligheter att avsätta egna resurser för att investera i hållbar industri har 
dock begränsats på grund av försämrad avkastning. Ändå har flera företag vittnat om att 
investeringar i fossiloberoende åtgärder har prioriterats i jämförelse med övriga 
investeringar, där en nära förestående omställning till och med kan ha påskyndats av 
krisen. 

VGR beslutade att stödja utvecklingen av Assar Industrial Innovation Arena i Skövde 
till ett produktionstekniskt laboratorium som stärker Västra Götalands möjligheter att 
tillverka elmaskiner till elfordon. Denna satsning har en tydlig växelverkan med Volvo 
Cars beslut att satsa på tillverkningen av elmotorer på motorfabriken i Skövde. 

Arbetet framåt inom detta område handlar mycket om den regionala 
utvecklingsstrategins genomförande, bland annat med fokus på hållbar industri, 
elektrifiering och digitalisering. Under året har dialogen med den nationella nivån 
fördjupats, för att få till stånd fler samordnade och effektiva regionala och statliga 
insatser. 

En annan del av Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft bygger 
på att länet kan erbjuda attraktiva platser som får människor att flytta hit eller välja att 
bo kvar, attraherar företag, kompetenser och investeringar samt lockar besökare och 
skapar en positiv identitet. De kulturella och kreativa näringarna har gett regionen mode 
och textil, spelutveckling och filmproduktion som särskilt framstående specialiseringar, 
med unika spetskompetenser inom både näringsliv och innovationsstödssystem.  

I mitten av mars stod det klart att kulturföretagen drabbades hårt av pandemin. VGR 
har därför gått in med extra utvecklingsmedel för att stötta aktörer inom branschen och 
uppemot 500 företag och föreningar väntas nås av insatserna.   

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

 Fokusområdet är uppnått 

Utöver de insatser som gjorts regionalt har VGR tillsammans med bland annat AB 
Volvo, Business Region Göteborg, Volvo cars och Göteborgs stad gått samman för att 
påtala behovet av nationella insatser för utvecklingen av en elektrifierad transportsektor.  
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Digitaliseringen är en annan viktig aspekt av hållbar industri. En förutsättning för en 
digital omställning är att arbetskraftens potential tillvaratas och att det finns möjligheter 
till kompetensutveckling. Satsningen på AI Sweden på Lindholmens Science Park, där 
Vinnova och VGR ansvarar för basinvesteringar, är en viktig plattform för att utveckla 
och främja näringslivets och offentlig sektors ansvarsfulla nyttjande och kompetens 
inom artificiell intelligens. 

Under året beslutade VGR att gå vidare med satsningen kring Sahlgrenska Life som 
syftar till att knyta samman Sahlgrenska universitetssjukhus med Göteborgs universitets 
verksamhet. Satsningen syftar till att knyta samman framtidens vård, forskning och 
näringsliv inom området life science för att stärka kopplingen mellan resultat från 
forskningen och konkreta förbättringar i vården, till nytta för patienterna. Parallellt med 
satsningen kring Sahlgrenska Life har under året en regional life science strategi arbetats 
fram för beslut under 2021. VGR har också beslutat att tillsammans med Vinnova 
fortsätta den gemensamma satsningen på AstraZeneca BioVentureHub som är en unik 
innovationsplattform inom life science i Mölndal.   

Strategiska satsningar har även gjorts på infrastruktur inom forskning och innovation för 
framtidens flygmotorer. Denna investering svarar upp mot flygets miljöomställning och 
behov av nya material och produktionsmetoder. 

Klimatutsläppen från fossil energi i västra götaland ska minska 
 Det prioriterade målet är inte uppnått 

 Indikator till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Utsläpp av fossil koldioxid (miljoner ton) 10,2 10,2 10,4 

Utsläppen minskar inte i den takt de behöver för att vi ska nå våra mål. 

Västra Götaland är Sveriges mest utpräglade industrilän med en kemiindustri som 
historiskt sett är starkt beroende av petroleumprodukter för framför allt tillverkningen 
av bensin och diesel. Västra Götaland är också en av de regioner i Europa som är mest 
beroende av fordonsindustrin. Om länet tar en framträdande plats i omställningen 
minskar Sverige sitt koldioxidavtryck på ett betydande sätt. Detta kan göras genom 
investeringar för att minska fossilberoendet i kemi- och fordonsindustrin, innovationer 
som ökar energi- och materialeffektiviteten i produktionen samt kompetensutveckling 
som gör arbetskraften fortsatt konkurrenskraftig. Samtidigt får svensk industri en 
möjlighet att stärka sin konkurrenskraft i en global ekonomi som snabbt rör sig bort 
från fossilberoendet. 

Under hösten har VGR fört en dialog med bland annat Tillväxtverket och 
Näringsdepartementet om möjligheten att nyttja resurser ur EU:s satsning på grön 
återhämtning och omställning inom ramen för Next Generation EU, som är EU:s 
tillfälliga satsning för en hållbar återhämtning efter pandemin. VGR:s ambition är att 
resurser ska kunna användas för gröna investeringar i den västsvenska kemi- och 
petroleumindustrin. 

Det är också viktigt att lyfta insatser för att på olika sätt utveckla och inspirera till 
cirkulära affärsmodeller, där branscherna textil och bygg har varit i särskilt fokus. 
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Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" 

 Fokusområdet är delvis uppnått 

Insatserna inom ramen för Klimat 2030 har ökat 2020, men utsläppen minskar inte i 
linje med vad som behövs för att nå klimatmålen. 

Under 2020 lanserades VGR tillsammans med länsstyrelsen satsningen Kommunernas 
klimatlöften. Satsningen består av 20 konkreta klimatåtgärder som kan genomföras 
under ett år och som beräknas ge stor klimatnytta. Vid lanseringen i december hade 48 
kommuner i Västra Götaland antagit sammanlagt 326 klimatlöften. När de sedan 
genomförs 2021 beräknas utsläppen minska med 42 400 ton koldioxidekvivalenter per 
år, vilket motsvarar 0,41 procent av länets totala utsläpp (inklusive industrin). 

En koldioxidbudget tagits fram för Västra Götaland. Koldioxidbudgeten följer den 
beräkningsmodell som ett flertal kommuner och regioner använt, vilket möjliggör 
jämförelser.  

Koldioxidbudgeten utgör ett verktyg för att nå de, av VGR, sedan tidigare antagna 
klimatmålen om 80 procents minskning av utsläppen till 2030 jämfört med 1990, och 
den visar att utsläppen i länet behöver minska med 16 procent per år fram till 2040 för 
att nå Parisavtalets mål om maximalt två graders temperaturhöjning globalt. 

Ett exempel på VGR: s arbete för att minska den egna miljöpåverkan är den nybyggda 
solcellsparken på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL). Elen som produceras kommer 
minska NÄL:s utsläpp av koldioxid med 173 ton per år och minska kostnaderna för 
köpt el med cirka 1,4 miljoner kronor per år.   
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Kultur 
Kulturåret 2020 dominerades av pandemins effekter. Statens kulturråd gör 
bedömningen att hela kulturlivet är drabbat och det är svårt att lyfta fram en grupp eller 
bransch som är särskilt utsatt. Verksamheter har fått ställas in och ställas om, vilket 
resulterat i uteblivna kulturupplevelser och förändrade utbildningsmöjligheter.  

Från mitten av mars har biljettintäkterna gått ner med cirka 90 procent. För många 
arrangörer och bokningsbolag hämtas drygt hälften, i vissa fall 100 procent, av årets 
intäkter in på sommaren. För 2020 hamnar den siffran på noll. De stora scenerna har 
haft omfattande intäktsbortfall 2020, och än högre bortfall är prognostiserade för 2021.  

Under våren och sommaren har både staten och VGR beslutat om stödpaket till 
kulturaktörer i Västra Götaland. Verksamheterna har försökt att fortsatt bidra till 
invånarnyttan och utrymme har skapats för nya produktioner samtidigt som 
digitaliseringen gett möjligheter att nå nya grupper. 

Deltagandet i kulturlivet ska öka 
 Det prioriterade målet är delvis uppnått  

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Andel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner (%) 26 25 25 

Antal unika deltagare i kurser på folkhögskolor 14 977 18 078 15 492 

Antal unika deltagare i kurser på studieförbund 212 604 215 792 211 603 

Av de över 100 kulturverksamheter som för stöd av VGR har alla på olika sätt försökt 
att fortsatt bidra till invånarnyttan trots pandemin. Även inom kulturens verksamheter 
är den digitala omställningen stor och ger en möjlighet för att nå och angå dem man inte 
annars berör.  
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Scenkonstinstitutionerna generellt i Västra Götaland har varit helt eller delvist stängda 
sedan i mars, och publikantalet 2020 föll med 70 procent jämfört med 2019. Totalt  
55 procent färre barn och ungdomar besökte en scenkonstföreställning jämfört med 
2019. Den publik som deltog på distans avspeglas dock inte i siffrorna.  

Museer runt om i Västra Götaland drabbades också hårt, trots att de flesta fick hålla 
öppet under våren med ett begränsat besöksantal på 50 personer. Sedan den 24 
november har de dock varit helt stängda och jämfört med 2019 föll besöksantalet med 
44 procent för 2020. Totalt 230 500 barn och unga besökte museerna, vilket är en 
minskning med 52 procent jämfört med 2019.  

Sammanlagt uppgick det totala besöksantalet till kulturinstitutionerna till 1 401 500 
besök, vilket motsvarar en minskning med 55 procent jämfört med 2019. 

VGR har under året haft en central roll som länk mellan det lokala kulturlivet i Västra 
Götaland och de olika statliga stödpaket som tillgängliggjorts under året. VGR har även 
stöttat upp med egna utlysningar. Under 2020 betalade VGR ut drygt 9,9 miljoner 
kronor i form av arrangörsstöd för barn och unga, där kommuner och arrangörer kan 
söka subventioner för professionella kulturupplevelser.  

Det är främst olika typer av digitala lösningar och arrangemang som stått i fokus för 
kulturbolagen i VGR. Det årliga lägret Side by Side arrangerat av Göteborgs Symfoniker 
hade cirka 700 deltagare 2020, mot drygt 2 000 ett normalår. Symfonikernas ordinarie 
digitala kanal GSOplay har sänt en mängd konserter, varav nationaldagskonserten 
strömmades av en halv miljon tittare. De digitala sändningarna har fått en mycket stor 
spridning under pandemin, vilket betyder att man trots många inställda projekt har 
uppnått målet om stort deltagande i kulturlivet. Även Göteborgsoperan har nått 
publiken genom olika digitala program och aktiviteter, medan Regionteater Väst, som 
fokuserar på skolorna, har haft möjlighet till publika aktiviteter. 

Av årets tio mest sedda svenska filmer med premiärår 2020 på bio är fyra Film i Västs 
samproduktioner. 

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

 Fokusområdet är inte uppnått 

Sommarens festivaler är en central del av kulturutbudet utanför de större städerna, men 
2020 har många av dessa ställts in eller i vissa fall reviderats. Under våren avstannade 
dessutom olika filminspelningar helt men har nu återupptagits; i vissa fall har detta 
gynnat Västra Götaland särskilt, eftersom svenska produktioner som hade planerat att 
spela in utomlands nu spelas in i Västra Götaland i stället. 

Ett särskilt krisstöd (totalt 1,8 miljoner kronor) har gått till Hembygd – Väst, 
Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst (NAV) och Maritimt i Väst. Dessa 
verksamheter har i sin tur fördelat stödet till medlemsföreningar med särskilda 
ekonomiska behov med anledning av pandemin. Dessa organisationer främjar 
deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling och besöksnäring. 

Regionens kulturverksamheter har på olika sätt ställt om för att bidra med kultur i 
Västra Götaland trots rådande omständigheter. Exempelvis har orkestermedlemmar 
gjort framträdanden utanför äldreboenden runt om i Västra Götaland.  
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Kollektivtrafik 
För att minska risken för trängsel och smittspridning har Västtrafik haft i uppdrag att 
köra trafiken i normal omfattning men med förstärkningsturer. I kombination med 
kraftigt minskade biljettintäkter innebär detta omfattande ekonomiska konsekvenser, 
som delvis har mildrats av lägre trafikkostnader och tillkommande riktade statsbidrag. 

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

 Det prioriterade målet är inte uppnått 

 Indikator till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor (%) 33 33 23 

Förutsättningarna att nå målet har försämrats kraftigt med anledning av pandemins 
påverkan på kollektivtrafiken. Från mitten av mars halverades resandet, för att därefter 
öka något under sommarmånaderna. Från midsommar till månadsskiftet 
oktober/november skedde en viss återhämtning på resandet, vilket innebar en 
stabilisering kring -30 procent. Därefter kom nya och skärpta restriktioner, vilket 
medfört att årets två sista månader hade en nedgång i resandet på cirka -45 procent 
jämfört med samma månader 2019. Resandet för hela året slutar på en minskning på 
cirka -110 miljoner resor (-31 procent).  

Biltrafiken har också minskat men inte lika mycket, vilket innebär att kollektivtrafiken 
tappar marknadsandelar. Att fler nyttjar digitala möten och i högre grad väljer gång och 
cykel för sina resor är positivt för det hållbara resandet, men totalt bedöms utvecklingen 
röra sig i fel riktning i förhållande till uppsatta mål. 

VGR:s trafikförsörjningsprogram, som pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen 
för kollektivtrafikens utveckling, har varit ute på remiss under året. På uppdrag av 
regionstyrelsen har förslag till målnivåer i programmet setts över, och pandemins 
påverkan på kollektivtrafiken 2021–2025 har analyserats under hösten inför 
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beslutsversionen. Det innebär att beslutet om nytt trafikförsörjningsprogram har 
försenats och beräknas tas av regionfullmäktige i maj 2021.  

Samtidigt pågår olika satsningar för att öka det hållbara resandet, där införandet av 
förenklad zonstruktur genomfördes i november 2020. Den nya zonstrukturen syftar till 
att sänka tröskeln till att resa kollektivt och därmed bidra till fler och nöjdare resenärer. 

Utveckla målbild för det storregionala bussnätet 

 Fokusområdet är uppnått 

Målbild tåg – delmål 2028 inklusive storregional busstrafik, har varit på remiss under 
året och beslutades av kollektivtrafiknämnden i november 2020. Strategin visar hur 
trafiken kan utvecklas som ett sammanhängande och effektivt system som bättre knyter 
samman regionen utifrån redan beslutade infrastrukturåtgärder. Målet för Västra 
Götaland är att låta tågtrafiken vara ryggraden i den regionala kollektivtrafiken. I vissa 
relationer finns det däremot inte järnväg, och där fyller storregional busstrafik denna 
funktion i stället. 

Storregional busstrafik ingår i målet om ett sammanhängande system med knutpunkter, 
där anslutande linjer knyts ihop med välanpassade bytestider och återkommande 
mönster för att göra det enkelt för resenären. Utgångspunkten är att de storregionala 
stråken ska erbjuda samma funktion oavsett om det gäller buss eller tåg. Det innebär i 
sin tur att resenären kan förvänta sig ett tydligare fokus vad gäller restider, hållplatser 
och komfort. 

Trafikförsörjningsprogrammet – övrig rapportering 
Under våren och sommaren beslutade VGR och Göteborgs Stad att avsluta delprojektet 
stadslinbana i Sverigeförhandlingen, eftersom kostnaderna visat sig bli väsentligt högre 
än vad som ursprungligen var avtalat. 

Genomförandet av en strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor har fortsatt under 
året – dels genom framtagandet av en handlingsplan, dels genom arbete med att testa 
och tillämpa sociala konsekvensanalyser i strategisk planering. I arbetet med 
Trafikförsörjningsprogrammet har de sociala aspekterna bedömts i en samlad 
hållbarhetsbedömning.  

I Västtrafiks genomförandeplaner ingår bland annat fortsatta satsningar på att göra resan 
trygg, anpassa hållplatser för personer med funktionsnedsättning samt göra sociala 
konsekvensanalyser inför upphandlingar. 

Utfasning av fossila drivmedel ingår i Västtrafiks uppdrag och sker successivt i 
respektive upphandling. Nettoutsläppen av koldioxid ska minska med 80 procent från 
2006 till 2020, men målet kommer inte riktigt att nås till 2020 på grund av nationellt 
förändrade förutsättningar för flytande biodrivmedel. 

Kollektivtrafiken utförs redan idag till 97 procent med förnybara drivmedel men för att 
nå målet behövs en omfattande elektrifiering av stadstrafik med buss. I och med 
införandet av elbussar i stadstrafikavtal har Västtrafik numera Nordens största 
elbussflotta.  
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Hälso- och sjukvård 
Från mars till december vårdades 8 561 personer för Covid-19 på VGR:s sjukhus varav 
769 på IVA. Medelvårdtiderna var längre under våren än hösten framförallt för IVA och 
överlevnaden efter sjukhusvistelse var 90 procent både vår och höst. Drygt hälften av 
alla vårdtillfällen avsåg personer över 70 år. 

Pandemin har bidragit till en snabb positiv utveckling när det gäller arbetet med att 
förenkla och intensifiera användningen av digitala lösningar. Användandet av mobila 
team har ökat och teamens uppdrag har utvecklats till att omfatta fler målgrupper, vara 
ett stöd vid primärvårdsinsatser och vid kommunala sjukvårdsinsatser i hemmet samt 
tillskapandet av regionala samordningsråd. Pandemin har dessutom medfört en mängd 
nya arbetssätt, samarbetsformer och samarbetsytor samt ny kompetensmix vid 
bemanning av intensiv- och epidemivård. 

Invånarnas tillgänglighet till hälso- och sjukvård har dock totalt sett försämrats under 
året och även om viss återhämtning skett under hösten uppnåddes tillgänglighetsmålet 
för vård inom 90 dagar inte under året. Efter sommaren tillskapades en tillfällig 
organisation med en regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL) för att omhänderta 
den vård som skjutits upp under pandemin. 

Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till 
vård för personer med psykisk sjukdom 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått 

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök till 
barn- och ungdomspsykiatri (BUP) (%) 

58 52 53 

Andel listade individer med diagnos depression som fått 
psykosociala/terapeutiska insatser (%) 

22 23 23 
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Den psykiska ohälsan är fortsatt hög. Under den pågående pandemin har dessutom den 
psykiska ohälsan ökat både kopplat till den nya sjukdomen sjukdomen och till dess 
psykosociala konsekvenser. 

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till vård sker inom flera områden. Ett antal 
vårdcentraler har ett tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa, där fler barn och 
unga fick kontakt med vården 2020 jämfört med föregående år. Ett arbete pågår inom 
både primärvården och specialistpsykiatrin med att se över registreringsrutiner, 
effektivisera vårdflöden och stödja arbetet i vården enligt principen om stegvis vård. Det 
innebär att hälso- och sjukvården erbjuder insatser som sträcker sig från råd om 
egenvård, via assisterad självhjälp, till individuella behandlingsinsatser i samverkan med 
patienten och efter hennes eller hans aktuella behov. Tillgängligheten har också ökat 
genom den snabbt ökande andelen digitala vårdmöten, egenvårdsstöd och behandlingar. 

En särskild handlingsplan för att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin är 
framtagen i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrins samordningsråd, på uppdrag 
av VGR:s fem hälso- och sjukvårdsnämnder. 

I samverkan mellan kommunerna och VGR finns Mini-Maria, vilket är mottagningar för 
ungdomar och unga vuxna med problem runt alkohol och andra droger. En avgörande 
framgångsfaktor för denna målgrupp är att huvudmännens insatser samordnas och att 
behandlingsutbudet utvecklas. Verksamheten pågår i olika omfattning inom olika 
områden i regionen. I Göteborgsområdet samt på Tjörn finns Mini-Maria sedan länge. 

Andelen personer som väntat högst 30 dagar till första besök inom barn- och 
ungdomspsykiatrin var 54 procent i december 2020 (52 procent december 2019). 
Antalet väntande över 30 dagar har alltså ökat jämfört med december 2019. 
Tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar för barn och unga är fortsatt låg, 8 
procent i december 2020 jämfört med rikets 16 procent (7 procent 2019). Variationen är 
dock stor inom regionen. 

För vuxenpsykiatrin ökade antalet som väntat över 90 dagar jämfört med i december 
2019 och andelen som väntat högst 90 dagar på förstabesök var 78 procent (84 procent 
december 2019). Orsaker till den låga tillgängligheten för både barn, ungdomar och 
vuxna är bland annat fortsatt brist på psykologer, specialistläkare och 
specialistsjuksköterskor på både nationell och regional nivå. 

Diagram 1. Tillgänglighet till första besök inom vårdgarantin för BUP och VUP i VGR 2018–2020 
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Under pandemins första våg hade cirka 60 000 färre fysiska besök inom den specialiserade 
psykiatrin utförts, samtidigt som antalet digitala vårdkontakter ökade med 55 000. Det 
finns inget som i dagsläget tyder på att behandlingar inom den psykiatriska slutenvården 
skjutits upp. 

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

 Fokusområdet är delvis uppnått 

Antalet besök till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och antal individer som haft 
kontakt med BUP har ökat de senaste åren. Samtidigt har komplexiteten i dessa ärenden 
ökat, vilket ställer allt större krav på utredning och samverkan. Detta gör att BUP får allt 
svårare att klara vårdgarantigränsen, både vad gäller första besök inom 30 dagar och 
fördjupad utredning och behandling. 

Vid samtliga sjukhusförvaltningar pågår ett arbete med att genomföra den 
barnpsykiatriska utvecklingsplanen, där en del är att skapa större och robustare 
mottagningar. Några har genomfört planerade förändringar och koncentrerat delar av 
verksamheten, medan andra tagit fram förslag som man fortsatt arbetar med. 
Implementering av de regionala medicinska riktlinjerna fortsätter och därmed ökar 
möjligheten till standardiserade arbetssätt. 

Att utveckla digitala arbetssätt har legat i fokus inom samtliga förvaltningar under året. 
Det finns också behov av att utveckla samarbeten för att öka jämlikheten i vården. 

Idag finns förstärkt första linje för barn och ungas psykiska hälsa vid 16 vårdcentraler. 
Insatserna på dessa enheter når i snitt 5 procent av barn och unga i åldrarna 6–18 år. 
Det är fortsatt stora skillnader i nyttjandet av verksamheterna. 

I en kartläggning framkommer att det totala antalet väntande inom barn- och 
ungdomspsykiatrin är betydligt fler i VGR än andra regioner. VGR har en eftersläpande 
kö men möter inflödet av nya patienter, vilket gör att kön inte växer. Förslag på 
aktiviteter för att öka tillgängligheten har formulerats, till exempel att  

• Tillskapa en regional enhet för att samla inflödet, ett kontaktcenter, ”En väg in” 

• Tillskapa en regional enhet med ett gemensamt ansvar för att alla fördjupande 
utredningar ska erbjudas inom vårdgarantin 

• Samla utvecklingsarbete för digitala arbetssätt  
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått 

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Andel indikatorer som redovisas på sjukhusnivå där resultaten i Västra Götaland 
är lika med eller över riksgenomsnittet (%) 

88 - 91 

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

9 9 9 

Pandemin har krävt ett omfatande prioriteringsarbete för att upprätthålla god medicinsk 
kvalitet. Den organisatoriska effektiviteten och förmågan har ställts på prov, där VGR 
har lyckats öka kapaciteten gällande vårdplatser för patienter med covid-19 och 
samtidigt klara det akuta uppdraget.  

Det medicinska kvalitetsutfallet jämförs och redovisas i Verksamhetsanalysen och i 
rapporterna ”Sjukvård i Västra Götalandsregionen - Med fokus på sjukhusbaserad vård” och 
”Primärvårdsrapport”. Kvalitetsutfallet som redovisas 2020 är något bättre jämfört med 
tidigare, även om det fortfarande finns områden där ytterligare förbättringar önskas. 
Förbättringar ses inom hjärtsjukvården, där allt fler patienter genomgår 
kranskärlsröntgen inom rimlig tid, och inom cancersjukvården där fler patienter med 
bröstcancer blir opererade inom de första fyra veckorna efter att en cancermisstanke har 
uppstått. Fler patienter med höftfraktur blir också opererade inom det första dygnet. 

Arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården pågår, där exempelvis digitaliseringen 
har accelererat påtagligt under året medan andra utvecklingsområden har fått stå tillbaka. 

Inom systemet för kunskapsstyrning har de första personcentrerade sammanhållna 
vårdförloppen inom olika sjukdomsområden tagits fram nationellt och förberedelser för 
ett regionalt införande pågår i berörda förvaltningar. Fortsatt genomförande av 
utbildningsplanen i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling stärker verksamheternas 
förmåga och kapacitet till ständig förbättring. 

Tillgång till data för uppföljning och analys har utvecklats. Ett webbaserat 
statistikverktyg för uppföljning av medicinsk kvalitet i sjukhusvården har lanserats och 
ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården bestående av kvalitetsindikatorer, 
PrimärvårdsKvalitet, är infört i vårdvalsverksamheterna.  

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

 Fokusområdet är delvis uppnått 

Arbetet med att minska detaljstyrningen är en bärande princip i en rad pågående 
utvecklingsarbeten, som ett mer långsiktigt och synkroniserat arbete med 
vårdöverenskommelser och krav- och kvalitetsböcker och regionfullmäktiges uppdrag 
att ta fram en förenklad ersättningsmodell för sjukhusen under åren 2022–2023.  

Ledning och styrning har under året präglats mer av tydlighet och tillit och visat på 
genomförandekraft och samarbetsförmåga i hela hälso- och sjukvårdssystemet. 
Lärdomar från arbetssättet används nu vid ledning av tillgänglighetsarbetet. 
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Utveckling av samordningsråd och kunskapsorganisation samt förbättrad tillgång och 
stöd till data och analys skapar bättre förutsättningar för ökad styrning genom tydliga 
uppdrag och mål samt tillit i genomförandet.  

Flera förvaltningar beskriver betydelsen av att tydliggöra chefsuppdraget på alla nivåer 
och skapa goda förutsättningar för cheferna. Även utvecklingsdialoger och delaktighet i 
att bryta ned övergripande mål till mål för egna verksamheten lyfts fram. 

Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra samverkan mellan VGR och 
kommun för att minska antalet överbeläggningar 

 Fokusområdet är delvis uppnått 

Under 2020 har antalet vårdplatser kraftigt påverkats av pandemin. För att skapa bereda 
utrymme för den akuta vården har patienter i större utsträckning fått vård i hemmet. 
Samverkan mellan mobila team från specialistvård, primärvård och kommunal hälso- 
och sjukvård har fungerat mycket bra på de flesta håll i länet. 

Sjukhusen har arbetat på olika sätt för att skapa fler tillgängliga vårdplatser, där ett 
minskat behov av inneliggande vård är en viktig del. Exempel på aktiviteter är 

• fortsatt fokus på systematiskt patientsäkerhetsarbete bland annat för att minska 
vårdskador och vårdrelaterade infektioner 

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

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

• fortsatt arbete med trygg och säker utskrivning för att korta vårdtider och få 
färre återinskrivningar i samverkan specialistvård-primärvård och kommun 

Från en tidigare genomsnittlig beläggningsgrad inom somatisk slutenvård på närmare 
100 procent låg beläggningsgraden i mars–maj under 90 procent på alla förvaltningar. 
Under sommarmånaderna gick den liksom tidigare år upp, och har från och med 
september månad legat på en högre nivå än under våren. Under tredje kvartalet var 
medelbeläggningen 87 procent. 

Riktlinjer för Samordnad Individuell plan (SIP) har tagits fram under året och har börjat 
implementeras. Den samordnade planen syftar till delaktighet samt patientsäker, effektiv 
vård i hemmet och därigenom kan onödiga återinskrivningar undvikas. Antalet 
samordnade individuella planer har inte ökat under året, antalet planeringar i hemmet 
har minskat och sker nu i större utsträckning via videomöte och eller telefon.  
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Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar 

 Det prioriterade målet är uppnått 

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Antal inkomna ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster 686 374 872 619 1 182 102 

Antal digitala besök (vårdkontakter) 14 566 27 471 114 499 

Digitaliseringen har tagit stora steg framåt, där invånarnas tillgång till digitala vårdformer 
har ökat mer än något år tidigare, framför allt vad gäller digitala vårdmöten vars 
nyttjande ökat med över 415 procent. År 2020 gjordes cirka 115 000 digitala vårdbesök, 
vilket motsvarar 3,3 procent av alla vårdbesök; siffran för december var 5,3 procent. 
Andelen i december varierar dock mellan förvaltningarna, där Närhälsans andel var 9,5 
procent och sjukhusförvaltningarnas andel var mellan 2 och  
6,4 procent.  

Diagram 2. Antal digitala vårdmöten 2019–2020 
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Diagram 3. Andel digitala vårdmöten 2020 

 

Fokus 2020 har legat på att genomföra de av Regionstyrelsen beslutade sex prioriterade 
digitala invånartjänsterna. Syftet med dessa tjänster är att förenkla invånarnas kontakter 
med hälso- och sjukvården, öka delaktigheten och effektivisera vårdkontakterna för 
patienter och vårdgivare. Nedan redovisas ett antal exempel på utveckling inom 
digitalisering. Exemplen är framlyfta för att illustrera vissa händelser inom VGR och 
utgör inte en fullständig lista. 

- Digitala vårdmöten Habilitering & Hälsa har tagit fram manualer och information till 
tolkanvändare om distanstolkning och Regionhälsans barnmorskemottagningar har 
slutfört ett pilotprojekt för digital eftervård för besök som inte kräver undersökning. 
Det finns dessutom flera tillämpningar av tjänsten Mitt vårdmöte, till exempel för 
amningsmottagningar samt tjänsterna Hälsocoach online, Närhälsan online och 
Ungdomsmottagning online.  

- 1177 Vårdguiden ska vara patientens digitala väg till hälso- och sjukvården i VGR, 
och alla digitala vårdtjänster som upphandlas och utvecklas i VGR ska kunna nås den 
vägen. Som en del i detta ska alla berörda verksamheter i VGR tillhandahålla basutbudet 
inom 1177. Användningen av e-tjänster via 1177 Vårdguiden ökade 2020 med i 
genomsnitt 36 procent (antal ärenden). 

- Stöd och behandling Tillämpning av stöd- och behandlingsplattformen fördelas 
mellan stödprogram och behandlingsprogram. Med stödprogram avses digitala verktyg 
som används till bland annat behandlingsuppföljning, patientutbildning, stöd till 
närstående och registreringar av olika typer av aktiviteter. Neo Föräldrastöd inom NU-
sjukvården som är ett exempel på stödprogram för föräldrar till för tidigt födda barn. 
Till behandlingsprogram räknas internetbaserad kognitiv beteendeterapi via nätet (KBT 
på nätet) och nyttjas främst inom primärvården men erbjuds även av vissa barn- och 
ungdomspsykiatriska mottagningar respektive vuxenpsykiatriska mottagningar. Totalt 
142 vårdcentraler erbjuder idag KBT på nätet, vilket är en ökning med 29 procent 
jämfört med 2019. Under 2020 startades cirka 3 500 nätbaserade KBT-program vilket 
motsvarar cirka 11 procent av alla KBT-behandlingar. Hörselverksamheten har etablerat 
en plattform på Stöd- och behandlingsplattformen via ett forskningsprojekt för att se 
hur internetbaserad utökad hörselrehabilitering för hörapparatanvändare kan fungera 
kliniskt. 
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- Webbtidboken är en del av basutbudet inom 1177 där patienter själva kan boka, 
omboka och avboka mottagningsbesök. Tjänsten är införd inom Närhälsans alla 
verksamheter. För sjukhusens del kan patienten avboka respektive omboka sitt besök, 
och ett breddinförande påbörjades under hösten med varierande takt utifrån 
pandemiläget. Cirka 30 privata vårdgivare använder webbtidboken. 

- Egenmonitorering innebär att patienten själv delvis ska kunna hantera sin sjukdom 
och skicka in överenskomna mätvärden till vårdgivaren, i stället för att besöka en 
mottagning eller vara inlagd på sjukhus. Egenmonitorering är ett pågående pilotprojekt, 
där flera verksamheter medverkar. 

- Vårdexpressen är ett digitalt verktyg för anamnes och triage i primärvården. Avtalet 
är hävt och aktiviteterna avslutade men arbetet fortsätter för att få till en digital 
triageringslösning så att patienterna snabbare hamnar rätt i vården. 

Den digitala utvecklingen behöver stödjas för att bibehållas och fortsätta. Det finns 
potential för ytterligare digitalisering och nyttjande av tjänster. 

Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre 
diagnostik och ökad patientsäkerhet 

 Fokusområdet är uppnått 

Inom digitala vårdformer har implementeringstakten ökat explosionsartat under 
pandemiåret. Även andra projekt har påverkats, där vissa har fördröjts samtidigt som 
nya lösningar har skapats. 

Inom området artificiell intelligens (AI) har ett trettiotal digitala innovationsprojekt 
genomförts eller startas 2020, exempelvis: 

Ett AI-baserat beslutssupportsystem för individualiserad MS-behandling, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 
Projektet handlar om att utveckla ett AI-baserat beslutssupportsystem för att förbättra 
terapivalet vid behandling av MS, samt möjliggöra individualisering av behandlingen. 

Prediktera planerat utskrivningsdatum inom 24h efter inskrivning med hjälp av AI, Södra 
Älvsborgs sjukhus. 
Projektet handlar om att utveckla AI för som ska prediktera och ge beräknat besked om 
planerat utskrivningsdatum. 

Minska tidig återinskrivning i heldygnsvården med maskininlärning: utveckling och implementering, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Projektet handlar om att utvärdera, vidareutveckla och testa AI, samt skapa ett 
beslutsstöd baserat på detta. 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
 Det prioriterade målet är inte uppnått 

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

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

64 64 65 
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Andel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på första besök (%) 68 78 77 

Andel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på behandling (%) 68 67 59 

Specialiserad somatisk vård 
Arbetet med att uppfylla vårdgarantin har fortsatt. Under januari och februari uppnådde 
sjukhusen hälso- och sjukvårdsnämndernas beställning för förstabesök och producerade 
mer än beställningen för behandling. Från och med mars förändrades dock situationen 
och stora delar av den planerade vården ställdes in eftersom akut- och intensivvård 
prioriterades. 

Tillgängligheten har totalt sett försämrats under året, men efter ett stort 
produktionsbortfall under pandemins första våg lyckades sjukhusen behålla relativt höga 
produktionsnivåer under den andra vågen. I kombination med minskat remissinflöde 
och köp av vård blev resultatet att tillgängligheten till förstabesök i slutet av 2020 låg på 
samma nivå som i slutet av 2019. För behandling minskade tillgängligheten i slutet av 
2020 jämfört med i slutet av 2019, som en följd av den hårt belastade operations- och 
intensivvården. 

Andelen vårdgarantipatienter som 2020 väntat högst 90 dagar på första besök (inklusive 
psykiatri) eller behandling var i december 77 procent för besök och 59 procent för 
behandling, att jämföra med december 2019 då nivån uppgick till 78 respektive 67 
procent. 

Inom den specialiserade öppenvården är det uppdämda vårdbehov som tillkommit på 
grund av pandemin uppskattat till 10 000 förstabesök och 18 000 
operationer/behandlingar. För att omhänderta detta behov behöver hela den samlade 
vårdkapaciteten i VGR nyttjas och mängden vård som utförs behöver tillfälligt öka, 
samtidigt som omställningen behöver fortsätta i högt tempo. 

Diagram 4. Måluppfyllelse vårdgaranti förstabesök och behandling 2018–2020. Mål: 100 procent av 
patienterna ska erbjudas besök/behandling inom 90 dagar. 

 

Primärvård 
Tillgängligheten i primärvården har påverkats av ett lägre söktryck eftersom patienter 
inte velat besöka mottagningar på grund av smittorisk. Tillgängligheten har ändå kunnat 
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upprätthållas via digitala kontakter. Antalet inkommande samtal ökade under året med 
11 procent. Ökningen var störst under hösten. Närhälsan Online hade 40 000 besök 
under året. 

Webbokningarna under året ökade med 74 procent. Bokning av PCR-provtagning, 
antikroppstester samt vaccination av säsongsinfluensa har i stor utsträckning skett via 
webben. 

Närhälsan inom VGR har startat ett gemensamt förbättringsarbete för alla vårdcentraler 
för att öka tillgängligheten till telefonkontakt, och vid en mätning av telefontillgänglighet 
hösten 2020 hade VGR en tillgänglighet på 90 procent, jämfört med rikets 87 procent. 

Tillgängligheten till en första medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvård var i 
december 2020 81 procent mot rikets 82 procent. Ett tjugotal vårdcentraler hade en 
tillgänglighet på under 80 procent men, merparten av vårdcentralerna hade en 
tillgänglighet över 90 procent.  

Tillgänglighet till bedömning av läkare var 87 procent, vilket är samma som för riket. 
För sjuksköterskor var tillgängligheten 94 procent jämfört med rikets 89 procent. 

Tillgängligheten till rehabenheterna bedöms vara god. Pandemin innebar minskat antal 
besök, vilket resulterade i ökad tillgänglighet. 

Akutmottagningar 
Målet är att av alla patienter som tas emot på akutmottagning ska 90 procent ha en total 
vistelsetid (TVT) på på maximalt fyra timmar. Måluppfyllelsen för TVT på akuten har 
inte uppnåtts 2020. Medelmåluppfyllelsen var 65 procent. Mars, april och maj hade den 
högsta måluppfyllelsen på 69, 71 respektive 70 procent (jämfört med 64 procent i maj 
2019). Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sjukhusen i väster (Alingsås 
lasarett) och Skaraborgs Sjukhus (Skövde) hade bäst måluppfyllelse. 

Den högre måluppfyllelsen under våren 2020 beror på att det totala inflödet till 
akutmottagningarna minskade med mellan 20 och 30 procent på grund av pandemin. 
Minskningen skedde dessutom i alla åldersgrupper; störst var minskningen för gruppen 
0–19 år. 

Under hösten återhämtade sig antalet sökande något men låg fortfarande under 
medelnivån för 2019. Patientflödet på akutmottagningen påverkas båda direkt och 
indirekt av patienter med covid-19. 

Även andra ledtider, till exempel tid till läkare (TTL), förbättrades i mars–maj. 
Måluppfyllelsen ligger i vanliga fall runt 40 procent men låg i maj 2020 på 51 procent.  

Utbildning och inväxling av läkare i akutsjukvård fortgår vid alla förvaltningar. I 
december 2020 hade VGR 94 ST-läkare och 31 specialister, det vill säga 125 akutläkare. 
Arbetet med att växla till akutläkarjourlinje istället för till exempel rena kirurgjourlinjer 
på akutmottagningarna fortgår. Exempel på utvecklingsarbete på akutmottagningarna är: 

• Apotekare på akuten var planerad att införas för NU-sjukvården/NÄL och 
Sjukhusen i väster hösten 2020/våren 2021. PÅ grund av pandemin har det 
arbetet försenats. 
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• En utveckling av nya digitala lösningar diskuteras fortlöpande, och spridningen 
av robotic process automation, RPA, (en robot tar över enkla administrativa 
arbetsuppgifter till exempel standardiserade sjukskrivningar) från Södra 
Älvsborgs Sjukhus till andra akutmottagningar i VGR har påbörjats, där 
Mölndals sjukhus är först ut. 

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska 
premieras 

 Fokusområdet är uppnått 

VGR har infört en stimulansersättning för de vårdcentraler som erbjuder minst 70 
procent av sina listade patienter en fast läkarkontakt. Multisjuka patienter och patienter 
med kontinuerligt vårdbehov ska prioriteras. Den fasta läkarkontakten ska vara den 
läkare som patienten så långt som möjligt får träffa vid sitt besök för grundsjukdomen, 
och läkaren ska samordna vården mellan olika vårdenheter.  

Av 204 vårdcentraler uppfyllde 194 kraven för ersättning i december 2020. Det innebär 
att 86 procent av invånarna hade en fast läkarkontakt i primärvården vid årets utgång. 

Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och 
behandling 

 Fokusområdet är inte uppnått 

Under året har arbetet fortsatt med att stärka tillgängligheten och korta väntetiderna, 
men på grund av pandemin uppnås inte målet 2020 vad gäller förstabesök och 
behandling.  

Trots att antalet inlagda patienter med covid-19 ökade i slutet av året kunde sjukhusen 
ändå behålla relativt höga produktionsnivåer för planerad vård. Detta gjorde att 
tillgängligheten till förstabesök vid slutet av året låg på samma nivå som före pandemin 
medan tillgängligheten för behandlingar påverkades även av den andra vågen. 

Den regionala samordningsfunktionen Vårdgarantiservice påbörjade sitt arbete i mars 
och har under pandemin stöttat sjukhusen i arbetet med att vidarebefordra patienter till 
externa vårdgivare. Detta har resulterat i en markant ökning av användningen av externa 
vårdgivare, vilket har haft en positiv inverkan på tillgängligheten. 

Strategi för omställning av hälso- och sjukvård 
Pandemins påverkan på omställningsarbetet har inneburit att vissa aktiviteter har pausats 
medan andra – till exempel av e-tjänster, mobil vård och regionala samordningsråd – har 
tagit snabbare steg framåt än planerat. 

Utveckla och stärka den nära vården 
Arbetet med de mobila teamen har utvecklats positivt, nya arbetsområden för mobil 
vård har etablerats och samverkan med kommunernas hälso- och sjukvård har stärkts. 
Organiseringen av mobila hemsjukvårdsläkare ser olika ut för olika vårdcentraler, 
beroende på delregionala och lokala förutsättningar – alltifrån att respektive läkare tar 
hand om sina egna patienter, med utökad tid för hembesök, till att flera vårdcentraler 
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samverkar runt en gemensam resurs för mobil hemsjukvårdsläkare. I Uddevalla har det 
mobila hemsjukvårdsteamet även ett uppdrag som närsjukvårdsteam, vilket har fungerat 
väl. 

Pandemin har visat hur värdefulla närsjukvårdsteamen är för att ge ett gott medicinskt 
omhändertagande och vara en samarbetspartner för primärvården och kommunen. 
Teamen ökade sin verksamhet under året för att kunna möta behoven från såväl de som 
var sjuka i misstänkt covid-19 som andra i behov av medicinsk hjälp. 

Normalt är teamen bara igång på vardagar, men under jul- och nyårshelgen sattes till 
exempel Sahlgrenskas enheter in i samarbete med ambulanssjukvården. Av de 520 akuta 
hembesök som gjordes från Sahlgrenska/Östras team januari–september 2020 kunde 
patienterna förbli hemma i 87 procent av fallen. 

Nya arbetssätt med stöd av digitalisering är avgörande för att utveckla en god och nära 
vård på ett kostnadseffektivt sätt. Ett gott exempel är Skaraborgs Sjukhus (SkaS) som 
arbetar med att utveckla vårdformer och samarbete med hjälp av digital teknik.  

Pilotprojektet Närvårdscentrum Mariestad pågår, vilket är ett samarbete mellan Närhälsan 
och ett antal specialiteter inom SkaS för att möjliggöra att patienten tillsammans med 
vårdgivare inom Närhälsan ska kunna träffa specialist från SkaS i ett digitalt möte, ett så 
kallat digifysiskt besök. Digitala lösningar används också i stor utsträckning för 
vårdplanering. 

Ett annat exempel på arbete för att utveckla och stärka den nära vården är  
NU-sjukvårdens arbete med personcentrerade arbetssätt, betingat av de stora avstånden. 
I arbetet ingår 

• medicinska äldrevårdavdelningar, där inskrivna patienter går direkt till 
vårdavdelning från hemmet; detta sker i nära samarbete med framför allt 
kommunerna 

• samverkande sjukvård och ambulansverksamhet med arbetssättet att bedöma–
vårda–hänvisa–transportera. 

I delregionen Södra Älvsborg gör omsorgskoordinatorerna stor nytta för både patienter 
och ur ett vårdplatsperspektiv. Där har patienter utan medicinskt behov av 
specialistsjukvård men som ändå sökt sig till sjukhuset har fått tidig hjälp och kunnat 
återvända till en trygg hemmiljö med kommunala insatser utan att behöva använda 
sjukhusets vårdplatser.  

För utveckling av den nära vården krävs också fokus på det hälsofrämjande- och 
sjukdomsförebyggande arbetet. Närhälsans arbetar här aktivt bland annat genom 

• utbildning och kunskapsstöd till medarbetare fysiskt och via webb kring 
Hälsolyftet (en metodik där man fångar upp livsstilsrelaterade), problem på 
vårdcentral och erbjuder insatser), fysisk aktivitet på recept (FaR), levnadsvanor, 
hälsofrämjande metoder 

• fortsatt implementering av Nationella riktlinjer, levnadsvanor. 

• planering av alkohol- och rökfri före och efter operation, vilket är en 
informationsinsats tillsammans med sjukhusen och nätverket för hälsofrämjande 
sjukhus (HFS).  
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En regional färdplan för nära vård har tagits fram under året i samverkan mellan VGR 
och kommunerna. Därutöver har en revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 
regionen och länets kommuner inletts; detta kommer att länkas ihop med arbetet med 
den gemensamma färdplanen. 

Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet 

Översyn av traumasjukvården 
Traumasjukvårdssystemet har genomgått en stor utveckling de senaste åren och kan nu 
betraktas som etablerat. Systemet består av ett regionalt traumacentrum (RTC) på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyra traumamottagande sjukhus (TMS) samt 
prehospital vård, inklusive ambulanshelikoptern. 

Nivåer i det akuta omhändertagandet 
Ett regiongemensamt arbete pågår kring nivåstrukturering av det akuta 
omhändertagandet. Under 2020 har närakuter funnits som pilotprojekt på fyra orter – 
Tanum, Göteborg (Östra sjukhuset), Skene och Lidköping – i syfte att utveckla nya 
akuta vårdformer och strukturer som avlastar akutmottagningarna. 

Närakuten i Skene upphörde hösten 2020, eftersom den avsedda effekten att avlasta 
akutmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås uteblev. 

På Östra sjukhuset har närakuten under året fungerat som en så kallad icke covid-19-
mottagning och resulterat i att akutmottagningen avlastats från patienter som inte 
behövs sjukhusvård och att de som behövt akutmottagningens resurser kunnat få det 
utan att risken för smittspridning ökat. 

Planen var att genomföra en samlad utvärdering av de fyra pilotprojekten hösten 2020, 
men det har inte varit möjligt på grund av att medicinska uppdrag och patientflöden 
ändrats till följd av pandemin. 

En fortsatt utveckling av konceptet Primärvårdens brådskande uppdrag sker inom 
ramen för projektet Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland. 

Planerad specialiserad vård och koncentration av mindre volymer 
Arbetet med att genomföra den beslutade koncentrationen inom sällanvården (vård som 
en patient får sällan, till exempel en höftledsprotes) går enligt den regionala planen som 
beslutades av regionstyrelsen i juni 2018. Av de 32 projekt som ingick i det ursprungliga 
beslutet har i stort sett samtliga slutrapporterats, med undantag för ett antal projekt 
inom urologi samt uppföljningar inom endokrinologi. 

En generell modell har tagits fram för förändringar i utbudet, och erfarenheterna från 
detta arbete visar att det krävs ett nära samarbete mellan ledning, medicinska 
professioner och verksamhetens linjestruktur för att kunna genomföra ett effektivt 
arbete med nivåstrukturering.  
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Öka användandet av digitala vårdtjänster 

Se det prioriterade målet ”Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, 
liksom verksamhetens användning av digitala lösningar” samt fokusområdet ”Öka 
takten i implementeringen av digitala lösningar och AI, för bättre diagnostik och ökad 
patientsäkerhet” ovan. 

Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
Planerade insatser vad gäller kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har delvis försenats 
under året på grund av pandemin, samtidigt som genomförda insatser skapat bättre 
förutsättningar för arbetet med pandemin, exempelvis inom utdata. 

Systemet för kunskapsstyrning 
Införandetakten vad gäller personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp nationellt 
har anpassats utifrån pandemin. Sex vårdförlopp har godkänts och förberedelser för att 
införa dessa pågår regionalt och i berörda förvaltningar. Programområden, 
arbetsgrupper och samverkansgrupper inom systemet har fungerat väl inom berörda 
områden. Arbetet med att utveckla och säkra tillgång till data för analys och uppföljning 
pågår såväl regionalt som inom flera förvaltningar, liksom arbetet med att öka 
kunskapen om variation i resultat kan åskådliggöras och kunna tolka dessa för att 
utveckla och förbättra vårdens processer.  

Framtidens vårdinformationsmiljö 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är den mest omfattande 
digitaliseringssatsningen inom VGR:s hälso- och sjukvård. Syftet är att skapa en modern 
vårdinformationsmiljö som gör det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvård att 
samverka. FVM är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR 
och de 49 kommunerna i Västra Götaland. 

Arbetet med att ta fram en regional design har pågått hela året, med mer än 400 
verksamhetsexperter och ett tiotal patientföreträdare engagerade. Trots ett stort 
engagemang från alla inblandade har pandemirestriktionerna påverkat arbetet, som 
dessutom visats sig vara mer utmanande än planerat. Detta föranledde en grundlig 
omprioritering av arbetet i oktober samt en förlängning av designfasen till första 
kvartalet 2021. 

Under 2020 inleddes arbetet med förberedande aktiviteter inför driftsättning, till 
exempel vad gäller förändringsledning, organisatorisk översyn, utbildning och 
produktionsplanering. Inom arbetet med FVM pågår projektet Regional förändring, som 
handlar om att på ett sammanhållet sätt mobilisera alla berörda i arbetet – 
utförarförvaltningar i VGR, Koncernkontoret, kommunerna samt privata vårdgivare.  
I takt med att FVM-programmet fortlöpt har det blivit allt mer tydligt att behovet att 
samordna VGR regionalt och minska oskälig variation är en väldigt viktig förutsättning 
för att lyckas med FVM. 

Produktion och konsumtion av hälso- och sjukvård 
Produktion är den vård som utförs hos en vårdgivare oavsett var patienten är 
folkbokförd medan konsumtion är den vård som VGR:s invånare söker hos en 
vårdgivare oavsett var vårdgivaren bedriver sin verksamhet geografiskt. 
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Produktion 
Under den största delen av 2020 har många vårdgivare ställt om sin kapacitet för att 
vårda patienter med covid-19. Totalt har 8 561 personer vårdats inom VGR:s sjukhus 
under de två vågor av covid-19 som drabbat Västra Götaland. Överlevnaden efter 
sjukhusvård för covid-19 har legat på 90 procent. 

Tabell 4. Sjukhusvårdade patienter för covid-19 mars-december 2020 

 Datum 
Sjukhus-
vårdade 

Varav IVA Medelvårdtid Medelålder 
Bekräftade 

fall 
1 mars - 31 aug, första 
vågen 

4 796 464 (10 %) 8,9 dygn 65 år 18 737 

1 sep - 31 dec, andra vågen 3 930 305 (8 %) 7,1 dygn 68 år 58 723 

Produktionsminskningen inom VGR:s sjukhus ses som en följd av pandemin, där stora 
delar av den planerade vården har dragits ned inom många verksamheter. Cirka 18 000 
färre operationer genomfördes på VGR:s sjukhus 2020 jämfört med helåret 2019; detta 
inkluderar operationer som utförs i både dagvård och slutenvård. Både inom den 
specialiserade öppenvården och inom primärvården ses en produktionsminskning som 
till stora delar täckts upp av en ökning av antalet telefonkontakter och videosamtal. 
Många vårdaktörer har dessutom varit snabba med att ställa om till digitala vårdtjänster.  

I diagrammen nedan ses dels minskningen av fysiska besök inom den specialiserade 
vården, dels ökningen av telefonkontakter jämfört med tidigare år. 

Diagram 5. Antal fysiska besök inom den specialiserade öppenvården 2017–2020 

 

Diagram 6. Antal telefon- och distanskontakter inom den specialiserade öppenvården 2017–2020 
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Konsumtion 
Den totala folkmängden inom VGR har ökat med ungefär 1 procent per år mellan 
2018–2020, vilket ska beaktas vid en analys av takten vad gäller 
konsumtionsutvecklingen. Statistik över den vård som konsumeras utomregionalt 
avseende december månad 2020 är inte till fullo inrapporterad; i tabellen nedan 
uppskattas därför dessa värden utifrån tidigare historik. 

Tabell 5. Konsumtion av vård 2018–2020 

  2018 2019 2020 
Förändring 

2019–2020 (%) 

Vårdtillfällen somatik 200 188 202 212 182 337 -10 

- varav utomregionalt 8 411 8 964 6 540 -27 

Vårdtillfällen psykiatri 16 346 14 894 13 636 -8 

- varav utomregionalt 817 872 750 -14 

Öppenvårdsbesök somatik 3 103 420 3 107 931 2 603 444 -16 

- varav utomregionalt 114 850 120 307 106 841 -11 

Öppenvårdsbesök psykiatri 726 131 737 313 633 717 -14 

- varav utomregionalt 16 122 19 652 21 564 10 

Inom samtliga vårdformer har konsumtionen gått ner markant 2020, undantaget 
utomregional konsumtion av psykiatrisk öppenvård. De stora effekterna på 
konsumtionsmönstret ses som en följd av pandemin. Många verksamheter har ställt om 
från fysiska besök till videosamtal, telefonkontakter och hembesök. Dock finns det en 
betydande produktionsminskning som har medfört ett uppdämt vårdbehov både inom 
specialistsjukvård, primärvård, habilitering och tandvård.  
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Regiongemensamt 

Pandemisamordning 
I mars 2020 gick VGR upp i stabsläge för att säkra kapacitet och resurser för att hantera 
den snabbt eskalerande smittspridningen av covid-19 och dess effekter på alla 
verksamheter. Koncernkontoret har haft en samordnande roll i koncernens arbete, men 
det har också pågått ett arbete med bland annat äskande av resurser från Socialstyrelsen 
och Försvarsmakten, en gemensam lösning för transport av patienter med covid-19, en 
gemensam lösning för säkra tjänsteresor, kommunikativ samordning och 
informationsmaterial som hela VGR, kommunerna och andra aktörer kunnat använda 
sig av, reviderade medicinska riktlinjer och rutiner, stöd i arbetet med 
informationssäkerhet samt dokumentation.  

Koncernkontoret har på detta sätt fungerat som en sambandscentral för hela 
organisationen och andra aktörer. 

Den 31 augusti gick VGR ur stabsläge, eftersom intensiteten i pandemin och 
utvecklingen av antalet fall gjorde det möjligt att till stora delar övergå i ordinarie 
linjeorganisation. En särskild organisation på Koncernkontoret fanns dock kvar för att 
stötta verksamheterna i en stegvis övergång till ordinarie linjeansvar.  

Under hösten kom den förväntade andra vågen och antalet smittade började öka igen, 
vilket avspeglade sig på antalet inneliggande på sjukhuset. Därför återinrättades regionalt 
stabsläge den 4 november, och den 17 december gick VGR över i förstärkningsläge för 
att kunna hantera pandemin jämte den pågående cyberattacken mot VGR. 

Miljö 
Miljöarbetet i VGR:s egna verksamheter styrs av Miljöplan 2017–2020. Miljöplanen 
syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om 
minskad klimatpåverkan, giftfri miljö och en hållbar resursanvändning. Miljöplanens 
resultat för 2020 redovisas i tabellen nedan. 



          Förvaltningsberättelse • Västra Götalandsregionens verksamhet 

 

Västra Götalandsregionen • Årsredovisning 2020   39 

 

 

Under 2020 har förslag till Miljömål 2030 för VGR:s egna verksamheter tagits fram. 
Miljömål 2030 kommer ersätta Miljöplan 2017–2020 och sätter ambitionen för VGR:s 
miljöarbete fram till 2030. 

Tabell 6: Måluppfyllelse Miljöplan 2017–2020 

Område Mål 2017 2018 2019 2020 

Transporter 

VGR:s person- och varutransporter ska vara 
oberoende av fossil energi genom att minska 
koldioxidutsläppen med 80 procent från 2006. (%) 

-65 -66 -67 -57 

VGR:s person- och varutransporter ska bedrivas 
energieffektivt. (%) 

-4 -5 0 25 

Energi 

Den totala energianvändningen i egna fastigheter är 
högst 170 kWh/m2 bruksarea (BRA). 

179 179 177 169 

VGR ska vara oberoende av fossil energi och bränsle 
till 2020 genom att minska koldioxidutsläppen med 80 
procent från 2006. (%) 

-63 -55 -62 -71 

Produkter & 
avfall 

Samtliga prioriterade produktområden ska stödja en 
hållbar utveckling. 

1/7 1/7 2/7 3/7 

Livsmedel 

Andelen ekologiska livsmedel ska 2020 vara 50 
procent av den totala livsmedelsbudgeten. (%) 

46 46 48 48 

Minska klimatpåverkan av verksamhetens 
måltidsservering, per portion. (%) 

-9 -8 -24 -29 

Minska klimatpåverkan av verksamhetens 
måltidsservering, totala mängden inköpta livsmedel 
(%) 

-3 -2 -4 -5 

Kemikalier 
Samtliga prioriterade produktområden bidrar till en 
giftfri miljö. 

2/7 2/7 3/7 4/7 

Läkemedel 

Andel av leverantörer med avtal där miljökrav ställts 
(måltal 100 %) och utvärdering har genomförts 
(måltal öka). (%) 

32 50 48 46 

Antal antibiotikarecept/1 000 invånare (måltal 250). 299 287 274 229 

Medicinska 
gaser 

Vårdens utsläpp av lustgas ska minska med 75 
procent jämfört med 2009. (%) 

65 67 70 71 

Klimatväxlingsprogrammet 
VGR har sedan januari 2016 ett program för klimatväxling i de egna verksamheterna för 
att skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor. Resandet 
med de färdsätt som omfattas av den interna klimatväxlingsavgiften har minskat 
drastiskt 2020; särskilt flygresorna har minskat efter pandemins utbrott. Flygresandet i 
tjänsten har minskat med 87 procent och det privata bilresandet i tjänsten har minskat 
med 28 procent jämfört med 2019. Totalt sett har flygresande minskat med 91 procent 
och det privata bilresandet med 41 procent sedan klimatväxlingsprogrammet infördes 
2016.  
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Tabell 7. Förändring av resandet i tjänst 2019–2020 

Resor Förändring (%) 

Privat bil i tjänsten -28 

Inrikes flyg -85 

Flyg inom Europa -87 

Flyg till övriga världen -89 

Social hållbarhet 
Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande och livsvillkor, om hur VGR 
ska arbeta för hälsa, jämlikhet och delaktighet, om samhällets utveckling och om 
individens rättigheter. Trots att folkhälsan generellt förbättrats över tid verkar 
hälsoklyftan mellan grupper med olika livsvillkor växa. Ingen invånare i Västra Götaland 
har undgått att påverkas av pandemin, men de invånare som redan från början hade det 
sämre socialt och ekonomiskt har drabbats hårdast. 

Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 
Måluppföljningen vad gäller fullföljda studier visar en positiv utveckling av såväl andelen 
med behörighet till gymnasiet som andelen som fullföljer sina gymnasiestudier med en 
gymnasieexamen inom 4 år. Den nedåtgående trend vad gäller behöriga till gymnasiet 
som setts sedan slutet av 1990-talet vände 2018, och vid senaste mätningen vårtermin 
2020 nådde 85 procent behörighet. Skillnaderna inom Västra Götaland, mellan könen 
och utifrån föräldrarnas bakgrund är dock fortfarande tydliga. 

Under året har utvecklingsarbeten genomförts inom handlingsplanens samtliga 
delområden. De områden som nämnderna mest frekvent lyfter är psykisk hälsa/ohälsa, 
föräldraskapsstödjande insatser som förebyggande hembesök och familjecentraler samt 
levnadsvanor och då särskilt fysisk aktivitet.  

Samverkan mellan olika aktörer är också ett område som återkommer i rapporteringen 
och berör bland annat utvecklad samordning mellan skola och elevhälsa, förebyggande 
socialtjänst och vårdcentraler, samverkan med civila samhället samt samverkansverktyg 
som samordnad individuell plan (SIP).  

Stödjande strukturer för att främja barn och ungas hälsa och förutsättningar för 
fullföljda studier som beskrivs i nämndernas rapportering är bland annat 
regionutvecklingsnämndens sociala investeringsmedel, hälso- och sjukvårdsnämndernas 
samverkansavtal med kommuner kring folkhälsoinsatser samt uppbyggnad av en 
regiongemensam databas för elevhälsa. 

Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 
2017–2020 
Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter utgör en ram för 
koncernens arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna och är en viktig del i att nå 
visionen om det goda livet för varje människa.  

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket inneburit att 
barnrättsarbetet i VGR:s förvaltningar och bolag har intensifierats. Majoriteten av 
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VGR:s nämnder och styrelser rapporterar aktiviteter utifrån de tre områden i 
handlingsplanen som specifikt berör barnets rättigheter: 

• Kunskapshöjande insatser om barnets rättigheter och barnkonventionen som lag. 
Under året har 862 medarbetare och politiker genomfört webbutbildningen 
Barnkonventionen – från teori till praktik. 

• Ett mål att alla förvaltningar och bolag ska ha minst ett ombud för barnets rättigheter; 
i dag finns cirka 400 ombud i 21 av VGR:s 26 förvaltningar och bolag. 

• Prövningar och analys av vad som är barnets bästa för att beslut och åtgärder som tas 
ska följa barnkonventionen. Under året har en regional vägledning för prövning och 
analys av barnets bästa lanserats, spridits och börjat användas i VGR. 

Inköp 
Inköpsarbetet under 2020 har varit utmanande och inneburit mycket arbete för att säkra 
tillgång till såväl skyddsmateriel och IVA-utrustning som material och externa resurser 
för vaccinationskampanjen. Trots den stora utmaningen med en global förbrukning som 
mångdubblades samtidigt som produktions- och fraktkapacitet begränsades har vården 
försetts med materiel och tjänster av rätt kvalitet. Detta har dock fått till följd att 
planerade upphandlingar har skjutits på framtiden. 

Fastighetsverksamhet 
Från och med 1 januari 2020 förvaltar Västfastigheter vagnhallarna i Gårda, Majorna 
och vid Slottsskogen. Spårvagnsdepån på Ringön har färdigställts i den första etappen 
med en uppställningsplats under skärmtak, en mindre servicehall, personalutrymmen 
och plats för 30 spårvagnar. I andra etappen ingår byggnationen av en ny modern 
spårvagnsdepå med plats för ytterligare drygt 70 spårvagnar samt verkstäder och 
servicehallar. 

I början av april stod en ny infektionsklinik klar vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i 
Borås. Projektet har pågått sedan 2017 och innehåller bland annat en nybyggnation på 
drygt 4 500 kvadratmeter med 14 vårdplatser samt en mottagningsdel för patienter med 
infektionssjukdomar. 

I slutet av augusti uppmärksammades en vattenläcka på Norra Älvsborgs Länssjukhus 
(NÄL) som resulterade i en omedelbar stängning av hela gynekologikorridoren, 
inklusive tre operationssalar. Provsvar på fuktskadat material visade att det förekom 
flera sorters mögel samt att angreppen berodde på äldre problem med vattenläckor i 
lokalerna. Regionstyrelsen beslutade därför under året dels att ge fastighetsnämnden i 
uppdrag att skyndsamt bygga om dessa tre operationssalar, dels om en 
evakueringslösning som innebär att operationsmoduler med fyra operationssalar 
kommer att hyras in. 

I mitten av oktober invigdes en ny neonatalavdelning på Norra Älvsborgs Länssjukhus 
(NÄL) i Trollhättan. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för vården av för tidigt 
födda barn. Projektet är uppdelat i två etapper, varav den första etappen som avser om- 
och tillbyggnad av nya lokaler nu står klar. Etapp två som fortfarande pågår avser 
ombyggnation av nuvarande neonatalavdelning. 

I början av oktober godkändes slutbesiktningen av Psykiatrins kvarter på Södra 
Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Byggnaden har ett stjärnformat utseende och lokalerna 
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är utformade för att ta vara på så mycket dagsljus som möjligt, där nästan alla vårdrum 
ligger mot ljusa väderstreck. Psykiatrins kvarter rymmer både öppen- och slutenvård, 
heldygnsvård och akutmottagning för både barn- och vuxenpsykiatri. 

I början av december godkändes entreprenaden för det nya barnsjukhuseti Göteborg. 
För fem år sedan togs första spadtaget till det som nu är en 33 000 kvadratmeter stor 
tillbyggnad dit stora delar av barnsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
kommer att flytta. Huset har sex våningar ovan mark och en helikopterplatta på taket. I 
den nya byggnaden finns bland annat 1 300 rum, 16 intensivvårdsplatser, en stor 
operationsavdelning, lekterapi med bibliotek och skola, arbets- och fysioterapi, en 
bassäng med höj- och sänkbar botten och en egen sterilcentral.  

En stor solcellspark med totalt 9 000 kvadratmeter solceller ska byggas vid Norra 
Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Investeringen ska täcka en tiondel av sjukhusets 
totala elbehov. Solcellsparken blir VGR:s största solcellsanläggning och den kommer att 
ha en kapacitet på 1,38 gigawattimmar (GWh) per år. Anläggningen planerades tas i drift 
september 2020 men beräknas vara färdigställd i februari 2021. 

Service 
Det regiongemensamma servicearbetet har präglats av en ökad mängd uppdrag, bland 
annat inom materielförsörjning, transporter och logistik – både inom VGR och för 
leveranser av material till kommuner, men också vad gäller fler städuppdrag, 
entrévärdskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, transporter och logistik kopplat till 
provtagning och egentester samt anskaffning av extra lagerytor. Samarbete, leveranser av 
tjänster och materiel till både regional hälso- och sjukvård och kommunerna har 
fungerat väl. 

Under året startades ett stort antal projekt för att utveckla både kvalitet och 
produktivitet. Planering för genomförande av en logistik- och försörjningsstrategi, 
inklusive projektet Material i vården 2.0, fortsatte och ett nytt IT-stöd för 
materialförsörjning på mottagningar och avdelningar testades med goda resultat.  

Inom Hjälpmedelscentralen intensifierades utvecklingen av digitala arbetssätt, bland 
annat genom fler konsultationer digitalt och införande av digitala alternativ för 
utbildning och produktvisningar. Inom materialförsörjning gjordes även en 
sortimentsöversyn avseende kontorsmaterial. Genom en sortimentsbegränsning 
minskade VGR:s kostnader för kontorsmaterial under projekttiden med cirka 19 
procent jämfört med tidigare. 

I augusti fattades beslut om att samtliga konferenser ska bokas genom Regionservice, 
vilket säkerställer ett optimalt nyttjande av VGR:s konferenslokaler. 

Inom löne- och ekonomiservice genomfördes ett antal effektiviseringar med bland annat 
så kallad robotteknik.  
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Styrning och intern kontroll 
Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att det ska vara möjligt att 
planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser, genomföra verksamheten, 
följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter samt analysera verksamheten som 
grund för åtgärder och fortsatt utveckling. 

Uppföljningen av hur samtliga nämnders och styrelser, inklusive styrelser för 
majoritetsägda bolag (nedan kallat nämnder) visar en fortsatt positiv utveckling, bland 
annat genom att de förtroendevalda i allt större utsträckning har en aktiv roll i arbetet 
och att intern kontroll alltmer blivit en del i det löpande arbetet. Det sistnämnda syns 
framför allt genom att många nämnder aktivt tagit ställning till eventuella behov av 
revidering av risker och kontroller samt frekvensen för uppföljning och återrapportering 
under året. 

Pandemin har påverkat arbetet med intern kontroll avseende såväl vilka risker 
nämnderna bedömt att de behöver följa som vilka kontroller som varit möjliga att 
genomföra. Men många nämnder beskriver att man aktivt följer utvecklingen och ändrar 
sitt arbetssätt utifrån förutsättningarna. 

Det resultat av genomförda kontroller som redovisas av nämnderna återfinns över hela 
skalan mellan Inga väsentliga avvikelser har noterats och Allvarliga avvikelser har noterats och att 
åtgärder behöver vidtas. Åtgärderna hanteras av respektive nämnd och det finns i nuläget 
inget som talar för behov av samlade kontroller och åtgärder för hela VGR. 

Säkerhet och beredskap 
Säkerhets- och beredskapsarbetet i VGR har under ett antal år genomgått ett 
förändringsarbete, där fokus på det katastrofmedicinska området har breddats mot ett 
helhets- och allriskperspektiv och en förmåga att hantera alla typer av händelser över 
hela hotskalan. När pandemin slog till var detta arbetssätt ännu inte helt implementerat 
och vissa delar har därför fått byggas under tiden som VGR har hanterat pandemin. 
Pandemin har visat på vikten av ordinarie samverkansforum och kanaler till andra 
aktörer, såväl kommuner som myndigheter och privata aktörer. Samverkan här har 
utvecklats under året. Bland annat kan den nära samverkan som skett med 
Försvarsmakten under året nämnas, där samarbete etablerats både avseende transporter 
och materiel, till exempel tält och fältsjukhusmoduler. 

Inom området hot och våld har flera utbildningar hållits och interaktiva utbildningar för 
förtroendevalda och personal har tagits fram. 

Arbetet inom totalförsvarsplaneringen har fortsatt, om än med lägre frekvens. Flera 
uppdrag har planerats och helt eller delvis påbörjats och en handlingsplan för arbetet är 
under slutförande. 

Det regionala projektet om trygghetscentraler har slutförts och gått över i en 
samordning avseende förvaltning. I och med detta har också ett arbete startat avseende 
trygghetscentraler som regionala funktion. 

Inom informationssäkerhetsområdet har arbetet fortsatt avseende ansvar och roller. 
Kontinuitetsarbetet har kopplats samman tydligare med informationssäkerhetsarbetet 
och ett stort arbete har bedrivits för att säkerställa verksamheternas reservrutiner vid 
exempelvis it-bortfall. 
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Medarbetare 
Västra Götalandsregionen består av närmare 55 000 anställda. 

Tillsammans bidrar vi varje dag till en tillgänglig och produktiv hälso- och 

sjukvård samt en hållbar och innovativ region.  

Västra Götalandsregionens 
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Medarbetare 
Pandemin har påverkat samtliga områden inom medarbetarperspektivet och medfört ett 
antal personalmässiga konsekvenser, där vissa verksamheter har påverkats mer än andra. 

Stora behov av vissa personalkategorier har uppstått och krav har ställts på snabb 
omställning utifrån förändrat vårdbehov. Kritiska kompetenser har omfördelats 
samtidigt som arbetsväxling och samplanering av flera yrkeskategorier och kompetenser 
genomförts, där verksamheter och medarbetare har fått nya eller förändrade 
arbetsuppgifter. Ett stort antal kompetenshöjande insatser har också genomförts både 
för befintliga och nyanställda medarbetare.  

Arbetsmiljöarbetet har till vissa delar fått ändrad karaktär under pandemin och det 
långsiktiga arbetsmiljöarbetet har fått stå tillbaka. Samtidigt har positiva effekter uppstått 
i form av ökat samarbete. För de som arbetat i hårt pressade verksamheter finns nu 
behov av att planera för återhämtning 2021.  

Sjukfrånvaron har ökat under året, samtidig som vi kan se en minskning av 
personalomsättningen. 

Avtalsrörelsen 2020 sköts fram till de sista månaderna på året, vilket medfört att arbetet 
med löneöversynen för 2020 ännu inte slutförts för alla delar av Västra 
Götalandsregionen (VGR). Detta gör att uppföljningar, analyser och fortsatt utveckling 
inom området fördröjts. 

Pandemin har medfört nya insikter om vikten att uppnå normtalet (10–35 underställda 
medarbetare per chef) samt rätt organisatoriska förutsättningar för chefer, för att skapa 
en robust verksamhet. 

Pandemin har även förstärkt behovet av att fortsätta kraftsamla kring de tre aktiviteter 
som bedöms ge störst effekt för att lyckas med VGR:s regiongemensamma långsiktiga 
strategier för hälso- och sjukvården och vår kompetensförsörjning både på kort och lång 
sikt 

• öka förutsättningarna för att kartlägga, analysera och planera för kompetenser 
utöver yrkeskategorier genom införandet av ett kompetenshanteringssystem 

• utveckla och stärka arbetet med arbetstidsförläggning, scheman och 
samplanering av flera kompetenser 

• utveckla lärmiljöer, handledning och arbetssätt för att skapa förutsättningar för 
verksamhetsförlagd utbildning. 
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Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till 
karriär och kompetensutveckling 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått  

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Andel chefer med 10–35 underställda medarbetare (normtal) (%) 73 71 73 

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

6,5 6,2 7,5 

Andel medarbetare som rekommenderar VGR som arbetsgivare (%) - 59 - 

Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i 
planeringen av hur deras arbete ska utföras (%) 

- 73 - 

Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka sina 
arbetstider och/eller sitt arbetsschema (%) 

- 64 - 

Arbetet 2020 har inte kunnat genomföras enligt plan, vilket till största delen beror 
pandemin. Många aktiviteter kräver samverkan och dialog med förvaltningarna, vilket 
varit svårt under rådande omständigheter. Pandemin har påverkat möjligheterna till 
kompetensutveckling, VGR:s utbildningsuppdrag och förmågan att lösa 
verksamhetsförlagd utbildning. Prioriteringar har varit tvungna att genomföras, dialoger 
och utbildningsinsatser har i huvudsak ställts om till digital form och vissa utbildningar 
har fått ställas in eller skjutas fram. 

När det gäller karriärutvecklingsmodellerna har ett omtag gjorts med en 
koncernövergripande projektledare som under året har samordnat och fortsatt utveckla 
modeller och arbetssätt. En utvärdering har genomförts som visade att organisation, 
processer och verktyg är kända men att de saknas kompetenshanteringsverktyg. Behovet 
av att i högre grad gå från införande till tillämpning har tydliggjorts, vad gäller att 
integrera arbetet med karriärutveckling i medarbetarsamtal och utvecklingsplanering 
mellan chef och medarbetare. Ett antal förvaltningar uppger att man arbetar 
systematiskt och aktivt med karriärutvecklingsmodeller som en integrerad del av 
utvecklingssamtal och personalplanering, medan andra är mer i början av att aktivt 
använda karriärutvecklingsmodeller i vardagen. 

Förvaltningarna hade planerat ett flertal olika kompetensutvecklingsinsatser för året, till 
exempel kliniskt basår, förstärkt yrkesintroduktion, utbildningsbefattningar, 
handledarutbildningar och utbildning för chefer. Vissa av insatserna genomfördes enligt 
plan medan andra fick skjutas upp. 

Det har krävts ett stort antal utbildningsinsatser för att medarbetare skulle kunna arbeta 
inom infektion, intensivvård och karantän samt på epidemiavdelningar. 
Omprioriteringar har behövt göras, där vissa utbildningar också fått flyttats fram och 
andra har till del anpassats och bedrivits digitalt. 

Utvecklingen av normtalet (10–35 direkt underställda medarbetare per chef) har under 
flera år haft en positiv utveckling. Under 2020 har antalet chefer inom normtalet ökat 
med 2 procentenheter till 73 procent. För de förvaltningar som inte uppnår normtalet 
finns framtagna handlingsplaner.  
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Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till 
marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas 

 Fokusområdet är delvis uppnått 

De centrala avtalsrörelserna för löner och villkor sköts upp till de sista månaderna 2020, 
vilket medfört att arbetet med löneöversynen för 2020 ännu inte slutförts för alla delar 
av VGR. Detta gör att uppföljningar, analyser och fortsatt utveckling inom området 
fördröjts. Ett intensifierat arbete med implementering av karriärutvecklingsmodellerna 
pågår på förvaltningarna och informationsmaterial kring karriärutvecklingsmodeller 
kopplat till lön har tagits fram och kommer implementeras våren 2021. Fokus ligger på 
lönebildning med koppling till karriärutvecklingsmöjligheter, för att medarbetare ska 
kunna göra lönekarriär med en ökad lönespridning inom VGR. 

På övergripande VGR-nivå pågår ett antal aktiviteter för att bättre kunna stötta 
förvaltningarnas interna arbete: 

• Utveckling av VGR:s lönestruktur ska bidra till ökad lönespridning och en 
anpassning till marknad genom den långsiktiga inriktningen på lönepolitiken 
inom VGR och de prioriteringar som vi fortsatt behöver arbeta med. En målbild 
som visar hur VGR vill styra lönerna samt den övergripande lönestrukturen 
lägger grunden för det fortsatta arbetet.  

• Arbetet med att utveckla och förbättra HR-analyser inklusive lön pågår. 

• IT-stödet till chefer för löneöversyn har införts och implementering sker på 
förvaltningarna. IT-stödet ger cheferna en bättre överblick över sina 
medarbetares löneläge och tillgång till viss statistik. 

• Utbildningsinsatser med inriktning på löneområdet genomförs och nya utvecklas 
vid behov. Som exempel kan nämnas utbildning om lönekartläggning, 
diskrimineringslagen och VGR-gemensam metod, löneavtal, lönestruktur samt 
analysmetoder och användning av stödverktyg. Arbetet med en chefsutbildning 
inom löneområdet har varit legat nere under hösten men kommer att återupptas 
så snart det är möjligt. 

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 
Att uppfattas som den bästa offentliga arbetsgivaren av såväl blivande som befintliga 
medarbetare är både en strategi och en önskad position för VGR. Medarbetarlöftet (Vi 
bryr oss om dig som gör skillnad för andra) tillsammans med den önskade positionen 
har en viktig funktion som vägvisare för hur VGR behöver agera och kommunicera för 
att åstadkomma nödvändig förändring. Arbetet med att öka kunskapen om och stärka 
bilden av VGR som arbetsgivare fortgår och VGR har under året deltagit i ett tiotal 
student- och rekryteringsevent. Att det arbetet är fortsatt viktigt visar årets Randstad 
Employer Brand research där VGR placerar sig överst på listan med Sveriges mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare. Pandemin har inneburit ett ökat intresse för hälso-och 
sjukvårdens yrken. Under 2020 har arbetet med organisationskulturen fokuserat på 
insiktsskapande kring vad en organisationskultur med tillit som grund innebär. Arbete 
har även omfattat att identifiera VGR-gemensamma områden kring hur organisationen 
behöver fungera för att tilliten ska kunna öka. 

Kompetensförsörjning 
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Personalvolym och struktur 

Anställningar 
Vid årsskiftet var 55 792 personer anställda i VGR, vilket är en ökning för med  
134 personer jämfört med 2019. Ökningen gäller tillsvidareanställda medan antalet 
visstidsanställda minskade under året. Andelen heltidsanställningar uppgick till  
89 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter. Andelen heltidsanställda var  
87 procent för kvinnor och 94 procent för män. Andelen män var 22 procent. 
Medelåldern var 46 år för både kvinnor och män.  

Den externa personalomsättningen, exklusive ålderspension, har minskat med  
0,7 procentenheter till 6,0 procent. Andel avgångar med ålderspension har minskat med 
0,2 procentenheter till 2,2 procent. 

Diagram 7. Antal anställningar och könsfördelning per åldersgrupp (månadsavlönade, VGR:s 
förvaltningar) 

 

Nettoårsarbetare 
Vid en jämförelse med december 2019 har antal nettoårsarbetare i VGR:s förvaltningar 
ökat med cirka 400 (0,9 procent). Ökningen har tilltagit under hösten och vuxit i 
omfattning under årets sista månader. 

Tabell 8. Antal nettoårsarbetare per verksamhetsområde 

 Verksamhet 2019 
 

2020 
Förändring 

(antal) 
Förändring 

(%) 

Hälso- och sjukvård 37 519  37 930 412 1,1 

Regional utveckling 795  799 4 0,5 

Serviceverksamheter 3 545  3 598 53 1,5 

Regiongemensamt 1 731  1 676 -54 -3,1 

Totalt (förvaltningar) 43 589  44 003 414 0,9 



          Förvaltningsberättelse • Västra Götalandsregionens medarbetare 

 

Västra Götalandsregionen • Årsredovisning 2020   49 

 

 

Ökningen av antalet nettoårsarbetare har till största delen skett inom hälso- och 
sjukvården men även inom serviceverksamheter. Inom hälso- och sjukvård är det främst 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Närhälsan, Regionhälsan och Skaraborgs Sjukhus 
som har ökat, medan NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus har minskat. Inom 
serviceverksamheter har ökningen skett inom Västfastigheter. Minskningen inom det 
regiongemensamma området återfinns inom Koncernkontoret. 

Förändringen av antalet nettoårsarbetare kan i stort förklaras av nyanställningar i 
samband med pandemin, psykiatrisatsningar, ökad tillgänglighet inom Närhälsan, 
närsjukvårdsteam, sjukvårdens larmcentral samt arbetet med framtidens 
vårdinformationmiljö. Ökningen av antalet nettoårsarbetare förklaras även av att 
Regionhälsan har övertagit ungdomsmottagningar från Göteborgs Stad samt att 
smittspårningsinsatser ökat under hösten. Sjukhusen fortsätter arbetet med att anpassa 
antalet nettoårsarbetare till måltalen. En minskning har dock skett inom Regionservice 
på grund av stängningar av kök och genomförda effektiviseringar. Ett samband mellan 
ökat antal nettoårsarbetare och en ökad sjukfrånvaro är svårt att säkerställa. 

Tabell 9. Nettoårsarbetare per personalgrupp  

 Personalgrupp Antal 
Andel 

män 
Andel av 

totalt 

Förändring 
2019–2020 

(antal) 

Förändring 
2019–2020 (%) 

Sjuksköterskor, barnmorskor 10 851 13,5 24,7 98 0,9 

Undersköterskor med flera 6 900 14,9 15,7 119 1,8 

Läkare 5 623 48,7 12,8 96 1,7 

Tandläkare 742 30,7 1,7 -6 -0,8 

Tandsköterskor, -hygienister med 
flera 

1 639 1,7 3,7 -38 -2,2 

Medicinska sekreterare med flera 2 942 3,1 6,7 77 2,7 

Rehabilitering och förebyggande 3 906 16,6 8,9 46 1,2 

Sjukhustekniker/laboratoriepersonal 1 962 32,2 4,5 48 2,5 

Utbildning, kultur och fritid 615 28,3 1,4 3 0,5 

Teknik, hantverkare 1 434 76,7 3,3 50 3,6 

Kök, städ, tvätt 1 529 28,1 3,5 -39 -2,5 

Administration 5 862 25,7 13,3 -41 -0,7 

Totalt  44 003 22,9 100 414 0,9 

Mål för nettoårsarbetare på sjukhus 
Som en del i åtgärderna för att bromsa kostnadsutvecklingen och för att nå en 
verksamhet och ekonomi i balans har måltal tagits fram avseende antal nettoårsarbetare 
på sjukhus. I början av året noterades en fortsatt minskning hos flera av sjukhusen. 
Minskningen bröts dock i mars och vi kan konstatera att inget av sjukhusen har nått sitt 
måltal.  
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Tabell 10. Utfall nettoårsarbetare 2018–2020 och måltal 2020 per sjukhus  

 Sjukhus 2018 2019 2020  Måltal 
Diff. 2020 

mot måltal 
(antal) 

Diff. 2020 mot 
måltal (%) 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 14 354 14 586 14 786 14 213 573 4 

NU-sjukvården 4 466 4 316 4 237 4 175 62 1,5 

Södra Älvsborgs Sjukhus 3 589 3 498 3 458 3 375 83 2,5 

Skaraborgs Sjukhus 3 820 3 719 3 781 3 670 111 3 

Sjukhusen i Väster  2 453 2 439 2 444 2 300 144 6,3 

Totalt  28 682 28 558 28 705 27 733 972 3,5 

Insatser för att stärka kompetensförsörjningen 
VGR har fortsatt att arbeta utifrån åtta insatsområden för att stärka 
kompetensförsörjningen: utveckla organisationskulturen, utveckla anställningsvillkor 
och förmåner, främja en god arbetsmiljö, utveckla ledarskapet, använd kompetens rätt, 
satsa på karriär och kompetensutveckling, öka samverkan med lärosäten och 
utbildningsanordnare samt bredda rekryteringen. Insatsområdet kring god arbetsmiljö 
har utökats till att också innehålla hälsoperspektivet och kallas därmed numera ”främja 
en god hälsa och arbetsmiljö”.  

Översynen av Kompetensförsörjningsplan 2020 innebär att föreslagna aktiviteter inom 
respektive insatsområde genomlysts, uppdaterats och några nya har tillkommit. Två nya 
aktiviteter är kopplade till att utveckla ledarskapet, att utarbeta en koncerngemensam 
modell för samordnad chefsutveckling samt att ta fram en koncerngemensam standard 
för ledningsgruppsarbete.  

Regiongemensam kompetensutveckling  
En regiongemensam riktlinje för kompetensutveckling och lärande har arbetats fram. 
Riktlinjen tydliggör VGR:s synsätt på kompetensutveckling och lärande och omfattar 
samtliga förvaltningar och bolag. Riktlinjen har ett tydligt fokus på att 
kompetensutveckling ska ha effekt i verksamheten, det vill säga skapa nytta för dem vi 
är till för. 

Under året har VGR:s nya lärportal implementerats. Lärportalen är VGR:s kärnsystem 
för kompetensutveckling och lärande. I och med detta får VGR ett sammanhållet 
systemstöd för utbildningar och andra läraktiviteter, exempelvis anmälan, 
genomförande, uppföljning, utvärdering och fakturering. Lärportalen innehåller även ett 
utökat stöd för produktion av digitalt innehåll till nätbaserade utbildningar. 

Under året har flera kompetensutvecklingsinsatser påbörjats och genomförts med medel 
från Omställningsfonden. Insatserna var bland annat en särskild satsning för 
sjuksköterskegruppen inom bland annat onkologi, post-operativ vård, 
omvårdnadshandledning och diabetesvård, ett regiongemensamt utbildningsprogram för 
medicinska sekreterare samt utvidgat mentorskapsprogram för seniora handledare. 

Förlängt arbetsliv för äldre  
Uppdraget från Personalutskottet om att genomföra åtgärder som stimulerar äldre 
medarbetare att förlänga sitt arbetsliv har påbörjats. Syftet är att ta tillvara seniora 
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medarbetares kompetens och samtidigt skapa trygghet för yngre och oerfarna kollegor, 
så att de i högre utsträckning stannar kvar på sin arbetsplats. Några åtgärder som har 
genomförts är en introduktion till åldersmedvetet ledarskap samt en senior verktygslåda 
till chefer och HR.  

En pilotsatsning med mentorsuppdrag i senior kompetens pågår enligt plan. Arbetet 
med övriga åtgärder som det seniora medarbetarsamtalet, attraktiva anställningsvillkor 
och att integrera åldersmedvetet ledarskap i framtida ledarskapsutbildningar har 
påbörjats. 

Breddad rekrytering 
VGR arbetar aktivt med att fånga upp och stötta nyanlända med hälso- och 
sjukvårdsyrken – dels genom PLUS Intro (kurs i yrkessvenska med 
sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor), dels genom 
praktikplatser, stöd inför kunskapsprov samt samordning och finansiering av 
introduktionstjänster och praktisk tjänstgöring för legitimationsyrken i vården. 

VGR:s plattform PILA (praktik, introduktion, lärande och arbete) stöttar förvaltningar 
och bolag i uppdraget att genomföra arbetsmarknadsinsatser för personer med olika 
kompetenser, erfarenheter och bakgrund. Ett samlat mål på 300 centralt finansierade 
platser för arbetsmarknadsinsatser fördelades på förvaltningarna, varav 253 platser 
besattes. Generellt rapporterar förvaltningarna att de inte uppnått sina tilldelade mål 
2020 på grund av pandemin. 

Läkarförsörjning 
Det har pågått ett arbete för att bättre integrera och synkronisera arbetet kring den 
framtida läkarförsörjningen i den regionala processen för kompetensförsörjning. Det 
regionala planeringsarbetet kring införandet av den kommande obligatoriska 
bastjänstgöringen (BT) för läkare är påbörjat, liksom mottagandet av de läkarstudenter 
som från hösten 2021 kommer att utbildas enligt den nya legitimationsgrundande 
läkarutbildningen som innehåller längre sammanhängande kliniska placeringar.  

Behovet av platser för läkares allmäntjänstgöring (AT) kommer att vara oförändrat till 
cirka 2027. VGR strävar efter att erbjuda 250 AT-platser per år, men har ännu inte nått 
målet. 

Bemanningsföretag 

Kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården har ökat med 4,3 procent 
jämfört med 2019. Primärvården har fortsatt minskat sina kostnader medan sjukhusens 
kostnader ökat under året för såväl sjuksköterskor som läkare. Trots det uppnår VGR 
Sveriges Kommuner och Regioners nationella måltal för oberoende av 
bemanningsföretag på högst 2 procent i förhållande till kostnaden för egen personal. 

Under året har ett arbete pågått med att etablera en regiongemensam avropsenhet med 
tillhörande ny beställningsportal. Störst fokus har legat på nationell gemensam 
upphandling av bemanningsföretag. Under året har även ett arbete med en 
regiongemensam intern bemanningspool påbörjats.  
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Lönebildning 

Jämställda löner 
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat de senaste åren. I december 2015 
var kvinnornas medellön 80,0 procent av männens och i december 2019 var medellönen 
82,3 procent. Aktuella siffror för löneskillnaden 2020, och eventuell förändring, kan i 
skrivande stund inte redovisas eftersom den centrala avtalsrörelsen för löner och villkor 
sköts fram till de sista månaderna på året. Detta har medfört att arbetet med 
löneöversynen för 2020 ännu inte slutförts.  

Den största orsaken till löneskillnader är fortfarande den könsuppdelade 
arbetsmarknaden. Förvaltningarna är medvetna om den rådande strukturen och beaktar 
jämställdhetsperspektivet genom hela rekryteringsprocessen, och förvaltningarna inom 
hälso- och sjukvård har fortsatt prioriterat de kvinnodominerade grupperna i sitt 
löneöversynsarbete. 

Lönestruktur och löneutveckling 
I VGR finns gemensam målbild av den långsiktiga lönepolitiken samt en övergripande 
lönestruktur. Strukturen anger en inriktning för hur VGR vill att lönerna ska styras för 
olika yrken på några års sikt. 

För att uppnå jämställda löner har kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång 
högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård prioriterats. Den prioriterade gruppen 
består av elva yrkeskategorier och den har låg medellönenivå jämfört med yrkesgrupper 
med likvärdiga arbetsuppgifter.  

Under 2020 kvarstod satsningen på att öka medellönerna för de prioriterade grupperna, 
där målet är att löneutvecklingen ska vara högre än för övriga grupper. Men på grund av 
den försenade centrala avtalsrörelsen har löneöversynen inom VGR för 2020 inte 
avslutats ännu och det totala utfallet för den prioriterade gruppen 2020 kan därför inte 
redovisas ännu. 

Åtgärder för att stärka ledarskapet 
Normtalsarbetet är en väsentlig del för att uppnå rätt organisatoriska förutsättningar för 
ett mer hållbart, närvarande och tillitsbaserat ledarskap. Även om pandemin påverkat 
genomförandet har extra insatser genomförts på kort tid för att hantera chefernas 
förutsättningar. Exempel på åtgärder som genomförts är bland annat chefnätverk, 
teamledare, individuellt stöd i form av handledning samt verksamhetskoordinator för att 
stödja cheferna.   
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Tabell 11. Andel chefer grupperat utifrån antal underställda. 

 Antal underställda 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 

 1–9 underställda 14,7 13,9 13,6 14,0 13,3 

10–35 underställda 65,9 70,0 72,9 71,4 72,6 

36–50 underställda 12,2 11,8 9,8 11,0 10,9 

51–75 underställda 5,8 3,3 3,2 3,0 2,7 

75–100 underställda 1,0 0,9 0,4 0,5 0,3 

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

Totalt 100 100 100 100 100 

Hälsa och arbetsmiljö 

Insatser för att förbättra arbetsmiljön 
Arbetsmiljöarbetet har under pandemin till vissa delar fått ändrad karaktär och det 
långsiktiga arbetsmiljöarbetet har fått stå tillbaka. Samtidigt har pandemin gett positiva 
effekter i form av bland annat ett ökat samarbete mellan olika professioner och 
verksamheter. Under hösten genomfördes en uppföljning av Institutet för stressmedicin 
med syftet att undersöka hur arbetssituationen har påverkats under pandemin. Utifrån 
VGR:s handlingsplan för att minska sjukfrånvaron har ett antal områden prioriterats 
tillsammans med förvaltningarna. Dessutom har VGR:s guide för hälso- och 
arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningarna vidareutvecklats. 
I budgeten finns beslut om en förstärkning för att sänka sjukskrivningstalen. 
Arbetsmiljösatsningen utgör en stor del av dessa medel, och den ger möjlighet för 
förvaltningar och bolag att ansöka om finansiering för att genomföra förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder.  

Livsstil och friskvård 
Under året har ett fortsatt utvecklingsarbete pågått för den regiongemensamma 
satsningen på aktiviteter där medarbetarna tillsammans kan trivas och må bra. Dock har 
flera aktiviteter påverkats av pandemin, men målet är ändå fortsatt att bredda det 
innehåll som erbjuds medarbetare. 

VGR Tour, som är ett inspirationsarrangemang för medarbetare, omarbetades till 
digitalt format med kommunikation om inspiration och information om hälsofrämjande 
livsstil. Regionklassikern, vilket är ett samlingsnamn för ett 25-tal motionslopp inom 
skidåkning, löpning, gång, simning och cykling, inleddes med skidloppen i början av 
året. Loppen genomfördes om än med färre tillfällen, på grund av brist på snö. Övriga 
tävlingar inom ramen för Regionklassikern som skulle genomförts blev i stället virtuella 
eller ställdes in. 

Cykelutmaningen, som handlar om att kombinera arbetsresor med motion och öka 
cykeltrafikens andel vid arbetsrelaterade resor, har genomförts med ökat antal deltagare. 

Hälsoinspiratörsverksamheten har lagts om till digitala format. Bland annat har det 
genomförts: 
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• hälsoinspiratörsutbildningar  

• ett pilotprojekt riktat till hälsoinspiratörer om samtalsledning kring ett salutogent 
arbete 

• hälsoinspiratörsverksamhet på fler förvaltningar. 

Sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron under året var 7,7 procent, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört 
med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron var som högst i mars. Den ökade 
sjukfrånvaron är kopplad till pandemin, dels eftersom medarbetare har insjuknat i covid-
19, dels eftersom medarbetare med symtom har uppmanats att stanna hemma. 
Ökningen har skett inom samtliga åldersintervall. Inom den långa sjukfrånvaron, längre 
än 60 dagar, ses en minskning med 9 procentenheter. Minskningen av den långa 
sjukfrånvaron ses hos både kvinnor och män. 

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador definierat på antal händelser 2020 var (vid uttag 22 januari 
2021) totalt 5 094 stycken varav 1 629 stycken hade registrerats som covid-19-händelser. 
Jämfört med motsvarande period föregående år innebär det en ökning med 1 307 
händelser. 

Uppföljning av sexuella trakasserier 
Förvaltningar och bolag arbetar aktivt mot sexuella trakasserier, där den 
regiongemensamma rutinen "Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier" 
används vid introduktion av nya chefer. Information har förtydligats till medarbetare om 
vart man kan vända sig om man blir utsatt och uppföljning av har skett av hur chefer 
arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier  

Det har förekommit ett fåtal utredningar kopplat till sexuella trakasserier, och när 
sexuella trakasserier har förkommit har den regiongemensamma rutinen använts som 
stöd.



 

Västra Götalandsregionen • Årsredovisning 2020   55 

 

Ekonomi 
Västra Götalandsregionens olika verksamheter omsätter sammanlagt cirka 70 miljarder 

kronor varje år. Merparten av finansieringen bestårav skatteintäkter och olika typer av 

statliga bidrag, men också intäkter från biljettförsäljning och patientavgifter. 

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

regionens invånare.

Västra Götalandsregionens 
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Ekonomi 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Pandemin resulterade i en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, både 
i Sverige och i omvärlden. Under andra kvartalet föll bnp i Sverige med drygt 8 procent. 
Ekonomin vände dock uppåt under sommaren och uppgången var exceptionellt snabb 
under tredje kvartalet, vilket innebar att bnp återhämtade sig och stannade på en 
minskning på 3–4 procent för helåret. Omfattande statliga insatser underlättade och 
möjliggjorde för kommuner och regioner att upprätthålla verksamheten, samtidigt som 
insatser på arbetsmarknaden innebar att skatteunderlaget inte minskade lika mycket som 
bnp. 

Under hösten ändrades förutsättningarna med en andra våg av pandemin men också det 
positiva beskedet att vaccineringen av befolkningen kunde påbörjas tidigare än vad 
myndigheterna initialt hade trott. Den ökade smittspridningen under fjärde kvartalet 
innebar dock att det infördes nya restriktioner i Sverige och omvärlden, vilket hade en 
negativ inverkan på det västsvenska näringslivet. Hårdast drabbades delar av den privata 
serviceproduktionen, till exempel hotell- och restaurangnäringarna samt resebranschen, 
som har förlorat huvudparten av sina intäkter.  

En vikande lönsamhet under året har inneburit ett försämrat arbetsmarknadsläge. I 
februari var den öppna arbetslösheten 6,6 procent i Västra Götaland, och i december 
hade den ökat till 8,2 procent; riksnivån vid motsvarande tidpunkter var 7,4 respektive 
8,7 procent. Arbetslösheten har trots allt varit lägre i Västra Götaland än riket som 
helhet under perioden. Antalet öppet arbetslösa i länet var 57 100 personer i februari 
2020, medan siffran i december var 72 100 personer, det vill säga en ökning med 15 000 
personer.  

Resultat 
Sammantaget kommer händelserna under år 2020 att medföra både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga belastningar kommande år. 

Årets resultat har påverkats både positivt och negativt av händelser som varit svåra att 
förutse. Störst bidragande orsaken till resultatet är att staten delat ut högre statsbidrag än 
vad som var budgeterat. VGR har under året fått 2 579 miljoner kronor i riktade 
statsbidrag och 1 702 miljoner kronor i generella statsbidrag utöver budget. Detta skall 
ställas mot att skatteintäkterna minskat med 811 miljoner kronor jämfört med budget. 
Pandemin har inneburit minskad biljettförsäljning inom kollektivtrafiken och kulturen 
samt lägre intäkter från såld vård och patientavgifter. Året har även inneburit högre 
kostnader för löner, material, läkemedel och köpt vård. Då trafikkostnaderna och inte 
minst pensionskostnaderna varit lägre än budget innebär det att kostnaderna totalt sett 
endast marginellt avviker från budget. De lägre pensionskostnaderna beror på en 
förändring av KPA:s beräkning av pensionsskulden. Koncernens resultat har även 
påverkats av den stora börsnedgången i mars. Värdenedgången har visserligen mildrats 
vid årets utgång, men den påverkar ändå resultatet negativt med 271 miljoner kronor. 

Vid årsskiftet uppskattades kostnaden för uppskjutna första besök och behandlingar 
inom planerad sjukhusvård som omfattas av vårdgarantin till cirka 875 miljoner kronor 
för helåret 2020. Till detta kommer kostnader för övrigt uppdämt vårdbehov inom 
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övriga förvaltningar. Ändringar i pensionsavtalen till följd av ökad medellivslängd 
utreddes under 2020 men inga beslut fattades av SKR. Beslutet flyttades fram på grund 
av fortsatt utredning och beslut kommer sannolikt att fattas under 2021. Konsekvensen 
för VGR bedöms bli en ökad kostnad på närmare 1 miljard kronor när beslutet fattas. 
VGR:s redovisade resultat för 2020 uppgår till 1 822 miljoner kronor, men om 
vårdskulden och pensionskostnaden beaktas är bedömningen att det underliggande 
resultatet är i princip noll. Det budgeterade resultatet uppgick till 36 miljoner kronor, 
vilket ger en positiv budgetavvikelse med 1 786 miljoner kronor. 

Årets resultat ökar regionens egna kapital och ger VGR förutsättningar att ekonomiskt 
klara att hantera ett uppdämt vårdbehov och andra långsiktiga konsekvenser av 
pandemin.  

Verksamhetens intäkter 

Såld vård 

Såld vård har minskat på grund av pandemin och uppgår till 1 672 miljoner kronor, 
vilket är 221 miljoner kronor lägre än föregående år. Den största delen av dessa intäkter 
(67 procent) kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillgodo genom specifika avtal 
med andra regioner i Sverige samt ett rikssjukvårdsuppdrag inom barnkardiologi, samt 
hjärt-, lever- och lungtransplantation. 

Biljettintäkter 
Biljettintäkterna uppgår till 2 434 miljoner kronor och understiger budget med 1 267 
miljoner kronor. Den främsta förklaringen till den stora avvikelsen ligger i ett drastiskt 
minskat kollektivtrafikresande under året. Resandetappet under våren uppgick som mest 
till 50 procent jämfört med samma period föregående år, och på helår understiger 
resandet 2019 med 30 procent. Utöver det minskade resandet förklaras 
budgetavvikelsen av inställda konserter och föreställningar. Avvikelsen mot budget 
inom kulturbolagen uppgår till 74 miljoner kronor. 

Riktade statsbidrag 
De riktade statsbidragen uppgick till 5 556 miljoner kronor, vilket var 2 579 miljoner 
kronor högre än budget. Den stora avvikelsen beror på de satsningar som staten riktat 
till regionerna till följd av pandemin. Statsbidrag för merkostnader inom hälso- och 
sjukvård samt till kollektivtrafik, utgör tillsammans med förstärkt satsning på 
kultursektorn de största avvikelserna mot årets budget.  
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Tabell 12. Riktade statsbidrag 2019 och 2020 (miljoner kronor) 

 2019 2020 

Från folkbildningsrådet till folkhögskolorna 115 116 

Ersättningar i samband med covid-19 0 2 268 

Ny kömiljard/Ökad tillgänglighet 206 135 

Jämlik cancervård 57 53 

Sjuk- och rehab.garanti 198 131 

Asylsökande 125 103 

Kvinnosjukvård/förlossning 242 157 

Kultursamverkansmodellen 336 378 

Psykisk hälsa 196 176 

God och nära vård 963 930 

Personcentrerat vårdförlopp 10 45 

ALF och TUA 577 589 

Kollektivtrafik 1 420 

Övrigt 84 55 

TOTALT 3 110 5 556 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader inklusive inhyrd personal 
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal uppgår för helåret till 34 076 miljoner 
kronor, vilket är 264 miljoner kronor över budget. Jämfört med 2019 är det en högre 
kostnad på 240 miljoner kronor (0,7 procent). Budgetavvikelsen mildras av en lägre 
pensionskostnad både jämfört med budget och föregående år men även att övriga 
personalkostnader är lägre. Lönesumman uppgår för helåret 2020 till 22 596 miljoner 
kronor och överskrider budget med 706 miljoner kronor. Jämfört med 2019 är ökningen 
4,3 procent. Det är främst sjukhusen som har de stora negativa budgetavvikelserna. 
Utfallet för inhyrd personal uppgår till och med december till 591 miljoner kronor, varav 
549 miljoner kronor gäller hälso- och sjukvård, en ökning jämfört med föregående år 
med 13 miljoner kronor (7,6 procent). 

Köpt vård  
Kostnaden för köpt vård uppgår till 5 435 miljoner kronor, vilket är 3,3 procent mer än 
motsvarande period föregående år. Köpt specialistvård som helhet ligger något lägre 
jämfört med föregående år. Pandemin har inneburit att sjukhusens kostnader för den 
externa köpta vården har minskat, men också att de medel som hälso-och 
sjukvårdsnämnderna förfogat över inte har kunnat nyttjas fullt ut. Kostnaderna för 
Vårdval Vårdcentral har ökat med 192 miljoner kronor jämfört med föregående år och 
kostnaden är nu 2 611 miljoner kronor. Kostnaden för Vårdval Rehab ligger på samma 
nivå som föregående år med 342 miljoner kronor. 

Läkemedel  
Läkemedelskostnaderna, inklusive justeringar för nationell återbäring, uppgår till 5 850 
miljoner kronor, vilket överstiger periodiserad budget med 243 miljoner kronor. Utfallet 
motsvarar en ökning med 511 miljoner kronor jämfört med föregående år. De främsta 
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orsakerna till kostnadsökningen är förskrivning av cancerläkemedel, som förskrivs 
främst på sjukhusen och med störst andel hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Kostnadsdrivande förskrivning inom primärvården gäller behandling av diabetes och 
hjärtflimmer. Pandemin påverkade läkemedelsuthämtningen första halvåret, då en 
tillfällig hamstring sågs, vilket sedan följdes av en period med lägre uthämtning innan 
återgång till en normal nivå. Antalet patienter som behandlades mot hepatit C har 
minskat jämfört med tidigare år, beroende på ett minskat behov för patientgruppen.  

Trafikkostnader 
Trafikkostnaderna uppgår till 7 749 miljoner kronor, vilket understiger budget med 475 
miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av minskade ersättningar till trafikföretagen 
med anledning av den negativa reseutvecklingen. Utöver ersättningar till trafikföretagen 
förklaras budgetavvikelsen även av indexförändringar för trafikavtalen samt av 
genomförda åtgärder och omprioriteringar i trafiken i syfte att minska kostnaderna där 
så har varit möjligt. 

Material och varor 
Kostnader för material uppgick till 4 138 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten 
med 395 miljoner kronor (10,6 procent). Det beror bland annat på nedskrivningen av 
varulagret inom Sisjödepån, vilken uppstod till följd av den stora efterfrågan och det 
låga utbudet på världsmarknaden med höga priser samt brutna logistikkedjor i början av 
pandemin.  

Sjukhusens ekonomiska situation 
Sjukhusens kostnader utgör ungefär hälften av VGR:s totala kostnader på cirka 70 
miljarder kronor. Sjukhusen har under de senaste åren inte klarat sitt ekonomiska 
resultat och 2019 var det totala underskottet 600 miljoner kronor. Analysen av 2020 års 
resultat är komplex och behöver ta hänsyn till både pandemin och de förändrade 
förutsättningar som den medförde. Det kan konstateras att kostnadsökningen mellan 
2019 och 2020 inte var speciellt hög och uppgick till 2 procent. Under året har resurser 
styrts om, kostnaden för den vård som utfördes blev dyrare samtidigt som viss vård inte 
blev av. Totalt sett påverkade pandemin sjukhusens ekonomi negativt. VGR fick som 
helhet kraftigt ökade statsbidrag, såväl riktade som generella. Regionstyrelsen beslutade 
därför att fördela ut statsbidrag och regionbidrag för att samtliga styrelser och nämnder 
skulle hållas skadelösa för de ekonomiska effekterna av pandemin. Bidragen fördelades 
ut med syfte att eliminera redovisade kostnader för pandemin, ökade 
sjukskrivningskostnader och resterande negativa resultat, genom en schablonmässig och 
administrativt enkel fördelning. Inga sjukhus redovisade därför underskott för 2020. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är tillsammans med generella 
statsbidrag regionens huvudsakliga inkomstkälla. Skatteintäkterna (inklusive 
utjämningen) är 811 miljoner kronor lägre än budget utifrån den skatteprognos som 
kom den 15 december. De generella statsbidragen är 1 702 miljoner kronor högre än 
budget, vilket beror på de stimulanspaket som staten beslutat om till regioner och 
kommuner med anledning av pandemin. Stimulanspaketen medför att skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen överstiger budget med 891 miljoner kronor. 

Nettokostnadsutveckling 
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Under 2020 uppgick verksamhetens kostnader till 69 304 miljoner kronor och de 
verksamhetsanknutna intäkterna till 15 148 miljoner kronor, vilket ger en nettokostnad 
på 54 156 miljoner kronor. Nettokostnaderna motsvarar 95,6 procent av de samlade 
skatteintäkterna. Nettokostnadsökningen för 2020 har endast varit 1,1 procent, vilket är 
en exceptionellt låg nivå som bör betraktas i ljuset av pandemirelaterade effekter i form 
av stora tillskott från riktade och generella statsbidrag samt låg kostnadstakt på grund av 
uppskjuten vård.  Nettokostnaderna ska finansieras av de sammanvägda skatteintäkterna 
vilka under samma period har ökat med 1,6 procent, samt bidra till att finansiera nettot 
av finansiella intäkter och kostnader. 

Diagram 8. Nettokostnadsutveckling 2016–2020  

 

Finansiella intäkter och kostnader 
De finansiella intäkterna för 2020 uppgår till 383 miljoner kronor. Från och med 2019 
redovisas de finansiella tillgångarna till marknadsvärde. Detta innebär att upp- och 
nedgångar på börsen får effekt på resultaträkningen. I början av pandemin föll världens 
börser och de finansiella tillgångarna förlorade i värde, vilket innebar att enligt av 
regionfullmäktige beslutad finanspolicy skulle risken i portföljerna minska. Detta skedde 
genom försäljningar av aktiefonder, till förmån för räntefonder. I samband med börsens 
återhämtning efter sommaren kunde andelen aktier öka igen. Värdeökningen för 2020 
uppgår till 334 miljoner kronor. Fondrabatter och utdelningar ingår i de finansiella 
intäkterna med 32 miljoner kronor. 

Utfallet för de finansiella kostnaderna är 1 184 miljoner kronor, vilket är en negativ 
avvikelse mot budget med 354 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror till 
största del på värdenedgången i de finansiella placeringarna på totalt 604 miljoner, varav 
586 miljoner kronor kommer från de innehav som realiserades 2020. Posten budgeteras 
inte på grund av att börsutvecklingen inte bedöms i samband med budget. 

Innehavet har totalt sett haft en värdenedgång med 271 miljoner kronor, att jämföra 
med det starka börsåret 2019 då värdeuppgången uppgick 840 miljoner kronor. 

En positiv avvikelse mot budget i de finansiella kostnaderna förklaras av att 
värdesäkringen av pensionsskulden uppgår till 552 miljoner kronor i stället för 
budgeterat 759 miljoner kronor. Beräkningarna av pensionsskulden har förbättrats tack 
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vare den nya plattformen hos KPA Pension, vilket innebar en lägre räntekostnad för 
2020. Utfallet är 134 miljoner kronor lägre än utfallet 2019. 

Investeringar 
Årets investeringsutgift uppgick till 6 179 miljoner kronor, vilket är 295 miljoner kronor 
mer än föregående år. Investeringsbudgeten för 2020 var 6 100 miljoner kronor och till 
detta kom ett utrymme på 1 038 miljoner kronor för investeringar som redovisas och 
finansieras utanför budgeten. Investeringar som hanterats utanför budgeten inkluderar 
den nya spårvagnsdepån på Ringön i Göteborg samt kostnader för övertagande och 
inköp av nya spårvagnar. 

Tabell 13. Investeringar 

  Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 

Immateriella anläggningstillgångar 160 257 25 

Fastigheter 3 120 3 162 4 836 

Utrustning 1 633 1 688 2 214 

Kollektivtrafikfordon 972 1 071 438 

Riskpost     -375 

Summa 5 884 6 179 7 138 

Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 3 162 miljoner kronor. De största 
byggprojekten under året har rört utbyggnad och upprustning av infrastruktur för teknik 
och logistik på Östra sjukhuset i Göteborg, nytt specialistsjukhus i Högsbo, Psykiatrins 
kvarter på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås, samt akut-, service- och psykiatriblocket på 
Skaraborgs Sjukhus Skövde. 

Utrustningsinvesteringarna uppgick till 1 688 miljoner kronor, där medicinteknisk 
utrustning utgjorde den större delen. 

Investeringar i kollektivtrafiksfordon uppgick till 1 071 miljoner kronor, huvuddelen 
avser kostnader för övertagande av spårvagnar från Göteborgs Spårvägar. 

Årets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 257 miljoner kronor. 
Merparten av investeringarna är kopplat till arbetet med framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM). 

Utfallet för fastighetsinvesteringar blev 1 674 miljoner kronor lägre än budgeterat, till 
följd av försenade projekt eller planerade tidsförskjutningar. Enstaka projekt har dock 
gått i motsatt riktning. 

Årets utrustningsinvesteringar blev 526 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen rör 
framför allt följdutrustning till fastighetsinvesteringar som blivit tidsförskjutna. FVM har 
dessutom har senarelagts, där 244 miljoner kronor av projektets budgeterade 
investeringsmedel på 328 miljoner kronor fallit ut under året. 

Investeringsutgifter för kollektivtrafikfordon blev 633 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Det beror på ej budgeterade leasingkostnader för spårvagnar. 
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Självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden anger med vilken andel årets investeringar finansieras med 
medel från den löpande verksamheten. Nyckeltalet innebär att resultatet plus 
avskrivningar sätts i relation till investeringar.  

Tabell 14. Självfinansieringsgrad av investeringar 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Investeringar (mnkr) 3 108 3 767 5 477 5 884 6 179 

Avskrivningar (mnkr) 2 111 2 208 2 269 2 378 2 574 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster (mnkr) 1 684 618 -11 1 063 1 822 

Självfinansiering (mnkr) 3 795 2 826 2 258 3 442 4 396 

Självfinansieringsgrad (%) 122  75 41 58 71 

Självfinansieringsgraden för 2020 uppgår till 71 procent, vilket innebär att 
investeringarna till största del har finansierats av medel från den löpande verksamheten.  

Avskrivningarna för nya investeringar ökar i högre takt än avskrivningar av äldre 
tillgångar minskar. Över femårsperioden 2016–2020 har avskrivningarna årligen ökat i 
genomsnitt med drygt 5 procent. Avskrivningarnas andel av de totala kostnaderna låg på 
cirka 3,7 procent 2020. 

Pensionsåtagandet 
VGR:s totala pensionsförpliktelser uppgick vid årsskiftet till 43 771 miljoner kronor, 
inklusive löneskatt. Av dessa utgör avsättningen i balansräkningen för pensionsskulden 
21 058 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen (pensionsrättigheter intjänade före 
1998) 22 713 miljoner kronor. Skulden enligt ansvarsförbindelsen minskade med 1,1 
procent och skulden i intjänad efter 1998 ökade med 4,6 procent jämfört med 2019.  

Pensionsåtagandena inom VGR nuvärdesberäknas enligt RIPS 19 (Riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld), vars diskonteringsränta beslutas av SKR. För 2020 uppgick räntan till 1 
procent. Jämfört med föregående år har pensionsförpliktelserna ökat med 670 miljoner 
kronor (1,6 procent). SKR kommer troligen under våren 2021 att besluta om en 
justering av livslängsantagandet i pensionsavtalen. Fattas ett sådant beslut kommer 
pensionsåtagandet att öka med cirka en miljard kronor som en engångspost 2021.  
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Diagram 9. Pensionsåtagande 2016–2020 

 

Finansiell kapacitet 

Likviditet 
Likviditeten har ökat under året, vilket beror på ett positivt koncernresultat och att VGR 
börjat låna externt för att finansiera investeringar i spårvägen. Vid utgången av 2020 var 
likviditeten 16 909 miljoner kronor vilket innebär att den ökat med 4 755 miljoner 
kronor sedan årsskiftet. Tillgångarna placeras i enlighet med den av Regionfullmäktige 
beslutade finanspolicyn och består av finansiella tillgångar bokförda till marknadsvärde 
samt likvida medel på bankkonton.  

Investeringstakten i spårvagnar har varit lägre än planerat medan lån har upptagits enligt 
plan, vilket haft en positiv påverkan på likviditeten med 1 000 miljoner kronor. I 
enlighet med beslut i regionfullmäktige 2020 om en ny finansiell strateg, har extern 
upplåning på 1 300 miljoner kronor gjorts under året, vilket bidrar till att likviditeten 
ökar. 

Diagram 10. Likviditet 2016–2020 
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Kapitalförvaltning 
Överskottslikviditet förvaltas i tre portföljer, likviditetsportfölj, pensionsportfölj och en 
kassaportfölj för att jämna ut de dagliga kassaflödena. Alla externa lån finns sedan 2018 i 
en skuldförvaltning   

Principerna för hur kapitalet ska förvaltas och skuldportföljen ska hanteras regleras i 
finanspolicyn. Extern granskning har säkerställt inga överträdelser har skett gentemot 
finanspolicyn under 2020. 

Likviditetsportföljen består av två portföljer – en kort och en lång likviditetsportfölj. 
Den korta innehåller kapital som behövs inom tre år bestående av ränteplaceringar. I 
den långa portföljen placeras kapital som inte behövs inom de närmaste tre åren genom 
både aktie- och ränteplaceringar. I samband med att världens börser föll kraftigt under 
våren gjordes en minskning av andelen aktiefonder och en ökning av räntefonder och 
likvida medel för att minimera risken. Under andra halvåret återhämtade sig börserna 
och en ökning av aktieandelen påbörjades. Portföljen omfattade totalt 5,7 miljarder 
kronor vid årsskiftet. Avkastningen var -2,4 procent 2020, vilket är något bättre än 
jämförelseindex som är -3,0 procent. 

I slutet av 2020 skapades pensionsportföljen, och kapital flyttades från den långa 
likviditetsportföljen till pensionsportföljen. Pensionsportföljen har en placeringshorisont 
på 30 till 40 år, och den kan ha en högre aktieandel än likviditetsportföljen. Portföljen 
omfattade 8,1 miljarder kronor vid årsskiftet och har avkastat 0,7 procent 2020, vilket är 
något högre än det sammanvägda jämförelseindexet som är 0,3 procent. 

Tabell 15. Kapitalförvaltning 

  Marknadsvärde (mnkr) Årets avkastning (%) 

Kassaportfölj 3 164 0,0 

Likviditetsportfölj (kort och lång) 5 690 -2,4 

Pensionsportfölj 8 055 0,7 

Summa 16 909 -0,5 

Skuldförvaltning 
VGR har sedan maj 2018 en skuldportfölj, vilken startade med emissionen av en grön 
obligation på 1 miljard kronor. Obligationen har finansierat nya Regionens hus i 
Göteborg och klassas som grön då kapitalet är öronmärkt åt olika former av 
miljöprojekt. Under 2019 tog VGR över spårvagnar och depåer från Göteborgs Stad. 
Investeringar i spårvägen ska finansieras med extern upplåning enligt beslut från 
regionfullmäktige. Beslut har också tagits om att upplåningen ska ske via 
Kommuninvest, ett svenskt kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska 
kommuner och regioner finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning.  

Första upplåningen via Kommuninvest gjordes 2020 och uppgick till cirka 3,3 miljarder 
kronor, varav 2 miljarder kronor avsåg spårvagnsverksamhet och 1,3 miljarder kronor i 
samband med beslut om ny finansiell strategi. Skuldportföljen är totalt 4,3 miljarder 
kronor.  
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Tabell 16. Skuldportfölj 

  2020 

Utestående skuld 4 340 mnkr 

Snittränta (senaste 12 mån) 1,1 procent 

Räntekostnad (senaste 12 mån) 16,2 mnkr 

Genomsnittlig räntebindning 3,25 år 

Kapitalförfall inom 1 år 0 

Finansiell policy och strategi 
Finanspolicyn och den finansiella strategin är de styrande dokument som sätter riktlinjer 
och regelverk för finansförvaltningen. Under året fattade regionfullmäktige beslut om en 
ny finansiell strategi vars syfte är att bibehålla en stark ekonomisk kapacitet för VGR 
utifrån ett antal finansiella utmaningar på såväl kort som lång sikt. Dessa finansiella 
utmaningar handlar bland annat om långsiktiga åtaganden för framtida 
pensionsutbetalningar. Strategin innebar därmed att likvida medel till en 
pensionsmedelsportfölj avskildes. Med en långsiktighet i förvaltningen ska portföljen på 
sikt kunna bidra till att mildra de likviditetsbelastande effekterna av pensionsåtagandet. 

Finanspolicyns regelverk styr finansverksamheten, och enligt policyn ska alla placeringar 
vara etiska och hållbara. Det innebär bland annat nolltolerans mot innehav som bryter 
mot internationella konventioner och normer. Riktlinjerna syftar också till att minimera 
innehav exponerade mot alkohol, tobak, pornografi, krigsmaterial och fossila bränslen. 

En översyn och beslut om ny finanspolicy togs regionfullmäktige i september 2020. 
Viktigaste förändringen är riktlinjer kring hur pensionsmedelsportföljen ska förvaltas 
med utgångspunkt i finansiell riskhantering. 

En särskild beräkningsmodell ligger till grund för fördelningen i portföljen mellan aktie- 
och ränteplaceringar. Modellen är en så kallad dynamisk allokeringsmodell, vilket 
innebär att fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringarna styrs av rådande ränteläge, 
hur mycket börskurserna varierar samt att tillgångarnas värde i portföljen inte får bli 
lägre än ett fastställt säkerhetsgolv. 

Eget kapital 
Det egna kapitalet uppgår till 10 725 miljoner kronor, vilket är förstärkning genom årets 
resultat med 1 822 miljoner kronor.  Pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998 
redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att de redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Om dessa förpliktelser i stället hade redovisats som 
pensionsskuld hade det påverkat det egna kapitalet, vilket i sådant fall skulle vara 
negativt med 11 988 miljoner kronor. Detta innebär att det finns ett behov av positiva 
resultat för att finansiera VGR:S pensionsåtagande. 

Diagram 11. Eget kapital 2016–2020 
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Soliditet 
Soliditeten är oförändrad på 19 procent trots förstärkning av det egna kapitalet, vilket 
förklaras av en större balansomslutning. Soliditeten inklusive pensionsåtagandet utanför 
balansräkningen uppgår till -21 procent och har förbättrats den senaste femårsperioden 
eftersom utbetalningarna varit högre än värdeökningen till följd av det låga ränteläget. 

Diagram 12. Soliditet 2016–2020, inklusive och exklusive ansvarsförbindelse 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen slår fast att kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning 
i sin egen verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Utöver de prioriterade målen och dess fokusområden har fullmäktige antagit 
fyra finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  
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Finansiella mål 
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 år och för att säkra en god resultatutveckling krävs en effektiv hantering av 
uppkomna risker. Här är budgetföljsamhet och en ändamålsenlig ekonomistyrning 
viktiga komponenter. Den finansiella kapaciteten är bland annat betydelsefull för att 
VGR ska kunna betala medarbetarnas framtida pensioner, och ett visst överskott i den 
löpande driften krävs för att investeringsutgifter inte ska leda till allt för kraftig 
skuldsättning. 

De finansiella målen nedan bygger på denna övergripande ekonomiska inriktning. 
Bedömningen av målen nedan tillsammans med det mycket goda resultatet 2020 leder 
sammantaget till slutsatsen att VGR med fog kan betraktas ha en god ekonomisk 
hushållning. Årets resultat ökar regionens egna kapital och ger VGR förutsättningar att 
ekonomiskt hantera ett uppdämt vårdbehov och en växande pensionsskuld. Det är 
troligt att regionfullmäktige kommer att behöva använda det tillkommande egna 
kapitalet från 2020 för att finansiera dessa poster. 

Tabell 17. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning i VGR 

Mål Kommentar Status 

Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent Kassalikviditeten uppgår till 139,7 procent.   

Förvaltat pensionskapital ska på sikt täcka 
det totala pensionsåtagandet 

Målet är uppnått för 2020 genom den likvidmässiga 
avsättningen av 8 miljarder kronor till en 
pensionsmedelsportfölj under året. Portföljens värde ska 
på sikt motsvara det totala åtagandet för pensionerna, 
vilket ska ske genom ytterligare likvidmässiga avsättningar 
och avkastning på förvaltat kapital. Nuvarande 
beräkningar visar på behov av ytterligare 4 miljarder i 
likvidmässiga avsättningar under en femårsperiod. 

  

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

Målet uppnått eftersom måttet uppgår till 5,85 procent.   

Budgetavvikelsen ska understiga en 
procent 

Budgetavvikelsen är positiv med cirka 2,6 procent. Målet 
avser såväl positiv som negativ budgetavvikelse, vilket 
under normala omständigheter skulle föranlett en röd 
bedömning. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin 
har varit mycket omfattande med exceptionellt stora 
statliga stödinsatser, vilket inte kunde förutsetts i 
anslutning till budgeteringen. Detta medför sammantaget 
att bedömningen för målet är gul. 

  

Bedömning av balanskravsresultat 
Resultat enligt balanskravet är positivt och uppgår till 2 276 miljoner kronor. 
Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen och innebär att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna.  Balanskravet fastställs för varje enskilt budgetår och ett negativt resultat 
ska återställas inom tre år. Det finns inga underskott från tidigare år att täcka.  
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Tabell 18. Balanskravsutredning 

  2020 

Resultat 1 832 

Reducering samtliga realisationsvinster - 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -306 

Justering för återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper 

750 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 276 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 2 276 

Händelser av väsentlig betydelse 

Etableringar och omstruktureringar 
VGR förvärvade i januari 2020 samtliga aktier i Fastighets AB Rantorget för  
334 miljoner kronor. Bolaget äger spårvagnsdepåerna i Gårda och Slottsskogen, vilka 
kommer att överlåtas till Västfastigheter den 1 januari 2021. Bolaget kommer därefter att 
avvecklas. 

Upphandlingar och avtal 
Den 1 januari tog Västtrafik över leasingavtal avseende spårvagnar av modellen M31 
och M32 från Göteborgs Spårvägar. Leasingavtalen löper till och med 2034 och 
avgifterna över avtalsperioden uppgår till 600 miljoner kronor. 

Under våren fattade VGR och Göteborgs Stad ömsesidiga beslut om att avsluta det 
planerade linbaneprojektet. Regionfullmäktige har gett i uppdrag till regionstyrelsen att 
tillsammans med Göteborgs Stad inleda omförhandling med staten avseende 
Sverigeförhandlingen. 

Rättstvister 
VGR har fem pågående rättstvister som avser skadestånd enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) till ett sammanlagt belopp om cirka 60 miljoner kronor och där 
processer pågår i tingsrätt och hovrätt. Det är osäkert huruvida VGR kommer bli 
tvunget att betala hela eller delar av detta belopp. Delar av beloppet kan komma att 
ersättas av VGR:s försäkringsbolag. 
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Finansiell rapportering och 
bokslutsdokumentation 

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 

RESULTATRÄKNING           

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr Not 2020 2019 2020 2019 

Verksamhetens intäkter  1 15 148 13 992 11 889 9 443 

Verksamhetens kostnader 2,3 -66 730 -65 193 -63 817 -61 027 

Avskrivningar och nedskrivningar 4 -2 574 -2 378 -2 221 -2 069 

Verksamhetens nettokostnader   -54 156 -53 580 -54 149 -53 653 

            

Skatteintäkter 5 45 038 44 612 45 038 44 612 

Generella statsbidrag och utjämning 6 11 740 9 876 11 740 9 876 

Verksamhetens resultat   2 622 909 2 630 835 

            

Finansiella intäkter 7 383 888 383 887 

Finansiella kostnader 8 -1 184 -733 -1 181 -729 

Årets resultat   1 822 1 063 1 832 993 

 

KASSAFLÖDESANALYS           

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr Not 2020 2019 2020 2019 

LÖPANDE VERKSAMHET           

Årets resultat   1 822 1 063 1 832 993 

Investeringsbidrag aktiverade   -53 -52 -21 -16 

Avskrivningar/nedskrivningar 4 2 574 2 378 2 221 2 069 

Utrangeringar   354 95 331 91 

Orealiserade kursförändringar   -306 -727 -306 -727 

Upplösning bidrag infrastruktur   45 45 45 45 

Avsättningar 9 892 2 238 894 2 217 

Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 10 -6 -9 -5 -9 

Reavinster/-förluster sålda finansiella tillgångar   577 -111 577 -111 

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 5 898 4 920 5 567 4 552 

            

FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL           

Ökning(-)/minskning(+)  förråd   -163 -7 -164 -7 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -337 -181 -746 -440 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   2 408 67 2 632 730 

Justering för uppbokad kortfristig skuld avseende övertagna leasingavtal -47 - - - 

Övriga rörelsekapitalpåverkande poster   -2 1 -3 -2 

Kassaflöde från löpande verksamhet   7 758 4 799 7 286 4 832 

            

INVESTERINGSVERKSAMHET           

Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar 11 -6 179 -5 884 -5 092 -6 001 

Justering för övertagna leasingavtal avseende spårvagnar 11 613 - - - 
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Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 12 119 24 22 24 

Investering i finansiella tillgångar 13 -12 287 -3 797 -12 289 -3 760 

Försäljning av finansiella tillgångar 14 8 019 5 763 8 019 5 763 

Kassaflöde från investeringsverksamhet   -9 714 -3 894 -9 340 -3 974 

            

FINANSIERINGSVERKSAMHET           

Ökning (-) långfristiga fordringar 15 -34 -34 -34 -34 

Minskning (+) långfristiga fordringar   0 0 0 0 

Ökning (+) långfristiga skulder 16 3 941 47 3 375 46 

Justering för uppbokad långfristig skuld avseende övertagna 
leasingavtal 

16 -566 - - - 

Minskning (-) långfristiga skulder 17 -164 -632 -33 -16 

Återförda investeringsbidrag 17 - 530 - - 

Justering för årets aktiverade investeringsbidrag   53 52 21 16 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet   3 230 -36 3 329 12 

            

Årets kassaflöde   1 274 870 1 275 870 

            

Ingående likvida medel   1 930 1 060 1 930 1 060 

Utgående likvida medel   3 204 1 930 3 205 1 930 

 

BALANSRÄKNING           

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr Not 2020 2019 2020 2019 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 18 461 241 365 150 

Materiella anläggningstillgångar           

       Byggnader och mark 19 20 690 18 852 20 663 18 741 

       Maskiner och inventarier 20 9 875 9 373 5 725 5 302 

       Finansiell leasing maskiner och inventarier 21 752 173 139 173 

Finansiella anläggningstillgångar 22 1 063 512 3 606 3 053 

Summa anläggningstillgångar   32 841 29 152 30 498 27 420 

            

Bidrag till infrastruktur 23 399 444 399 444 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd   482 319 481 317 

Kortfristiga fordringar 24 5 156 4 819 5 087 4 340 

Kortfristiga placeringar 25 13 705 10 225 13 705 10 225 

Kassa och bank   3 204 1 930 3 205 1 930 

Summa omsättningstillgångar   22 547 17 292 22 478 16 812 

Summa tillgångar   55 787 46 888 53 375 44 676 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital 26         

Årets resultat   1 822 1 063 1 832 993 

Resultatutjämningsreserv   165 165 165 165 

Övrigt eget kapital   8 739 7 676 8 397 7 405 

Summa eget kapital   10 725 8 904 10 394 8 562 

            

Avsättningar           
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Avsättning pensioner 27 21 059 20 123 21 059 20 123 

Övriga avsättningar 28 2 581 2 625 2 449 2 491 

Summa avsättningar   23 640 22 748 23 508 22 614 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 29 5 623 1 846 4 557 1 215 

Kortfristiga skulder 30 15 798 13 390 14 915 12 284 

Summa skulder   21 421 15 236 19 472 13 499 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   55 787 46 888 53 375 44 676 

            

Ställda panter   Inga Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelse pensioner 31 22 713 22 980 22 713 22 980 

Övriga ansvarsförbindelser och borgensförbindelser 32 9 019 3 696 9 006 3 684 

Redovisningsprinciper 

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

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

Koncernens avgränsning 
De sammanställda räkenskaperna omfattar de juridiska personer där 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 tas med 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 
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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 sällan förekommande poster som inte är 
extraordinära och som uppgår till minst 80 miljoner kronor, och som är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till 
resultaträkningen och kassaflödesanalysen. 

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 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. 
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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 en rak avskrivning på 30 
år har tillämpats. Åtta komponenter har identifierats och avskrivningstiden varierar 
mellan 15 och 40 år. Beloppsgräns för respektive komponent är 2 miljoner kronor. För 
nya byggnadsinvesteringar tillämpas komponentavskrivning från och med 2015. 

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 avsnittet som gäller aktiverade 
lönekostnader. Fastighetsförvaltningen inkluderar löneutgift för nedlagd arbetstid samt 
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 0,5 miljoner kronor. 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 värdet av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Från räkenskapsåret 2019 redovisas finansiella tillgångar och skulder enligt 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. 
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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 Pensions beräkning ligger till grund för beräkning av 
pensionsavsättningen och ansvarsförbindelsen. Avsättningen och ansvarsförbindelsen 
värdesäkras genom basbeloppsuppräkning och försäkringsteknisk ränta enligt riktlinjer 
som antagits av SKR, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 19). 

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 december 2020. 

Ansvarsförbindelser 

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

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

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

NOT 1  VERKSAMHETENS INTÄKTER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Patientavgifter 1 290 1 402 1 290 1 402 

Biljettintäkter 2 434 3 565 - - 

Såld hälso- och sjukvård, tandvård 1 672 1 893 1 672 1 898 

Såld övrig verksamhet 141 162 125 142 

Försäljning tjänster och material 1 081 1 074 1 174 1 090 

Hyresintäkter 191 171 218 256 

Riktade statsbidrag och kostnadsersättningar 5 556 3 110 5 556 3 110 

Investeringsbidrag 53 52 21 16 

Övriga bidrag 1 282 909 1 257 882 

Övriga intäkter  1 446 1 653 575 648 

Totalt   15 148 13 992 11 889 9 443 

  

            

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Personalkostnader 33 485 33 257 32 577 32 344 

Bemanningsföretag 591 578 549 529 

Köpt hälso- och sjukvård, tandvård 5 435 5 261 5 435 5 264 

Köpt utbildning och kultur 248 261 154 165 

Material och varor 4 138 3 778 4 113 3 749 

Verksamhetsanknutna tjänster 1 727 1 393 1 500 1 217 

Läkemedel 5 850 5 339 5 850 5 339 

Lämnade bidrag 1 750 1 639 8 386 7 165 

Bidrag till infrastruktur 1) 45 345 45 345 

Lokal- och energikostnader  2 062 1 966 1 946 1 848 

Sjukresor 30 37 354 385 

Trafikkostnader 7 749 7 888 - - 

Övriga tjänster 1 768 1 664 1 586 1 493 

Premier Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 272 242 272 242 

Övriga kostnader 1 581 1 544 1 050 942 

Totalt   66 730 65 193 63 817 61 027 
            
1) I posten Bidrag till infrastruktur ingick år 2019 300 mnkr avseende medfinansiering enligt avtal av kollektivtrafiksatsning inom 
Göteborgs Stad.   Indexuppräkning för infrastruktursatsningar - (15 mnkr) redovisas som finansiell kostnad. 

            

            

NOT 3 PERSONALKOSTNADER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala 
kostnader 

        

Bolagsstyrelser och VD 11 10 - - 

Övriga anställda         

Löner   22 585 21 651 21 971 21 054 

Övriga kostnadsersättningar 62 77 50 58 
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Övriga personalkostnader 265 398 254 380 

Totalt   22 923 22 136 22 275 21 492 

            

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 6 982 6 657 6 795 6 466 

Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt 1) 3 708 4 534 3 636 4 456 

Sociala kostnader 10 690 11 191 10 431 10 922 

Aktiverade lönekostnader -128 -70 -128 -70 

Totala personalkostnader 33 485 33 257 32 577 32 344 
            
1) Tillkommer räntekostnad för 2020 med 552 mnkr, redovisas som finansiell kostnad. 2019 var motsvarande belopp 686 mnkr. 

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid, helår 2020-01-01 - 2020-12-31       

Västra Götalandsregionen, koncernen Samtliga Kvinnor  Män 29 år och yngre 30-49 år 
50 år och 

äldre 

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 

7,7 8,4 5,0 7,3 
7,3 8,2 

Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr) av total 
sjukfrånvaro 

44,1 46,0 33,0   
    

Västra Götalandsregionen, regionen Samtliga Kvinnor  Män 29 år och yngre 30-49 år 
50 år och 

äldre 

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 

7,8 8,5 5,1 7,4 
7,4 8,3 

Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr) av total 
sjukfrånvaro 

44,3 46,1 33,2   
    

                

Definitioner enligt Sveriges kommuner och regioner           
 

 

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Immateriella anläggningstillgångar 36 24 11 - 

Byggnader och markanläggningar 967 868 966 862 

Maskiner och inventarier 1 467 1 415 1 185 1 135 

Finansiell leasing maskiner och inventarier 104 72 59 72 

Totalt    2 574 2 378 2 221 2 069 

            
           

NOT 5 SKATTEINTÄKTER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Preliminärt utbetald regionskatt m.m för året 45 907 44 928 45 907 44 928 

Delavräkning regionskatt för året -662 -376 -662 -376 

Slutavräkning regionskatt föregående år -206 61 -206 61 

Totalt   45 038 44 612 45 038 44 612 

            

            

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Inkomstutjämning 5 925 5 959 5 925 5 959 

Införandebidrag 28 - 28 - 

Kostnadsutjämning -831 -768 -831 -768 

Regleringsavgift -412 -330 -412 -330 

Statsbidrag läkemedel 4 850 4 852 4 850 4 852 

Statsbidrag flyktingmiljarden 97 163 97 163 
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Statsbidrag stärka välfärden 184 - 184 - 

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

Totalt   11 740 9 876 11 740 9 876 

            

            

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Ränteintäkter 8 4 7 4 

Vinst vid försäljning av finansiella placeringar 9 112 9 112 

Orealiserade vinster 325 728 325 728 

Övriga finansiella intäkter 41 44 41 43 

Totalt   383 888 383 887 
            

            

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Räntekostnader 17 19 17 18 

Värdesäkring av pensionsavsättning enligt RIPS 19 552 686 552 686 

Förlust vid försäljning av finansiella placeringar 586 1 586 1 

Orealiserade förluster 18 1 18 1 

Övriga finansiella kostnader  11 27 8 24 

Totalt   1 184 733 1 181 729 

            

            

NOT 9 AVSÄTTNINGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Årets avsättningar 1 756 3 080 1 755 3 058 

  varav pensioner 1 421 2 415 1 421 2 415 

Återförda avsättningar -21 -125 -21 -121 

Utbetalning av avsättningar -843 -717 -840 -720 

Totalt   892 2 238 894 2 217 

            

            

NOT 10 REAVINSTER OCH REAFÖRLUSTER SÅLDA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Reavinster fastigheter 1 0 1 0 

Reavinster inventarier 8 9 7 9 

Totalt   8 9 8 9 

            

Reaförluster fastigheter - 0 - 0 

Reaförluster inventarier -3 -1 -3 -1 

Totalt   -3 -1 -3 -1 

Netto reavinster/-förluster 6 9 5 9 

            

            

NOT 11 INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         
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    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 257 160 226 126 

Årets investering i byggnader och mark 3 162 3 120 3 148 3 781 

Årets investering i maskiner och inventarier 2 076 2 538 1 692 2 027 

Årets investering, finansiell leasing, maskiner och inventarier 1) 684 67 25 67 

Totalt   6 179 5 884 5 092 6 001 

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

            

NOT 12 FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Försäljning byggnader och mark 77 - 1 - 

Försäljning maskiner och inventarier 42 24 22 24 

Totalt   119 24 22 24 

            

            

NOT 13 INVESTERING I FINANSIELLA TILLGÅNGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Förvärv av aktier i Göteborgs Spårvägar AB - 36 - - 

Förvärv av aktier i Rantorget AB 209 - 209 - 

Kommuninvest ekonomisk förening, insatskapital 308 - 308 - 

Aktieägartillskott GöteborgsOperan AB - - 2 - 

Köp av räntefonder i kapitalförvaltningen 9 134 1 673 9 134 1 673 

Köp av aktiefonder i kapitalförvaltningen 2 636 2 088 2 636 2 088 

Totalt   12 287 3 797 12 289 3 760 

            

            

NOT 14 FÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Försäljning av räntefonder i kapitalförvaltningen 4 854 5 199 4 854 5 199 

Försäljning av aktiefonder i kapitalförvaltningen 3 165 563 3 165 563 

Övriga aktier och andelar - 0 - - 

Totalt   8 019 5 763 8 019 5 763 

            

            

NOT 15 ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Kundfordringar Folktandvårdens frisktandvårdsavtal 23 22 23 22 

Långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 12 12 12 12 

Totalt   34 34 34 34 

            

            

NOT 16 ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Investeringsbidrag 35 44 35 42 
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Lån från Kommuninvest i Sverige AB 3 340 - 3 340 - 

Långfristig leasingskuld 1) 566 4 - 4 

Totalt   3 941 47 3 375 46 

1) Västtrafik AB har tagit över leasingavtal avseende spårvagnar från Göteborgs Stad. Detta ökar de långfristiga skulderna men är ej 
kassaflödespåverkande. 

            

NOT 17 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Investeringsbidrag 98 52 - 16 

Investeringsbidrag, återförda 1) - 530 - - 

Långfristig leasingskuld 33 - 33 - 

Övriga långfristiga skulder 33 50 - - 

Totalt   164 632 33 16 

1) Västtrafik AB har 2019 sålt fastigheter till Västfastigheter till ett pris som motsvarar nettot av anläggningstillgångarnas restvärde och 
restvärdet på tillhörande investeringsbidrag. I Västtrafiks balansräkning har därmed både anläggningstillgångar och långfristiga skulder 
minskat. Minskningen av skulden avseende investeringsbidrag är ej kassaflödespåverkande.  

            

            

NOT 18 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 172 176 5 5 

Nyanskaffningar 41 22 3 - 

Försäljningar/utrangeringar 0 -25 0 - 

Omklassificeringar 30 - 30 - 

Korrigeringar/justeringar 1 -1 - - 

Utgående anskaffningsvärde 243 172 38 5 

            

Pågående investeringsvärde vid årets början 171 0 150 0 

Nyanskaffningar 217 138 223 126 

Utrangeringar - - - - 

Omklassificeringar -30 33 -30 24 

Korrigeringar/justeringar - 0 - 0 

Utgående anskaffningsvärde 357 171 343 150 

            

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 102 91 5 5 

Årets avskrivningar 36 24 11 - 

Årets nedskrivningar - - - - 

Försäljningar/utrangeringar 0 -13 0 - 

Omklassificeringar - - - - 

Korrigeringar/justeringar 0 0 0 - 

Utgående ackumulerade avskrivningar 138 102 16 5 

Utgående bokfört värde 461 241 365 150 

            

Genomsnittlig nyttjandeperiod 6,7 år 7,3 år 3,6 år - 

            

            

NOT 19 BYGGNADER OCH MARK         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 
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Ingående anskaffningsvärde 26 756 24 947 26 630 23 219 

Nyanskaffningar 1 352 1 262 1 352 1 923 

Försäljningar/utrangeringar -115 -941 -6 0 

Omklassificeringar 1 991 1 488 1 991 1 488 

Korrigeringar/justeringar - 0 1 -1 

Utgående anskaffningsvärde 29 984 26 756 29 967 26 630 

            

Pågående investeringsvärde vid årets början 5 324 5 045 5 294 4 982 

Nyanskaffningar 1 810 1 858 1 796 1 858 

Utrangeringar -293 -97 -293 -62 

Omklassificeringar -1 956 -1 484 -1 956 -1 484 

Korrigeringar/justeringar -22 - - - 

Utgående anskaffningsvärde 4 864 5 324 4 842 5 294 

            

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 13 227 12 865 13 183 12 321 

Årets avskrivningar 967 868 966 862 

Årets nedskrivningar - - - - 

Försäljningar/utrangeringar -36 -506 -4 0 

Omklassificeringar 0 0 0 0 

Korrigeringar/justeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 14 157 13 227 14 146 13 183 

Utgående bokfört värde 20 690 18 852 20 663 18 741 

            

Genomsnittlig nyttjandeperiod 31,0 år 30,6 år 31,0 år 30,7 år 

            

            

NOT 20 MASKINER OCH INVENTARIER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 21 139 21 158 14 873 14 957 

Nyanskaffningar 1 563 1 497 1 292 1 279 

Försäljningar/utrangeringar -474 -1 582 -329 -1 433 

Omklassificeringar 209 93 208 93 

Korrigeringar/justeringar -33 -26 -33 -24 

Utgående anskaffningsvärde 22 404 21 139 16 011 14 873 

            

Pågående investeringsvärde vid årets början 2 101 1 191 886 260 

Nyanskaffningar 512 1 041 400 748 

Utrangeringar - - - - 

Omklassificeringar -243 -131 -243 -122 

Korrigeringar/justeringar 0 0 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 2 370 2 101 1 043 886 

            

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 13 869 13 964 10 457 10 734 

Årets avskrivningar 1 467 1 415 1 185 1 135 

Årets nedskrivningar - 0 - 0 

Försäljningar/utrangeringar -416 -1 498 -293 -1 400 

Omklassificeringar 0 0 0 0 

Korrigeringar/justeringar -20 -13 -20 -13 

Utgående ackumulerade avskrivningar 14 899 13 869 11 329 10 457 
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Utgående bokfört värde 9 875 9 371 5 725 5 302 

            

Genomsnittlig nyttjandeperiod 15,3 år 14,8 år 13,5 år 12,9 år 

            

            

NOT 21 FINANSIELL LEASING MASKINER OCH INVENTARIER       

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 358 390 358 390 

Nyanskaffningar 684 67 25 67 

Försäljningar/utrangeringar -78 -100 -78 -100 

Korrigeringar/justeringar 0 2 0 2 

Utgående anskaffningsvärde 964 358 306 358 

            

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 186 214 186 214 

Årets avskrivning och nedskrivning 104 72 59 72 

Försäljningar/utrangeringar -78 -100 -78 -100 

Korrigering ack avskrivningar 0 -1 0 -1 

Utgående ackumulerade avskrivningar 212 186 167 186 

Utgående restvärde 752 173 139 173 

            

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9,2 år 5,0 år 5,2 år 5,0 år 

            

            

NOT 22 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Aktier i hel- och delägda bolag som konsolideras - - 2 580 2 577 

Övriga aktier och andelar 562 46 526 9 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, garantikapital 201 201 201 201 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, kapitaltillskott 34 34 34 34 

Långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 24 12 24 12 

Långfristiga fordringar, övriga 2 2 2 2 

Kundfordringar Folktandvårdens frisktandvårdsavtal 240 218 240 218 

Vid årets slut 1 063 512 3 606 3 053 

            

Specifikation av regionens innehav av aktier i hel- och delägda bolag 
Antal 
aktier Andel % 

Bokfört 
värde, tkr 

GöteborgsOperan AB   13 000 100 13 000 

GöteborgsOperan AB, aktieägartillskott       23 200 

Göteborgs Symfoniker AB   7 000 100 11 000 

Göteborgs Symfoniker AB, aktieägartillskott       11 500 

Film i Väst AB   250 100 250 

Film i Väst AB, aktieägartillskott       11 000 

Turistrådet Västsverige AB   1 000 100 1 000 

Turistrådet Västsverige AB, aktieägartillskott       700 

Sahlgrenska International Care AB   400 100 4 000 

Regionteater Väst AB   4 095 91 4 095 

Västtrafik AB   200 000 100 200 000 

Västtrafik AB, aktieägartillskott       2 300 000 
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Summa konsoliderade företag       2 579 745 

            

Specifikation av övriga aktier och andelar   
Antal 
aktier Andel % 

Bokfört 
värde, tkr 

Göteborgs Spårvägar AB   225 15 36 347 

Almi Företagspartner Väst AB   13 931 37 1 894 

Netwest Sweden AB   34 041 34 34 

Transitio AB   10 000 5 1 000 

Inera 
AB 

    5 0 5 

Rantorget AB   1 000 100 208 609 

LFF Service AB   1   1 

Kommuninvest ekonomisk förening     4 307 767 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg     17 1 632 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst     57 1 582 

Insats- och emissionskapital i ekonomiska föreningar inom naturbruksområdet     3 332 

Summa övriga aktier och andelar       562 203 

            

            

NOT 23 BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Bidrag till E20 1) 399 444 399 444 

Totalt   399 444 399 444 
1) Bidrag på 671 miljoner kronor + index har beslutats och avtalats under 2014. Upplösning sker på 15 år.  

            

            

NOT 24 KORTFRISTIGA FORDRINGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Kundfordringar 1 274 1 418 1 063 1 376 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 301 1 312 1 246 1 285 

Övriga kortfristiga fordringar 2 581 2 089 2 778 1 680 

Totalt   5 156 4 819 5 087 4 340 

            

            

NOT 25 KORTFRISTIGA PLACERINGAR         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Räntefonder 10 664 6 328 10 664 6 328 

Aktiefonder 3 038 3 894 3 038 3 894 

Övriga kortfristiga placeringar 3 3 3 3 

Totalt   13 705 10 225 13 705 10 225 

            

            

NOT 26 EGET KAPITAL         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Vid årets ingång 8 904 7 838 8 562 7 569 

obeskattade reserver - förändrad skattesats - 3 - - 

Årets resultat 1 822 1 063 1 832 993 
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Vid årets utgång 10 725 8 904 10 394 8 562 

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

varav reservation för Framtidens vårdinformationsmiljö av 2016 års 
resultat 

1 400 1 400 1 400 1 400 

varav resultatutjämningsreserv 165 165 165 165 

 

NOT 27 PENSIONSAVSÄTTNINGAR             

Regionen/Koncernen             

Samtliga poster inkluderar särskild 
löneskatt, mnkr 

Ingående 
värde 
2020 

Pensions-
utbetal-

ningar 
Nyintjänad 

pension 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning Övrigt 

Utgående 
värde 
2020 

Förmånsbestämd ålderspension1) 20 103 -480 861 552 1 21 037 

Särskild avtalspension, visstidspension2) 20 -6 6 1 0 21 

Totalt   20 123 -485 868 552 1 21 059 

                
1) Förmånsbestämd ålderspension innefattar även pension till efterlevande och pensionsbehållning 1998–1999. Beslut har fattats om 
införande av OPF-KL under 2015 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Beloppet har inte kunnat särskiljas. 
Aktualiseringsgrad: 2020 99,0 procent, 2019 99,0 procent. 
2) Särskild avtalspension inkluderar särskild ålderspension/garantipension enligt tidigare avtal och finns enbart för tjänstemän och 
omfattar 10 st. för 2020 och 14 st. för år 2019. Visstidspensioner utgår enligt avtal/bestämmelser för tjänstemän (ingen person år 2020 
och ingen person år 2019) samt förtroendevalda (8 personer 2020 och 8 personer 2019). Grund för beräkning är tidsfaktor, 
årsmedelpoäng och basbelopp. Pensionen samordnas med förvärvsinkomst. För förtroendevald gäller: Ska fullgöra uppdrag på heltid 
eller betydande del av heltid, minst 40 procent. Visstidspension utges till förtroendevald som efter fyllda 50 år men före fyllda 65 år 
från uppdrag den innehaft i minst 48 månader eller i övrigt uppfyller villkoren (enligt avtal PBF och äldre avtal). 

 

NOT 28 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR           

          

Regionen, mnkr 

Ingående 
värde 
2020 

Årets 
av-

sättning 

Återföring 
ej 

utnyttjat 
Ianspråktaget 

under året 

Utgående 
värde 
2020 

Regional utveckling, projekt 502 262 -19 -238 508 

Miljö, projekt 47 23 -2 -20 48 

Kultur, projekt 8 19 - -15 11 

Kollektivtrafik, projekt 21 8 -1 -5 24 

E20   745 - - -61 684 

Sverigeförhandlingen - kollektivtrafiksatsningen 837 - - -15 823 

Utveckling av spårvagnstrafiken enl avtal m Göteborgs 
stad 

300 - - - 
300 

Övriga avsättningar 31 22 - -1 52 

Totalt regionen 2 491 334 -21 -355 2 449 

              

Koncernen, mnkr 

Ingående 
värde 
2020 

Årets 
av-

sättning 

Återföring 
ej 

utnyttjat 
Ianspråktaget 

under året 

Utgående 
värde 
2020 

Regional utveckling, projekt 502 262 -19 -238 508 

Miljö, projekt 47 23 -2 -20 48 

Kultur, projekt 7 19 - -15 11 

Kollektivtrafik, projekt 21 8 -1 -5 24 

E20   745 - - -61 684 

Sverigeförhandlingen - kollektivtrafiksatsningen 837 - - -15 823 

Utveckling av spårvagnstrafiken enl avtal m Göteborgs 
stad 

300 - - - 
300 

Uppskjuten skatt, bolagen 135 1 - -4 132 

Övriga avsättningar 30 22 - -1 51 

Totalt koncernen 2 625 335 -21 -358 2 581 
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NOT  29 LÅNGFRISTIGA SKULDER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Checkräkningskredit1) - - - - 

Obligationslån 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kommuninvest i Sverige AB 3 340 - 3 340 - 

Investeringsbidrag 631 694 131 96 

Långfristig leasingskuld 652 119 86 119 

Övriga långfristiga skulder - 33 - - 

Totalt   5 623 1 846 4 557 1 215 
1) Ej utnyttjad del av beviljad checkkredit uppgår till 750 miljoner kronor. 

 

NOT 30 KORTFRISTIGA SKULDER         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Leverantörsskulder 4 454 3 969 3 801 3 404 

Pensionsavgifter inkl. särskild löneskatt 1 191 1 170 1 191 1 170 

Semesterskuld, löner, jour, beredskap, övertid inkl. soc. avg. 3 376 2 836 3 318 2 785 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 684 3 807 3 715 2 700 

Arbetsgivaravgifter, källskatt 1 163 1 111 1 143 1 090 

Övriga kortfristiga skulder 929 496 1 747 1 133 

Totalt   15 798 13 390 14 915 12 284 

 

NOT 31 
ANSVARSFÖRBINDELSE 
PENSIONER 

          

Regionen/Koncernen 

  

Ingående 
värde 
2020 

Pensions-
utbetal-

ningar 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning Övrigt 

Utgående 
värde 
2020 

Pensionsförpliktelser inkl. särskild löneskatt1) 22 980 -1 314 691 356 22 713 

Summa pensioner ansvarsförbindelse 22 980 -1 314 691 356 22 713 
1) Aktualiseringsgrad: 2020 99, 0 procent, 2019 99,0 procent.           

 

NOT 32 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER OCH BORGENSFÖRBINDELSER     

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Övriga ansvarsförbindelser         

Sverigeförhandlingen inkl. indexuppräkning 1 171 1 165 1 171 1 165 

Borgensförbindelser         

Transitio AB, till förmån för Handelsbanken 1 841 2 453 1 841 2 453 

Kommuninvest i Sverige AB 5 928 - 5 928 - 

Folkets Hus 40 40 40 40 

Nordiska akvarellmuséet 21 21 21 21 

Svensk Scenkonst 13 12 - - 

Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset 5 5 5 5 

Totalt   9 019 3 696 9 006 3 684 
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Regionfullmäktige har år 2007 tillstyrkt att Västtrafik AB blir delägare i Transitio AB. Transitio AB är ett bolag gemensamt ägt av 20 
trafikhuvudmän med uppdrag att upphandla, underhålla och finansiera lokaltåg. I bolagets konstruktion ingår att ägarna gemensamt 
borgar via en proprieborgen för bolagets finansiella åtagande inom en borgensutfästelse om 8 miljarder kronor. Till denna borgen är 
kopplat ett regressavtal borgenärerna emellan, som innebär att respektive borgenär endast har ett finansiellt ansvar för de tåg man 
själv anskaffat. Hittills har Västra Götalandsregionen ingått borgen för Transitio AB till ett belopp om 1 841 miljoner kronor. 
Nettoengagemang mot Transitio AB är 71 miljoner kronor efter regress. 
  
Regionen ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie 
som erläggs för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2020 uppgick premien till 272 miljoner kronor. 
 
Västra Götalandsregionen har i september 2020 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Västra Götalandsregionens 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 501 230 miljoner kronor och totala tillgångar till 525 483 miljoner kronor. Västra Götalandsregionens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 5 928 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 6 662 miljoner kronor. 
 
Bedömningen är att sannolikheten för reglering av övriga ansvarsförbindelser och borgensförbindelser är ytterst liten. 

            

            

NOT 33 LEASING         

    KONCERNEN REGIONEN 

Mnkr   2020 2019 2020 2019 

Finansiell leasing minimileasavgifter         

Maskiner och inventarier         

Totala minimileasavgifter 782 174 140 174 

Nuvärde minimileasavgifter 752 173 139 173 

Därav förfall inom 1 år 100 54 53 54 

Därav förfall inom 1-5 år 274 119 85 119 

Därav förfall senare än 5 år 378 0 1 0 

            

Operationell leasing          

Maskiner och inventarier         

Minimileasavgifter 230 204 175 203 

Med förfall inom 1 år 131 102 102 101 

Med förfall inom 1-5 år 99 97 72 97 

Med förfall senare än 5 år - 5 - 5 

            

Inhyrda lokaler         

Minimileasavgifter 4 499 4 386 4 148 4 342 

Med förfall inom 1 år 887 874 841 849 

Med förfall inom 1-5 år 2 235 2 069 2 099 2 050 

Med förfall senare än 5 år 1 377 1 443 1 207 1 443 

            

            

NOT 34 KOSTNAD FÖR RÄKENSKAPSREVISION         

      REGIONEN 

tkr       2020 2019 

Räkenskapsrevision         

Förtroendevalda revisorer     215 211 

Sakkunniga revisorer     3 967 3 951 

Summa räkenskapsrevision     4 182 4 162 

            

Övrig revision         

Förtroendevalda revisorer     1 931 1 900 

Sakkunniga revisorer     15 293 14 504 
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Summa övrig revision     17 223 16 403 

Total revisionskostnad     21 405 20 565 

            

            

NOT 35 SÄRREDOVISNING         

            
Särredovisning har upprättats avseende tandvårdsverksamheten i Västra Götalandsregionen enligt den modell som 
regionerna gemensamt tagit fram. Särredovisningen finns publicerad på www.vgregion.se/arsredovisning. 

            

            

NOT 36 KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN         

    Driftbidrag Försäljning 

Mnkr   Givna  Mottagna Köpare Säljare 

Västra Götalandsregionen 6 136   872 213 

Västtrafik AB   5 399 193 801 

GöteborgsOperan AB   370 12 68 

Sahlgrenska International Care AB   - - - 

Film i Väst AB   100 1 0 

Göteborgs Symfoniker AB   178 10 8 

Turistrådet Västsverige AB   47 3 0 

Regionteater Väst AB   42 2 2 

    6 136 6 136 1 092 1 092 

            

    Kortfristiga 
Avsättningar och 

långfristiga 

Mnkr   fordringar skulder fordringar skulder 

Västra Götalandsregionen 444 1 044     

Västtrafik AB 875 402     

GöteborgsOperan AB 65 40     

Sahlgrenska International Care AB 12 0     

Film i Väst AB 54 0     

Göteborgs Symfoniker AB 19 1     

Turistrådet Västsverige AB 8 0     

Regionteater Väst AB 12 2     

    1 488 1 488 0 0 

Det finns inga koncerninterna lån eller borgensåtaganden.         

 

Stiftelser, kommunalförbund och samordningsförbund 
som inte ingår i koncernredovisningen. 
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Drift- och investeringsredovisning 

DRIFTREDOVISNING               

        Region- Årets   Budget- Årets 
    Intäkter Kostnader bidrag resultat Budget avvikelse resultat 
Verksamhetsområde (mnkr) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD               

Företrädare               

Hälso- o sjukvårdsstyrelsen 2 587,7 -13 643,9 11 110,4 54,1 0,0 54,1 0,0 

Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

187,3 -5 561,9 5 392,4 17,8 0,0 17,8 -9,1 

Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

205,5 -6 812,0 6 518,6 -88,0 -65,0 -23,0 -32,5 

Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

392,1 -10 686,7 10 386,9 92,3 65,0 27,3 26,7 

Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

198,1 -4 415,7 4 273,5 55,9 0,0 55,9 -1,7 

Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

141,8 -5 371,8 5 245,3 15,3 0,0 15,3 1,9 

Summa företrädare 3 712,4 -46 492,1 42 927,0 147,4 0,0 147,4 -14,7 
                  

Utförare                 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

18 597,5 -18 594,2 - 3,3 0,0 3,3 -71,0 

NU-sjukvården 5 354,1 -5 354,1 - 0,0 23,3 -23,3 -99,3 

Södra Älvsborgs Sjukhus 4 371,8 -4 371,8 - 0,0 0,0 0,0 -185,8 

Skaraborgs Sjukhus 4 883,7 -4 883,7 - 0,0 0,0 0,0 -116,0 

Sjukhusen i Väster 2 949,8 -2 949,8 - 0,0 0,0 0,0 -131,2 

Närhälsan 5 262,5 -5 187,8 - 74,8 7,0 67,8 -37,5 

Regionhälsan 2 136,6 -2 126,3 - 10,4 -10,7 21,1 0,8 

Folktandvården Västra Götaland 2 415,7 -2 394,6 - 21,1 -20,0 41,1 20,0 

Habilitering & Hälsa 946,1 -908,9 - 37,2 0,0 37,2 3,4 

Sahlgrenska International Care 
AB 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2,7 

Summa utförare 46 917,9 -46 771,2 - 146,7 -0,4 147,1 -614,0 

Koncernjustering 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -0,8 

Eliminering interna poster -40 308,7 40 308,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa hälso- och sjukvård 10 321,6 -52 954,5 42 927,0 294,1 -0,4 294,5 -629,4 

                  

REGIONAL UTVECKLING               

Företrädare               

Regionutvecklingsnämnden 23,9 -813,7 827,9 38,1 0,0 38,1 114,6 

Miljönämnden 2,4 -105,3 103,4 0,5 0,0 0,5 1,6 

Kulturnämnden 362,4 -1 561,9 1 200,1 0,7 0,0 0,7 4,2 

Kollektivtrafiknämnden 4,2 -5 131,6 5 134,7 7,3 0,0 7,3 2,6 

Summa företrädare 392,9 -7 612,5 7 266,1 46,5 0,0 46,5 123,0 
                  

Utförare                 

Naturbruksstyrelsen 287,2 -287,2 - 0,0 -8,0 8,0 9,2 

Turistrådet Västsverige AB 47,6 -47,2 - 0,3 0,0 0,3 0,5 

Göteborgs botaniska trädgård 59,1 -58,4 - 0,7 0,0 0,7 0,0 

Styrelsen för folkhögskolorna 231,2 -231,1 - 0,1 -2,5 2,6 2,0 

Förvaltningen för 
kulturutveckling 

225,0 -225,0 - 0,0 0,0 0,0 2,8 

GöteborgsOperan AB 485,9 -485,9 - 0,0 0,0 0,0 0,1 

Göteborgs Symfoniker AB 203,4 -203,4 - 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Film i Väst AB 123,8 -123,8 - 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Regionteater Väst AB 46,3 -45,1 - 1,2 -0,5 1,7 0,1 

Västtrafik AB 9 573,0 -9 573,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa utförare 11 282,5 -11 280,2 - 2,4 -11,0 13,3 14,5 

Koncernjustering -1,5 -10,0 - -11,5 -19,7 8,2 68,0 

Eliminering interna poster -6 296,4 6 296,4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa regional utveckling 5 377,6 -12 606,2 7 266,1 37,4 -30,6 68,0 205,5 

                  

SERVICEVERKSAMHETER               

Västfastigheter 2 755,6 -2 961,1 229,1 23,6 20,1 3,4 95,2 

Regionservice 4 953,9 -4 927,2 25,5 52,1 0,0 52,1 -10,1 

Hälsan och Stressmedicin 115,1 -133,6 20,0 1,5 0,0 1,5 0,1 

Eliminering interna poster -131,8 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa serviceverksamheter 7 692,8 -7 890,2 274,6 77,2 20,1 57,1 85,3 

                  

REGIONGEMENSAMT               

Regionfullmäktige 6,9 -81,4 88,9 14,4 0,0 14,4 3,4 

Regionstyrelsen 2 274,6 -5 208,5 3 233,0 333,3 0,0 333,3 273,3 

Arkivnämnd     34,2         

Revisorskollegiet 0,1 -21,4 25,3 4,0 0,0 4,0 4,3 

Patientnämnder 1,8 -22,9 25,7 4,6 0,0 4,6 4,5 

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

Summa regiongemensamt 2 282,1 -5 333,0 3 407,1 356,3 0,0 356,3 285,5 

                  

Eliminering interna poster -10 066,9 10 066,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA VERKSAMHETER 15 607,1 -68 716,9 53 874,8 765,0 -10,9 775,9 -53,1 

                  

CENTRAL FINANSIERING               

Koncernbank 809,3 -625,9 -450,0 -266,6 0,0 -266,6 825,6 

Moderförvaltning 72 533,5 -17 785,6 -53 424,8 1 323,1 47,0 1 276,1 290,7 

Summa central finansiering 73 342,8 -18 411,5 -53 874,8 1 056,6 47,0 1 009,6 1 116,3 

                  

Eliminering interna poster -16 640,2 16 640,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTALT KONCERNEN 72 309,8 -70 488,2 0,0 1 821,6 36,1 1 785,5 1 063,1 

                  

Koncernens totala intäkter och kostnader ovan består av nedanstående poster i resultaträkningen:   

skatt, gen statsbidrag, utjämning 56 778,3             

avskrivningar   -2 574,1           

finansiella intäkter/kostnader 383,3 -1 183,9           

verksamhetens 
intäkter/kostnader 

15 148,2 -66 730,2     
      

                  
Kolumnerna intäkter och kostnader innehåller för respektive nämnd/styrelse såväl verksamhetens intäkter och kostnader som 
avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader. Skatteintäkter och generella statsbidrag ingår i intäkterna på 
moderförvaltningen. Regionbidragen är beslutade av fullmäktige i budgeten och lämnas från moderförvaltningen till 
företrädarna. Företrädarna köper verksamhet av utförarna, vilket ingår i kostnaderna för företrädarna och i intäkterna för 
utförarna.  

INVESTERINGSREDOVISNING           

 
Budget 

enligt 
beslut 

Ack. 
utfall 

t.o.m. 
2020 

Prognos 
Utfall 
2020 

Budget 
2020 

FASTIGHETER           

Botaniska trädgården, nytt växthus 491 25 491 4 10 

SkaS Skövde, om- tillbyggnad akut-, service- och 
psykiatriblocket 2 463 1 212 2 463 676 710 

SkaS Skövde, teknisk infrastruktur 458 106 458 71 130 
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SkaS Skövde, PCB-sanering etapp 3, del 1 och 2 307 23 307 14 26 

SkaS Skövde, om-och tillbyggnad barn- och kvinnoklinik inkl 
PCB 508 495 507 13 19 

SU Sahlgrenska sjukhuset, ombyggnad höghuset 149 112 146 74 59 

SU Sahlgrenska sjukhuset, ny utrustningsplattform 19 17 19 11 9 

SU Sahlgrenska sjukhuset, fysisk infrastruktur IT datanät och  
tekniska utrymmen 28 1 28 1 8 

SU Sahlgrenska sjukhuset, bild- och interventionscentrum 1 073 1 002 1 008 -15 7 

SU Sahlgrenska sjukhuset, till- och ombyggnad av  
strålbehandlingsrum 1-3 63 58 62 11 6 

SU Sahlgrenska sjukhuset, anpassning operation 2 Thorax 23 16 20 15 0 

SU Östra sjukhuset, försörjning, logistik och teknisk 
infrastruktur 789 513 743 446 383 

SU Östra sjukhuset, evakueringsbyggnad SHS 174 39 152 14 61 

SU Östra, nybyggnad förlossning och neonatal höghus 1 848 174 1 848 75 30 

SU Östra, infrastruktur IT/fiber 25 1 25 1 8 

SU Östra, ny rörpost 19 3 19 2 5 

SU Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, tillbyggnad 2 383 2 176 2 333 80 159 

SU Högsbo sjukhus, nytt specialistsjukhus/dagkirurgiskt 
centrum 1 618 346 1 599 232 330 

Mölndals sjukhus, om- och tillbyggnad hus Z 77 44 69 17 32 

Norra Älvsborgs läns sjukhus, om- och tillbyggnad neonatal 106 74 106 51 44 

Norra Älvsborgs läns sjukhus, ombyggnad endoskopi 20 18 20 8 7 

Norra Älvsborgs läns sjukhus, trygghetscentralen växel 7 7 7 6 0 

SV Kungälvs sjukhus, ombyggnad södra del 1 etapp 1 69 68 68 24 14 

SV Kungälvs sjukhus, ombyggnad södra del 1 etapp 2 0 0 0 -15 102 

SV Kungälvs sjukhus, ny vårdbyggnad för somatisk vård 1 211 1 158 1 199 90 82 

SV Kungälvs sjukhus, ny försörjning och logistik, 
sopsuganläggning 26 27 28 10 11 

SV Alingsås lasarett, om- och tillbyggnad framtidens 
närsjukhus 565 539 557 82 97 

SÄS Borås, ny- och ombyggnad psykiatrins kvarter 906 730 896 182 189 

SÄS Borås, om- och tillbyggnad infektionsvård 244 222 244 46 45 

SÄS Borås, ombyggnad centralkök 35 25 35 16 24 

SÄS Borås, om- och tillbyggnad för ny MR-kamera 25 10 25 5 18 

SÄS Skene, ombyggnad psykiatri öppenvård 26 0 0 -3 19 

Sjukhuset i Lidköping, ombyggnad kök 31 21 31 15 22 

Sjukhuset i Falköping, ombyggnad kök 13 13 13 8 6 

Naturbruksgymnasium, Sötåsen Hästcentrum Axevalla,  
inkl markköp   6   6 67 

Naturbruksgymnasium, Svenljunga ombyggnad 
produktionskök 12 12 12 9 9 

Vara Folkhögskola, utveckling av huvudbyggnad 16 15 15 12 11 

Infrastrukturprojekt 102 42 145 16 69 

Regionens Hus, utöver ram 997 962 973 5 4 

Övertag befintliga spårvagnsdepåer, utöver ram 430 393 423 31 430 

Ringödepån, utöver ram 1 970 277 1 925 167 475 

Övriga fastighetsinvesteringar utöver ram       6   

Övriga fastighetsinvesteringar inom ram       644   

Summa fastighetsinvesteringar       3 162 4 836 

       
UTRUSTNING           

SU, Sahlgrenska Utrustningar till Tillbyggnad barnsjukhuset, 
Östra sjukhuset       45   

SU, Sahlgrenska Utbyte av linjäracceleratorer för 
strålbehandlingar       81   
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SU, Sahlgrenska ET/CT på Klinisk fysiologi i BOIC       24   

Regionservice, hjälpmedelscentralen       188   

Datorleasingavtal (utöver ram)       112   

Övriga utrustningsinvesteringar       1 238   

Summa utrustningsinvesteringar       1 688 2 214 

       
KOLLEKTIVTRAFIKSFORDON           

Västtrafik, nya regiontåg       179   

Västtrafik, revision av tågfordon och övriga fordonsinköp       114   

Moderförvaltningen, nya spårvagnar       121   

Leasingavtal, övertagande av befintliga spårvagnar       658   

Summa investeringar i kollektivtrafiksfordon       1 071 438 

            

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

Regionstyrelsen, framtiden vårdinformationsmiljö (FVM)       225 25 

Västtrafik       31   

Övriga investeringar i immateriella anläggningstillgångar       1   

Summa investeringar i immateriella anläggningstillgångar       257 25 

            

Riskpost         -375 

Investeringar totalt       6 179 7 138 
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Nämnder och styrelser 
Västra Götalandsregionen består av politiska nämnder och styrelser som ansvarar för att 

leda, beställa och utföra i enlighet med fastställda mål och uppdrag. Följande avsnitt är en 

sammanfattning av deras rapportering för 2020. 

Västra Götalandsregionens 
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Nämnder och styrelser i korthet 

Regional utveckling 

Regionutvecklingsnämnden 
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin och effekterna på samhället har slagit 
hårt, vilket föranlett regionutvecklingsnämnden att fatta en rad beslut om att finansiera 
insatser som riktar sig dels till specifika målgrupper, men även mer långsiktiga och 
strukturpåverkande utvecklingsinitiativ.  

Nämndens insatser har främst riktats mot besöksnäringen och exportindustrin, och då 
särskilt fordonsindustrin och dess underleverantörer. Arbetet med att ta fram en ny 
regional utvecklingsstrategi går i mål i början av 2021. Även arbetet med de nya 
programmen kopplade till EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027 är uppstartat. 

Årets resultat var 38 miljoner kronor. 

Miljönämnden 
Miljönämnden har under året arbetat med att bidra till att målen i VG 2020 ska nås 
genom programmen för hållbar utveckling inom klimat, energi, transporter, livsmedel 
samt cirkulärt mode och hållbara miljöer. Under 2020 har 61 projektbeslut tagits av 
miljönämnden till en total kostnad på cirka 25 miljoner kronor. 

Miljönämnden har ett samordnande och strategiskt ansvar för VGR:s interna 
miljöarbete för att minska verksamhetens direkta miljöpåverkan. Under året har 
miljönämnden tagit fram förslag och beslutat om Miljömål 2030 som ska ersätta den 
befintliga Miljöplan 2017–2020. 

Årets resultat var 1 miljon kronor. 

Naturbruksstyrelsen 
Distansundervisning har genomförts i perioder för elever och studerande vid VGR:s 
naturbruksskolor. Verksamheten har ställt om till direktsända events och webbinarier 
samt producerat filmat material. Naturbruksförvaltningen driver och deltar i ett flertal 
utvecklingsprojekt som ska bidra till hållbar landsbygdsutveckling, hållbar 
livsmedelsförsörjning och ett samspel mellan stad och land. 

Gymnasieskolan följer målet med en årlig elevökning om 5 procent, och förvaltningen 
har fortsatt att öka andelen elever som fullföljer sina studier från 79 procent 2019 till  
81 procent 2020. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Turistrådet Västsverige AB 
Med anledning av pandemin har Turistrådet delvis ställt om verksamheten. Mer fokus 
har lagts på att bidra till att rädda företag och arbetstillfällen inom besöksnäringen och 
mindre fokus har lagts på marknadsföring.  

Turistrådet har gett ekonomiskt stöd till medlemsfinansierade lokala turistorganisationer 
för att säkerställa deras fortlevnad under och efter pandemin. En stor digital 
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utbildningsinsats genomfördes under våren, där cirka 300 personer från 200 
verksamheter deltog. Totalt genomfördes 5,7 miljoner gästnätter i Västsverige 2020, 
vilket var 41 procent färre än 2019. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Styrelsen för Botaniska trädgården 
Verksamheten vid Botaniska trädgården har kunnat pågå trots pandemin, även om alla 
publika programpunkter ställdes in. Trots frånvaron av turister hade Botaniska 
trädgården ett nytt besöksrekord 2020, med 805 000 besökare. De som inte haft 
möjlighet att ta sig hit har erbjudits filmer, livesändningar och poddar. 

Planering av nya växthus med besökscentrum fortsätter. Bygglov för etapp 1 beviljades 
under hösten. För etapp 2 och 3 har en genomgripande omarbetning gjorts av 
gestaltningen. Planering av dagvattenåtgärder har kommit på god väg och planering av 
nya kulturträdgårdar pågår. 

Årets resultat var 1 miljon kronor. 

Kultur 

Kulturnämnden 
Tillsammans omfattar verksamheterna omkring 1 miljard kronor i regionbidrag och 
statliga medel som fördelas av kulturnämnden inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. Verksamheterna har en central roll i att genomföra VGR:s 
kulturstrategi. 

Under 2020 har kulturnämnden arbetat med att ta fram långsiktiga uppdrag och 
överenskommelser för närmare 30 verksamheter, varav fyra är regionägda bolag. Övriga 
verksamheter är institutioner och organisationer inom olika kulturområden som anses 
ha betydande roller och bärighet för kulturens infrastruktur. Viktiga tyngdpunkter i alla 
uppdrag är ett vidgat deltagande i kulturlivet samt en hållbar utveckling enligt Agenda 
2030.  

Årets resultat var 1 miljon kronor. 

GöteborgsOperan AB 
GöteborgsOperans verksamhet har varit starkt begränsad under året. För att ändå kunna 
erbjuda publiken kulturupplevelser gjorde bolaget flera satsningar på digitala evenemang 
samt påbörjade utvecklingen av en digital studio. Målet har varit att ha beredskap för att 
starta upp verksamheten för publik när restriktionerna tillåter.  

Det har också varit viktigt att, så långt det gått och med hänsyn till rådande restriktioner, 
möjliggöra för konstnärliga grupper att kunna öva och repetera. Digitala 
utvecklingsprojekt har pågått under året, bland annat utvecklingen av en ny webbplats – 
opera.se. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor.  
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Göteborgs Symfoniker 
Konserthuset stängde för publik den 12 mars och var sedan stängt året ut. Under våren 
gick bolaget relativt snabbt över till digitala inspelningar och sändningar, av såväl mindre 
kammarkonserter som större orkesterproduktioner. Genom den tidigare genomförda 
satsningen på GSOplay var denna omställning inte svår att genomföra. Vårens 
musikläger Side by Side, som var beräknat att samla 2 500 barn från hela världen, ställdes 
om till ett digitalt läger. Det blev mycket lyckosamt och den plattform som utvecklades 
kommer att vara användbar vid framtida läger.  

Under sommaren gjordes cirka 250 pop up-konserter, framför allt på äldreboenden i 
regionens alla 49 kommuner.  

Årets resultat var 3 miljoner kronor. 

Film i Väst AB 
Produktioner har under året helt eller delvis fått ställas in eller skjutas fram. På vissa 
marknader och i vissa länder har ett stort antal produktioner blivit av med 
produktionsrabatter och därmed tappat en stor och viktig del av finansieringen. Film i 
Västs åtaganden för att säkra färdigställande av flertalet samproduktioner i samband 
med pandemin uppgår till drygt 18,5 miljoner kronor under 2020. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Regionteater Väst AB 
Under året har många föreställningar och andra publika aktiviteter ställts in. Samtidigt 
har det skapats nya sätt att jobba på, där säkerhet och anpassningar för att hindra 
smittspridning har varit ledande för alla beslut. Föreställningar har spelats för små 
grupper av publik. Man har chartrat bussar, bytt till större spellokaler för att kunna hålla 
avstånd samt genomfört föreställningar utomhus. 

Regionteater Väst har under året producerat sex nya dans- och teaterföreställningar, 
repriserat sex föreställningar, genomfört omfattande turnéer i Västra Götaland samt 
gästspelat nationellt.  

Årets resultat var 1 miljon kronor. 

Styrelsen för kulturutveckling 
Viss verksamhet har ställts in helt medan ny verksamhet har uppstått för att möta 
målgruppernas behov. Ett exempel är den helpdesk för kulturaktörer som inrättades 
under våren och som varit igång under resten av året. Den rådande situationen har 
också drivit på förvaltningens nyttjande av digitala arbetssätt. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Styrelsen för folkhögskolorna 
Förvaltningens folkhögskolor övergick till distansstudier under delar av året. 
Anpassningar för att minimera smittspridning har i olika omfattning varit en del av hela 
året. 
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Den verksamhet som planerades har genomförts, trots förändrat arbetssätt. Under året 
har det tillkommit vårdkurser på fem av folkhögskolorna efter beslut av regeringen. 
Vidare har medel för ESF-projekt beviljats som vänder sig till unga vuxna utan arbete 
eller studier. Studieresultaten är på liknande nivåer jämfört med andra år.  

Årets resultat var 2,6 miljoner kronor. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiknämnden 
Nämnden har gett Västtrafik mandatet att prioritera åtgärder och därmed avvika från 
det ordinarie uppdrag som nämnden lagt till bolaget. 

Förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogram har varit ute på remiss under en stor 
del av året och lyfts för beslut under våren 2021. 

I enlighet med kollektivtrafiknämndens uppdrag har Västtrafik implementerat en ny 
zonstruktur i syfte att förenkla för resenären. Förändringen trädde i kraft den 4 
november 2020.  

Årets resultat var 7 miljoner kronor. 

Västtrafik AB 
Västtrafik redovisar ett minskat resande med 31 procent jämfört 2019. Efter en 
inledningsvis halvering var resandeutvecklingen mindre negativ under 
sommarmånaderna och stabiliserades på cirka -30 procent, med en viss förbättring 
under hösten. När ytterligare restriktioner infördes i slutet av oktober blev resandet årets 
sista månader till och med lägre än under våren. 

Till följd av rådande omständigheter har anställningsprövning införts och 
ställningstagande till rekrytering görs av en beslutsgrupp. Motsvarande prövningar har 
under året även gällt för konferenser, ej verksamhetskritiska utbildningar, resor samt 
representation. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Pandemin har påverkat flera områden som omfattas av fullmäktiges mål, inte minst 
kopplat till omställningen. Det har skett en positiv utveckling, bland annat när det gäller 
arbetet med att förenkla och intensifiera användningen av digitala lösningar, 
användandet av mobila team samt tillskapandet av regionala samordningsråd. Exempel 
på andra viktiga händelser är beslut om anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 
och beslut om pilotprojekt om ungas psykiska hälsa på vårdcentral. 

Årets resultat var 54 miljoner kronor.  
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Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
Den pågående pandemin har begränsat möjligheterna att följa upp den verksamhet 
utförarna bedriver. Nämnderna har dock bland annat haft presidiedialoger med 
sjukhusen samt arbetat för att säkerställa att privata avtal nyttjas. Beslut har även fattats 
om åtgärder för att komma till rätta med låg måluppfyllelse i tillgänglighetsmål för barn- 
och ungdomspsykiatrisk vård, barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård. 

Merparten av kommundialogerna har skett på distans. Presidiedialoger med 
kommunerna har hållits digitalt både vår och höst. Pandemin har varit en stående punkt, 
där parterna har kunnat informera varandra om pågående insatser och samordning. 
Fokus har även lagts på uppföljning av folkhälsoavtalen och folkhälsoarbetet. Via en 
dialog har parterna identifierat gemensamma prioriteringar med syfte att minska 
skillnader i livsvillkor och hälsa. Prioriteringarna kommer fortsatt att vara tidiga, 
hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till barn, unga och äldre. 

Årets resultat var 18 miljoner kronor för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, -88 
miljoner kronor för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 56 miljoner kronor för Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, 92 miljoner kronor för Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd samt 15 miljoner kronor för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Under pandemin har över 3 000 patienter vårdats för covid-19 på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Antalet telefonkontakter som ersätter besök har mer än 
fördubblats jämfört med 2019. En rad medicinska framsteg har även nåtts där sjukhuset 
exempelvis har genomfört den första laserbehandlingen av hjärntumör samt som första 
sjukhus i Norden använt robotstyrd titthålskirurgi vi transplantation av en njure. 

Pandemin har inneburit en stor påfrestning för personalen och flera typer av 
stödinsatser har genomförts för arbetsgrupper, medarbetare och chefer. Bland annat har 
stödpersoner från krisorganisationen, etiskt forum och sjukhuskyrkan funnits 
återkommande på plats hos enheter som önskat det. Antalet nettoårsarbetare uppgick 
till 14 780, vilket motsvarar 199 fler jämfört med 2019. Sjukfrånvaron uppgick till 
8,15 procent, att jämföra med 6,66 procent vid utgången av 2019. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Styrelsen för NU-sjukvården 
Inflödet av patienter var under våren betydligt lägre än tidigare samtidigt som stora 
ansträngningar gjordes för att behandla covid-19. I perioden mellan de två vågorna 
gjordes ett ambitiöst arbete för att både hantera det ordinarie uppdraget och covid-19 
samtidigt. 

Personalomsättningen har minskat från 8,2 till 7,5 procent. Antalet nettoårsarbetare 
2020 var 80 färre än 2019, vilket innebär att NU-sjukvården inte uppnår uppsatta mål 
för nettoårsarbetare. Den främsta orsaken till detta är ökad rekrytering till covid-19-
vården. 

Resultat för helåret var 0 miljoner kronor. 

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 
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Omställningen till nära vård och det gemensamma arbetet med kommuner och 
primärvård, har lett till att beläggningen för både psykiatri och somatik är lägre än 
föregående år och sjukhuset arbetar med att öka både mottagningskapaciteten och den 
köpta vården via VGR-samarbete. 

Antalet nettoårsarbetare är något lägre än föregående år, men nivån är högre än 
ursprungsplanen på grund av visstidsanställningar kopplat till pandemin. Man har även 
etablerat en sjukhusövergripande process för restriktiv rekrytering. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete har genomförts och i stor utsträckning 
handlat om att snabbt ställa om riktlinjer, rutiner samt styrning av patientflöden till en 
säker och effektiv pandemivård utan att för den skull tappa fokus på att upprätthålla en 
säker vård av hög kvalitet även för andra patientgrupper. Samarbetet mellan olika 
enheter och verksamheter på sjukhuset har stärkts under pandemin. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Styrelsen för Sjukhusen i väster 
Trots omständigheterna har Sjukhusen i väster kunnat tillhandahålla en förhållandevis 
god tillgänglighet. Samtidigt har den samlade vårdproduktionen minskat inom flera 
verksamheter och förvaltningen har haft fler disponibla vårdplatser än föregående år. 
Besöken till somatiska akutmottagningarna har totalt minskat med 12 procent och 
utvecklingen mot ökat antal digitala besök har påskyndats. 

I förhållande till det uppsatta måltalet för nettoårsarbetare på 2 300 var förvaltningen 
144 nettoårsarbetare fler vid årets slut. Sjukfrånvaron 2020 har ökat med 1,7 procent 
jämfört med föregående år och hamnar på 8,5 procent. 

Årets resultat var 0 miljoner kronor. 

Styrelsen för Regionhälsan 
Resurser har styrts om och personal med efterfrågad kompetens har frivilligt ställt upp 
på att byta arbetsuppgifter och arbetsplats. Beredskapsplaner togs tidigt fram utifrån 
olika bemanningsscenarier.  

Perioden mars–maj var sjukfrånvaron hög och övertidsarbetet har ökat relaterat till 
pandemin. Antalet vårdkontakter har varit ungefär på samma nivå som 2019. 
Regionhälsan har tagit över fem barn- och ungdomsmedicinska enheter från Södra 
Älvsborgs Sjukhus och från och med maj togs ungdomsmottagningarna i Göteborg 
över. 

Årets resultat var 10 miljoner kronor. 

Primärvårdsstyrelsen 
Under våren minskade antalet fysiska besök och istället kontaktades primärvården i 
större utsträckning via telefon och digitala tjänster. Verksamheten har ställt om till 
omfattande PCR-provtagning och antikroppstestning, och under hösten inleddes 
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förberedelserna inför kommande massvaccinering. Verksamheterna upplever att fler 
patienter söker för psykisk ohälsa. 

Under mars–maj ökade korttidssjukfrånvaron till följd av pandemin. Närhälsans 
uppdrag med PCR-provtagning gjorde också att antalet undersköterskor och 
administratörer inom vård ökade. 

Årets resultat var 75 miljoner kronor. 

Tandvårdsstyrelsen 
Det kan konstateras att många patienter under året avstått vård eller fått sin vård 
framflyttad, vilket innebär att det inte kan uteslutas att patientgrupper med ökad risk har 
fått en försämrad tandhälsa. 

Antalet patientbesök minskade med 10 procent i jämförelse med 2019. Av dessa 
utgjorde åldersgruppen 70 år och äldre cirka 27 procent. Täckningsgraden i den 
uppsökande verksamheten inom nödvändig tandvård minskade från 86 procent 2019 till 
60 procent 2020, och väntetiden till tandbehandling under narkos ökade kraftigt när 
antalet behandlingar halverades under perioden mars–december. 

Sjukfrånvaron 2020 var 8,9 procent, vilket är 2,7 procent högre än 2019. 

Årets resultat var 21 miljoner kronor. 

Styrelsen för Habilitering & Hälsa 
Sjuktalen steg kraftigt mars–april. Antalet avbokade patientbesök ökade under året, 
eftersom vissa målgrupper tillhör en riskgrupp. Detta var mest påtagligt under våren och 
årets sista månader. Mottagningarna har emellertid kommit igång med digitala 
vårdmöten, där tolkverksamheten fått ett genombrott för distanstolkning via 
videomöten.  

Produktionsbortfallet har haft stor ekonomisk påverkan med låga kostnader för syn- 
och hörhjälpmedel. Den höga korttidsfrånvaron har inte ersatts. Genom den fasta 
ersättningsmodell har intäkterna legat stabila.  

Årets resultat var 37 miljoner kronor. 

Regiongemensamt och service 

Regionstyrelsen 
Under året har regionstyrelsen bland annat beslutat om kapitaltäckningsgaranti till 
bolagen och hanterat konsekvenserna för externa parter. Ett utökat bemyndigande har 
också tilldelats regionstyrelsen till och med 31 december 2021 att ta en mer aktiv roll i 
styrningen av åtgärder för förbättrad tillgänglighet för att nå målet om att uppfylla 
vårdgarantin., och en regional särskild tillgänglighetsledning har tillsatts för att leda 
tillgänglighetsarbetet. 

Koncernkontoret arbetar aktivt med översyn av arbetsuppgifter och uppdrag inom 
förvaltningen. Översynen och det anställningsstopp som införts har medfört en 
minskning av antal nettoårsarbetare med 95 jämfört med föregående år (exklusive VGR 
IT, regiongemensamma utförarverksamheter och framtidens vårdinformationsmiljö). 



          Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser i korthet 

 

Västra Götalandsregionen • Årsredovisning 2020   101 

 

 

Inom VGR IT är antalet anställda oförändrat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron 
har minskat med 0,29 procentenheter jämfört med 2019 och ligger nu på 3,76 procent 
inom Koncernkontoret totalt sett, vilket är en relativt låg sjukfrånvaro. 

Årets resultat var 348 miljoner kronor. 

Fastighetsnämnden 
Under året har en del investeringsprojekt och projekt för underhåll behövt planeras om. 
Samtidigt har Västfastigheter fått många nya uppdrag, vilket har ställt krav på nya 
arbetssätt.  

Västfastigheter har under 2020 tagit emot Trafikverkets arkitekturpris för Angereds 
resecentrum samt Glaspriset för Regionens hus i Göteborg, och en av Västfastigheters 
medarbetare har tilldelats VGR:s interna miljöstipendium. 

Under året har Västfastigheter färdigställt en nybyggd infektionsklinik och Psykiatrins 
kvarter till Södra Älvsborgs Sjukhus, invigt en ny neonatalavdelning på Norra Älvsborgs 
Länssjukhus och färdigställt nya vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus.  

Årets resultat var 24 miljoner kronor. 

Servicenämnden 
Året har präglats av ett utökat arbete med materielförsörjning, transporter och logistik, 
både inom VGR och till kommuner. Verksamheter ställde om i syfte att hjälpa till i 
vårdnära servicearbete och logistik.  

Hållbart medarbetar-index ökade jämfört med tidigare mätning, trots pandemin. Särskild 
nöjda var kunderna med bemötandet från medarbetarna.  

Ett stort antal regiongemensamma projekt för utveckling av kvalitet och produktivitet 
startade, bland annat planering för genomförande av logistik- och försörjningsstrategi 
inklusive projektet Material i vården 2.0.  

Årets resultat var 52 miljoner kronor. 

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 
Nämndens verksamhet har trots pandemin gått i stort sett enligt plan under stora delar 
av året. 

Fokus under 2020 har flyttats något från budgetmålen och i stället handlat om att kunna 
möta förvaltningarnas efterfrågan på ett säkert sätt. Nämnden har bland annat ökat 
möjligheterna till digitala möten och även startat en stödlinje över telefon för chefer 
inom VGR. 

Årets resultat var 2 miljoner kronor. 


