PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§184

Delårsrapport tertial 2:2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna delårsrapport tertial 2:2018.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09
 Tjänsteskrivelse 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2:2018
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Socialdemokraterna vill genom Rachel De Basso lägga följande
anteckning till protokollet: ”Socialdemokraterna kan inte ställa
sig bakom en neddragning av vårdplatser inom psykiatrin.
Vi vill se en utförlig utredning där verksamhet och fackliga
organisationer ingår kring arbetssätt och framtida
vårdplatsbehov inom psykiatrin”.
Mikael Ekvall och Sibylla Jämting tillstyrker
protokollsanteckningen.
Beslutsgång
Ordföranden godkänner att anteckningen läggs till protokollet.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Ann-Kristin Göransson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

2018-10-16, kl 13:00-16:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 106

Delårsrapport tertial 2 2018
Diarienummer: RJL2018/231
Beslut
Nämnden
 Godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2 2018
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl vill för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet ha följande anteckning förd till protokollet, vilket
beviljas av ordföranden:
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan inte
ställa sig bakom en neddragning av vårdplatser inom psykiatrin.
Vi vill se en utförlig utredning där verksamhet och fackliga
organisationer ingår kring arbetssätt och framtida
vårdplatsbehov inom psykiatrin.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

2018-10-16, kl 13:00-16:15

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Thomas Bäuml

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 97-112
Tid:

2018-10-17 kl:09.00-16.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§104

Delårsrapport tertial 2 – 2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Nämnden
 godkänna delårsrapport tertial 2-2018 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2 2018
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

Gun Lusth

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 92-108
Tid:

2018-10-16 kl:13.00-16.50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§99

Delårsrapport tertial 2 – 2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Nämnden
 godkänner delårsrapport tertial 2-2018 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2 2018
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

Pernilla Mårtensson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 183

Delårsrapport tertial 2:2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna delårsrapport tertial 2:2018.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2:2018
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Maria Frisk
Ordförande §§192-195
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Avsändare
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport tertial 2 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport tertial 2 2018
Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
 godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som avser nämndens
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter
augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 56 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter två tertial har 39 mål (70 procent) helt eller
delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på
340 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 230 miljoner
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kronor, vilket är 15 miljoner kronor mer än budgeterat årsresultat. Årets resultat
bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och
personcentrerad vård fortsätter. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella
patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården.
Handlingsplanen för jämlik hälsa har revideras och planeras omfatta perioden 2018-2020.
Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner.
I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med uppdrag utifrån
budget och verksamhetsplan samt olika statsbidrag. Arbetet för trygg och säker vård fortsätter
tillsammans med länets kommuner. Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus
visar bra samarbete med kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket
varit betydelsefullt under sommaren.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ligger fortsatt över snittet i riket, men en del
områden behöver förbättras.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under
våren.
Sommarens värme och torka har föranlett intensivt arbete i F-samverkan. Ett omfattande
planeringsarbete gjordes inför sommarens semesterperiod. Utvärdering av verksamheten
under semesterperioden pågår.
Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut på bred remiss under
oktober för beslut i regionfullmäktige början av 2019.
Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029.
Digitaliseringskonferens har genomförts och arbete med bredbands- och digitaliseringsstrategi
pågår.
Smålands musik och teater har god publiktillströmning.
Folkhögskolor och naturbruksgymnasier har god tillströmning av elever.
I Länstrafiken har resandet ökat med 1,2 procent. Ökningen har kommit under sommaren och
hela ökningen beror på resandet med sommarlovskortet.
En kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Arbete med att minska bemanning med
hyrpersonal, utveckla nya arbetstidsmodeller, minska sjukfrånvaro, rätt använd kompetens
(RAK) samt heltid som norm fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare. Arbete med
nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram fortsätter.
Inom hållbarhetsprogrammet 2017 – 2020 pågår aktivt arbete.
Det ekonomiska resultatet efter augusti är 340 miljoner kronor och avviker positivt mot
budget med 64 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor,
budgeterat resultat för 2018 är 215 miljoner kronor. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå
till 807 miljoner kronor.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur
regionfullmäktiges mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-08-31

Andel

2017-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

19

34%

11

33%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

20

36%

9

27%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

17

30%

13

40%

Antal mätetal som
mäts i delåret

56

100%

33

100%

Måluppfyllelse per perspektiv

Antal mätetal är i år väsentligt fler jämfört med samma period förra året. Detta beror på att
mätetalen inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 ingår i antalet mätetal som följs.
Efter åtta månader uppfylls 70 procent av mätetalen helt eller delvis. Inom perspektivet
medborgare kund är det inom tillgängligheten som måluppfyllelse inte nås, främst inom barnoch ungdomspsykiatri samt tandvård. Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har
intensifierats. Inom det ekonomiska perspektivet är det nämnden för folkhälsa och sjukvård
som inte når måluppfyllelse. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö når målet.
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter samt
utveckling av hälso-café och levande bibliotek.

I större utsträckning arbeta med modellen för
patientberättelser vid utbildningstillfällen.

I introduktionsutbildningen för sjuksköterskor har
patientberättelser lyfts in som en naturlig del.
I Estherarbetet används patientberättelser i stor
utsträckning.
Vid olika typer av utvecklingsdagar och
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad
personer med egen erfarenhet.

Närståendes betydelse ska förstärkas och
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner
som erhållit extramedel för detta ändamål

Medarbetare från Region Jönköpings län deltar i
nätverk kring personcentrerad vård för att lära av
andra.
Närståendeperspektivet är en självklar del i
personcentrerad vård.

Genomföra utbildning i personcentrerad vård
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Utbildningar och andra aktiviteter pågår inom
verksamhetsområdena

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal
Kontakt med vårdcentralen
Väntetid till besök hos
allmänläkare inom 5 dagar

Målvärde

Resultat

Analys

100%

100%

Samtliga vårdcentraler använder teleQ och
besvarar alla dagens inkommande samtal i tid

90%

87%

Närmare hälften av vårdcentralerna hade
under perioden en tillgänglighet där 90
procent eller fler av de vårdsökande fick ett
nybesök till allmänläkare inom 5 dagar.
Inom Bra Liv pågår ett aktivt arbete med
läkarrekrytering, samt utbildning av
telefonrådgivningssköterskorna i triagering till
bäst lämpad yrkesgrupp för att nå en bättre
tillgänglighet. Noggrannhet i registrering är
viktigt, ex att ange patientvald väntan i de fall
där patienten erbjuds en tid inom
vårdgarantin men själv väljer ett senare
tillfälle.

Faktisk väntetid till första
besök i specialiserad vård

80%
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71%

Målet att 80 procent av de första besöken ska
genomföras inom 60 dagar uppnås inte inom
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
verksamhetsområdena medicin samt kirurgi.
Inom verksamhetsområde kirurgi är det
ögonklinikerna, öron-näs- och halskliniken
samt kirurgkliniken som ligger längst från
måluppfyllelse. Inom verksamhetsområde
medicin är det främst inom området
hudsjukdomar som målet inte nås. Detta
beror på ett fortsatt ökat inflöde av remisser.
Inom verksamhetsområde psykiatri och
rehabilitering är tillgängligheten god.

90%

67%

Uppsatt mål nås inte men hittills under 2018
har 90 procent av patienterna fått tid till
första besök inom 60 dagar. Arbete med
registreringsrutiner samt resurshantering
pågår.

Faktisk väntetid för
utredning/behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin
samt habiliteringen

90%

31%

Nuvarande kösituation för utredning är 250
barn med en förväntad kötid på ca 1 år. Att
rekrytera och behålla psykologer är en
bidragande orsak till denna utmaning. Arbete
med upprättande av handlingsplan för
kortare köer pågår i hela länet. Patienter där
beslut tagits om utredning får andra insatser i
väntan på att ett utredningsteam kan starta
en utredning. När utredning startas görs den
ofta klar inom några veckor vilket ger en
högre kvalitet.

Väntetid till undersökning
inom radiologi och klinisk
fysiologi

90%

88%

Inom röntgen har väntetiderna endast ökat
marginellt och mindre inom exempelvis
konventionell röntgen (CR) än tidigare år.
Fortsatt högt remissinflöde inom klinisk
fysiologi. Utmaningarna ligger framförallt i att
klara målet för Värnamo och Eksjö vad gäller
UKG och arbetsprover.

Faktisk väntetid till
operation/undersökning inom
specialiserad vård

80%

74%

Varierande grad av måluppfyllelse inom
klinikerna beroende på ingrepp och totalt sett
uppnås inte uppsatta mål. Utprovning av
hörapparat är dock undantaget där nu mer än
90 procent erhåller tid inom 60 dagar.
Resultatet är i nivå med föregående år.

Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4
timmar

90%

77%

Antal besök på länets akutmottagningar har
ökat under perioden januari till och med
augusti jämfört med samma period
föregående år men vistelsetiden är i det
närmaste oförändrad.
Inom verksamhetsområde psykiatri är det
bibehållet gott resultat totalt sett.

Genomförda återbesök
inom medicinskt måldatum

90%

68%

Fortsatt låga resultat när det gäller återbesök
inom medicinskt måldatum. Förändrade/
anpassade arbetsrutiner för att förbättra
resultatet pågår. Noggrannhet vid planering,
underhåll av väntelistor angeläget för att
kunna visa ett så korrekt resultat som möjligt.

Faktisk väntetid till besök
inom barn och
ungdomspsykiatrin
Andel första besök som genomförts
inom 30 dagar
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Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete pågår. Några verksamheter har kommit långt
inom kapacitets- och produktionsstyrning och en bra
pilot med ett IT-stöd är slutförd.

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i
veckan. Ett särskilt uppdrag ges för att öka
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00

Arbetet med vårdcentralernas öppettider ingår i
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Modell
för öppettider finns i förslaget för ny regelbok i
primärvården för 2019.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut
och daglig verksamhet

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet.
Inom området publiceras det återkommande artiklar
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet
fortsätter med utbildning och kontinuerliga
nätverksträffar.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss
behandlare: stor efterfrågan på information och
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och
arbetsplatsbesök genomförda.
Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra
besked inom hälso- och sjukvård håller på att
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för
folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Rehabilitering - återgång i arbete

Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL,
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns
upparbetat i 10 av länets 13 kommuner.

Grön rehabilitering

Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny
kompletterande inriktning där stöd kring psykisk
hälsa för Region Jönköpings läns chefer ingår.
Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd
rehabilitering (NUR) i ett länsperspektiv.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet.
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65
år.
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning
på hälsokontroller där kompletterande vaccination
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Aktiviteter

Analys
erbjuds.

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre

Under våren har informationsmaterial tagits fram till
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de
praktiska rutinerna. Därefter kan vaccinationspaketet introduceras brett via alla vårdcentraler.

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet

Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra
samarbete med beroendevården.

En subventionerad TBE-vaccination för barn och
unga utreds

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri
TBE-vaccination har tagits fram.

Framgångsfaktorer: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Arbetet med den övergripande strategin Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
har under året fortsatt. Syftet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är att
förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och
från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna
själva. 23 olika förbättringsprojekt pågår med olika inriktning utifrån uppdragen i Budget och
verksamhetsplan 2018 samt riktade statsbidrag.
Uppdrag/mål: Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för
att förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018.
Aktiviteter

Analys

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård

Arbetet med att ta fram en generell modell för
kroniska sjukdomar pågår.

Uppdrag/mål: Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området.

Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1
november. Samtidigt byter samtliga tre jourcentraler
i länet namn till Närakut.

Fortsätta arbetet genom att förtydliga
primärvårdens uppdrag för akuta patienter

Arbete fortsätter inom Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset

Arbetet har hittat sin form och fungerar väl.
Utskrivningsklara patienter har minskat stort i antal.
Arbetet fortsätter med att utvärdera och
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad
vårdplanering efter sjukhusvistelse.
Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla
rutiner och anpassning för att vara klart under
hösten då även uppgradering till Cosmic Link 2
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Aktiviteter

Analys
kommer ske.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Utvecklingsarbete pågår för att öka och
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och
kommunal hemsjukvård. Fokus har hittills legat på
vårdplaneringen i samband med utskrivning från
sjukhusen.

Utveckling av hemrehabilitering

Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång
men behöver utvecklas.

Uppdrag/mål: Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot
genomförts för hjärtsviktspatienter.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling
pilotas och införs november. Hälsokommunikation
med nyanlända genomförs med särskild samverkan
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings
kommun och Gislaveds kommun.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser
och gruppstöd är framtagen och sprids till
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl.
Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår.

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar genomförs i primärvård och
barnhälsovård.

Hälsoskolor

Hälsoskolor har genomförts av
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI,
familjecentraler, invandrarföreningar och
kommunala mötesplatser.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med
kommuner

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar
september 2018. Nässjö kommun är projektledare
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i
genomförandet.

Uppdrag/mål: Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i
samverkan med kommunerna.

En utredning av den palliativa vården är genomförd.
Denna fråga hanteras i den utredningen.
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Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ
medicin

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna
anbud samt test av produkter pågår.

Uppdrag/mål: Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen

Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår.
Presenteras under hösten.

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning
och vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska
genomföras

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för
utvärdering av sommaren kommer användas som
underlag i arbetet.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Fortsatt satsning på primärvården
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är
framtagen.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I
arbetet ingår att göra en kartläggning. Utöver detta
pågår arbete inom fyra områden; ökning av
hembesök i utsatta områden, informera/
kommunicera om vaccinationer, förbättra
tandhälsan samt förebyggande insatser t ex kring
levandsvanor, tobak och alkohol.

Uppdrag/mål: Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser

På familjecentralerna erbjuds föräldrakurser för
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Aktiviteter

Analys

samt särskilt erbjuda pappautbildning.

blivande föräldrar och är en mötesplats, inhämtande
av kunskap och få råd och stöd för föräldrar med
barn i åldern 0-6 år. Särskilda pappautbildningar
erbjuds kontinuerligt.

Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska
öka utifrån föräldrars och barns olika behov.

Arbetet med utveckling av kvinno- och
barnhälsovården ingår i arbetet med uppdrag och
aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan
2018, samt riktade statsbidrag.

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda
levnadsvanor.

Arbetet med utveckling av kvinno- och
barnhälsovården ingår i Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp
till 25 års ålder.

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen
ingår i Tillsammansarbetet. Dialog förs på politisk
nivå med kommunerna angående utökat uppdrag för
unga upp till 25 år.

En översyn görs när det gäller personalbehov på
ungdomsmottagningarna.

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen
on-line pågår och i detta även en översyn av
personalbehov.

Uppdrag/mål: Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett barnskyddsteam

Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag/mål: En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk
organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Aktiviteter

Analys

Bilda en länsövergripande barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är
bildad.

Uppdrag/mål: Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla
barn med autism.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten
har lämnats till Regionledningskontoret.

Uppdrag/mål: Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen
ska intensifieras.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Förbättringsarbetet består av ett 10-tal övergripande
förbättringsområden. Flertalet av dessa är under
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Aktiviteter

Analys
implementering, ett par är pågående. Utvärderingar
har genomförts/pågår. Aktuellt är
fokusgruppsintervjuer med
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten
beräknas vara klara senhösten 2018.

Process och produktion
Strategiska mål: Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel 40-, 50-, 60- och 70åringar som genomgått
hälsosamtal.

30%

19,8%

Under januari - augusti är 2 408 hälsosamtal
genomförda. För resterande del av året
återstår 3 700 hälsosamtal för att nå årsmålet
på 50%.
Nytt arbetssätt med ett digitaliserat verktyg
för hälsosamtal är infört under året.

Andel förstagångsföräldrar
som genomgått hälsosamtal

30%

22%

Andelen förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal till och med andra tertialet 2018
uppgår till 22 procent. Målet för 2018 uppgår
till 50 procent (för helåret). Prognosen för
helåret uppgår till 40 procent.
Andelen genomförda hälsosamtal är något
högre jämfört med föregående år samma
period (föregående år 19 procent). Åtgärder
för att öka andelen hälsosamtal kommer att
genomföras under 2018. Upplevelsen är att
fler föräldrar tackar nej till erbjudandet
utifrån att många arbetsplatser erbjuder
detta inom sin företagshälsovård.

Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa revideras. Tillsammans
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för
psykisk hälsa, kultur, integration,
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har
genomförts enligt plan.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Arbete har startats för att utveckla och anpassa
Region Jönköpings läns system för kunskapsstyrning
enligt landstingens och regionernas
överenskommelse och regionsjukvårdsledningens
uppdrag till regionala medicinska programområden
och samverkansgrupper.

Uppdrag/mål: Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.

Klinikerna och medicinska programgrupper har
regelbundna träffar med representanter från
läkemedelskommittén.

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer
och ordnat införande av läkemedel

Pågår löpande dialog med läkemedelskommittén.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med förflyttningen inom alla verksamheter.

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård
Aktiviteter

Analys

Arbetar med förflyttningen i samverkan mellan
primärvård och specialistsjukvård

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena
i samverkan med primärvården och kommunerna.

Uppdrag/mål: Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun
Aktiviteter

Analys

Arbeta med förflyttningen i samverkan mellan
primärvård och kommun

Arbete pågår i strategigrupper och i
Tillsammansarbetet, i samverkan mellan
primärvården och kommunerna.

Uppdrag/mål: Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport under framtagande kring "Missbruksvård
för barn och unga i Region Jönköpings län".
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika
intressenter.
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Aktiviteter

Analys

Enhet för omhändertagande av berusade personer
etableras (Tillnyktringsenhet TNE)

Enhet i tillfälliga lokaler beräknas starta under
hösten 2018.

Integrerad beroendemottagning

Punkten kommer att tas upp på nytt i strategigrupp
psykiatri missbruk.

Uppdrag/mål: Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt
framtagen handlingsplan tillsammans med
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården,
ungdomsmottagningar, mini-maria.

Strategigrupp äldre

Strategi för 2018-2022 är framtagen i samverkan och
fastställd i Reko. Strategin innehåller två
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande
och förebyggande samt Trygg och säker vård och
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans
med kommunerna. Projekt planeras kring PEERsupport. Arbete planeras för revidering av
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och
beroende.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunerna för att
utveckla gemensamma e-hälsotjänster pågår. Fokus
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering.

Uppdrag/mål: Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag cirka
60 procent vilket ligger i nivå med planeringen.

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas
inom Jönköpingsområdet

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom
ambulanssjukvården utifrån den utredning som
presenterades i maj.

Uppdrag/mål: Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och
resursförstärkningar inom PTSD
Aktiviteter

Analys

Planera för kartläggning

Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det
programområdet som heter trauma. Förstärkning
genom att fler får basutbildning steg 1.

Region Jönköpings län, Delårsrapport

15(49)

Uppdrag/mål: Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller
socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp.
Aktiviteter

Analys

Genomföra utredningen

Planeringsarbetet för en beroendemottagning är
återupptaget tillsammans med kommunerna.

Uppdrag/mål: En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Aktiviteter

Analys

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet
under första halvåret 2018 där även en utvärdering
av vårdval ögon ingår.

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat
arbetet med utvärderingen och förslag till
avveckling.

Uppdrag/mål: Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region
Jönköpings län med bland annat fler barnmorskor.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och
kvinnors hälsa.

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka
personaltäthet, utforma eftervård, utforma
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för
kvinnan i samband med graviditet, förlossning och
eftervård. Utveckla och/eller ta till sig de
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra
neonatalvården.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp,
samt i arbetet med det nationella, regionala och
lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Arbetet fortgår enligt plan. Arbetet under hösten
kommer även handla om hur vi går in ett permanent
arbetssätt för SVF.

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom respektive klinik.
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Uppdrag/mål: Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av
prostatacancer inom Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som
drabbats av prostatacancer.
Aktiviteter

Analys

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad
det skulle innebära.

Arbetet pågår

Uppdrag/mål: Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom.
Aktiviteter

Analys

Genomgång och utveckling av cancerrehabilitering

Arbetet pågår

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal
Vårdprevention

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

90 %

Andel riskpatienter som efter bedömning i
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd
inom fall, nutrition och trycksår. 2 av 3
verksamhetsområden når målvärdet på 90 %.
Det område som inte når målvärdet är
kirurgisk vård, där de enheter som ej uppnått
målet ska analysera resultaten under hösten
och vidta åtgärder.

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet fortsätter bland annat genom att
chefsläkare deltar vid varje ledningsmöte. Arbete
sker fortlöpande med de områden i "Säker vård - alla
gånger" som är aktuella för respektive klinik. Under
hösten läggs särskilt fokus på basala hygienrutiner
och klädregler.
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Verksamhetsstatistik
Primärvård

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

578 766

431 758

147 008

varav länets invånare

301 949

298 391

3 558

varav distansbesök

7 315

238

7 077

276 817

133 367

143 450

267 713

123 373

144 340

Antal besök, annan personalkategori

535 996

506 461

29 535

varav länets invånare

509 377

498 770

10 607

varav distansbesök

1 075

51

1 024

26 619

7 691

18 928

19 599

431

19 168

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

275 016

268 767

6 249

varav länets invånare

261 880

256 970

4 910

13 136

11 797

1 339

Antal besök, annan personalkategori

223 242

216 814

6 428

varav länets invånare

215 948

210 272

5 676

7 294

6 542

752

Vårdtid i dagar

132 796

142 964

-10 168

varav länets invånare

129 123

138 732

-9 609

3 673

4 232

-559

Vårdtillfällen

36 410

35 514

896

varav länets invånare

34 880

33 930

950

1 530

1 584

-54

582

602

-20

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

17 672

17 856

-184

varav länets invånare

16 815

16 713

102

857

1 143

-286

Antal besök annan personalkategori

70 585

67 765

2 820

varav länets invånare

68 967

66 002

2 965

1 618

1 763

-145

Vårdtid i dagar

36 549

36 558

-9

varav länets invånare

34 987

35 514

-527

varav utomlänspatienter

1 562

1 044

518

Vårdtillfällen

3 041

3 027

14

varav länets invånare

2 821

2 781

40

varav utomlänspatienter

220

246

-26

Disponibla vårdplatser (egna)

129

136

-7

varav utomlänspatienter
varav distansbesök

varav utomlänspatienter
varav distansbesök
Specialiserad somatisk vård

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
Disponibla vårdplatser (egna)
Specialiserad psykiatrisk vård

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
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Primärvård
Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården. Av alla
läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen
som sker i primärvård 64 procent.
Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka kraftigt (34 %) jämfört med perioden januari
till augusti 2017 och det är distansbesök av utomlänspatienter som förklarar nästan hela
ökningen. Länets invånare konsumerar cirka 3 500 (1 %) fler läkarbesök i år. Drygt 2 procent
av läkarbesöken av länets invånare är distansbesök.
Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (5,8 %). Även för dessa
besök förklaras en stor del av att utomlänspatienter har haft fler distansbesök. Länets invånare
ökar besöken med 2 procent.
Specialiserad somatisk vård
Inom den specialiserade somatiska vården ökar antalet besök av länets invånare till både
läkare och annan personalkategori med 2-3 procent även besök av utomlänare ökar jämfört
med 2017.
Antalet vårdtillfällen ökar under året samtidigt som antalet vårddagar totalt sett minskar. Det
innebär att medelvårdtiden minskar vilket troligen är effekter av ”trygg och säker hemgång”
där antalet vårddagar med utskrivningsklara patienter minskar men även av att vårdprocesser
kontinuerligt effektiviseras, exempelvis Rapid Recovery inom ortopedi, och bidrar till kortare
vårdtider.
Disponibla vårdplatser minskar med 20 stycken jämfört med 2017 den största minskningen
finns inom kirurgisk vård (-13,4 vårdplatser).
Specialiserad psykiatrisk vård
Inom den psykiatriska vården är läkarbesöken i nivå med 2017. Besök till annan
personalkategori ökar med 4 procent och det är länets invånare som gör fler besök.
Inom slutenvården minskar länets invånare konsumtionen av antalet vårddagar med drygt 500
dagar medan motsvarande ökning finns av invånare från andra län.
Det omvända förhållandet finns när det gäller antalet vårdtillfällen där länets invånare ökar
antalet vårdtillfällen och utomlänspatienter minskar. Det innebär att medelvårdtiden minskar
för länets invånare men ökar för utomlänspatienter inom psykiatrin.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer

De nationella riktlinjerna följs upp av respektive
verksamhet samt de medicinska programgrupperna.

Uppdrag/mål: Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför lokala
anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå
i den nya vårdgivarwebben.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans nämnden
för Folkhälsa och sjukvård

0 tkr

-151 555 tkr Budgetavvikelsen för FS nämndens
ansvarsområden är minus 151,5 miljoner
kronor. Samtliga verksamhetsområden har
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.

Prognos nämnden Folkhälsa
och sjukvård

0 tkr

-190 900 tkr Efter ett par år av förhållandevis små
minusresultat sett till omslutning ser
prognosen för 2018 bekymmersam ut.

Verksamhetsområde inkl privata, mnkr

Analys

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

8,6

7,2

3,3

7,0

-7,7

-26,6

-40,6

-32,0

27 Folktandvården

5,2

7,7

-1,1

-5,5

30 Medicinsk vård

-46,7

-10,0

-4,0

-15,0

31 Kirurgisk vård

-78,0

-56,6

-58,4

-76,0

16,9

-15,0

-15,3

-21,0

-101,8

-93,3

-116,1

-142,5

63,6

42,0

-35,4

-48,4

-38,2

-51,3

-151,5

-190,9

20 Privata vårdgivare
21 Vårdcentralerna Bra Liv

32 Psykiatri, rehabilitering o diagnostik
Summa verksamhetsområde inkl privata
10 Regionens åtagande/centrala poster
Totalt FS nämnd
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Efter augusti månad är budgetavvikelsen minus 151,5 miljoner kronor för FS nämndens
områden. Under augusti har ekonomin utökats för ambulanssjukvården och statsbidrag,
sammantaget ger dessa en förstärkning med 72 miljoner kronor. Nettokostnaden ökar med 6
procent 2018 inklusive statsbidragen och exklusive statsbidragen är nettokostnadsökningen
hela 7 procent. Det är mer än vad som kompenserats i budget och bidrar till att
budgetavvikelsen växer jämfört med 2017.
Orsakerna till att nettokostnaden ökar finns på både intäktssidan och kostnadssidan och den
försämrade budgetavvikelsen syns både centralt och hos verksamhetsområdena. Intäkterna
minskar framförallt för asylsökande men även för utskrivningsklara patienter.
Budgetavvikelsen centralt/regionens åtagande beror främst på ökade kostnader för köpt vård
inom riks- och regionsjukvården (minus 62,5 miljoner kronor till och med augusti) samt
kostnader för centralt budgeterade läkemedel bland annat för blödarsjuka (minus 15 miljoner
kronor till och med augusti). I augusti har statsbidrag som avser vårdval primärvård bokats
centralt/regionens åtagande vilket tillfälligt förbättrar resultatet med 23 miljoner. Dessa
statsbidrag kommer att fördelas ut i september.
Verksamhetsområdenas budgetavvikelse försämras successivt även om en viss uppbromsning
har skett de senaste månaderna rensat för effekter av statsbidragen. Fler årsarbetare bidrar till
att lönekostnaderna ökar mer än vad som kompenserats i budget. Kostnaderna för inhyrd
personal (125,6 miljoner kronor) ligger strax över föregående år (123 miljoner kronor).
Prognosen för helåret är minus 191 miljoner kronor vilket är 140 miljoner kronor sämre än
2017. Prognosen är dock bättre än en rak framskrivning (-227 mnkr) och indikerar att
pågående handlingsplaner för en ekonomi i balans får viss effekt under året sista månader och
nettokostnadsökningen beräknas för 2018 minska från nuvarande 6 procent till 5.
Verksamhetsområdenas prognos innebär ett försämrat resultat på 50 miljoner kronor (från
minus 93 till minus 143 miljoner kronor) jämfört med bokslut 2017.
Regionens åtagande/centrala poster beräknas gå från ett överskott på 42 miljoner kronor 2017
till ett underskott på 48 miljoner kronor. Det innebär en försämring på 90 miljoner kronor.
Utöver ökade kostnader för köpt vård och läkemedel bidrarar även ny hantering av de riktade
statbidragen till att försämra resultatet.

Uppdrag/mål: Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24
timmar ska göras, med plan för införande.
Aktiviteter

Analys

Ta fram ett förslag till modell för patientavgift.

Arbete pågår
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Uppdrag/mål: En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en
sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent.
Aktiviteter

Analys

Genomföra en översyn av ACG

En översyn är gjord och presenterad vid nämnden
för folkhälsa och sjukvård i september.

Läkemedel
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Region Jönköpings län kommer under 2018 få tillbaka mer återbäring/rabatt än tidigare för
läkemedel mot hepatit C, vilket begränsar kostnadsutvecklingen mellan åren. Trots detta
förväntas den totala kostnadsutvecklingen bli 7,4 %. Detta förklaras bland annat av ökade
kostnader för blödarpreparat samt nya läkemedel inom onkologin. Prognosen är osäker
eftersom det handlar om kostnadskrävande läkemedel till få patienter. Kostnadsutveckling för
läkemedel är i nivå med riket.
Avvikelse
Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring % Prognos 2018
Belopp i mnkr
mot budget
Läkemedel*
801,2
746,3
7,35%
1205
9,6
Beredningar/abonnemang eget
12,9
11,8
9,32%
19,9
0
sjukhusapotek
Summa
814,1
758,1
7,38%
1 224,9
9,6
* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive
rabatter/återbäringar

Tandvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nya patienter som
fått tid till undersökning och
behandling inom 180 dagar.

90%

23%

Enbart ett fåtal allmäntandvårdskliniker kan
ta emot nya patienter.

Andel revisionspatienter
som fått tid till undersökning
och behandling inom 180 dagar
från måldatum

90%

Klinikerna i Gränna och Mullsjö har just nu
möjlighet att ta emot nya patienter. Övriga
kliniker har det inte.

Region Jönköpings län, Delårsrapport

59%

Tillgängligheten är en utmaning till följd av
hög efterfrågan samtidigt som
generationsskifte pågår inom folktandvårdens
samtliga yrkeskategorier. Utöver detta är
också vissa yrkesgrupper svårrekryterade.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Specialisttandvården: Andel
akuta remisspatienter som
väntat mindre än 7 dagar

90%

100%

Mål uppnått.

Specialisttandvården: Antal
remisspatienter som väntat mer
än 60 dagar

0

941

Specialisttandvården uppvisar en delvis
splittrad bild avseende kösituation.
Radiologen och orofacialmedicin har ingen
kö. Käkkirurgen, pedodonti och
parodontologikliniken har kö på ca 6 månader
för oprioriterade patienter. Oral protetik,
endodonti samt ortodonti har en kö som är
ca ett år. Inom ortodontin är den något längre
i Värnamo och Nässjö. Den längsta kön
uppvisar bettfysiologi med 18 månader, men
man arbetar intensivt med att korta även
denna.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten

Arbete med rekrytering av samtliga yrkeskategorier
pågår. Förbättringsarbete pågår. Arbetsuppgifter ska
fördelas till rätt yrkeskategori. Friska patienter ska
kallas mer sällan.

Process och produktion
Verksamhetsmått
Tandvård

Tertial 2 2018

Antal patienter barn- och
ungdomstandvård*

Tertial 2 2017

Förändring antal

Förändring %

46 022

44 730

+1 292

+2,9 %

106 198

105 006

+1 192

+1,1 %

45 739

44 197

+1 542

+3,5 %

Antal patienter med rätt till
tandvårdstöd;
munhälsobedömning

3 174

3 281

-107

-3,3 %

Antal patienter med rätt till
tandvårdstöd; nödvändig
tandvård

2 493

2 507

-14

-0,6 %

Antal patienter
allmäntandvård
Antal patienter
specialisttandvård

* 2018 har 22-åringar tillkommit (finns ej med 2017)

Tabellen ovan avser färdiga behandlingar. Antalet behandlade barn och ungdomar har ökat
mellan 2017 och 2018 vilket förklaras av att ytterligare en årskull (22-åringar) tillkommit.
När gäller vuxna patienter till såväl allmän- som specialist-tandvård har antalet behandlade
ökat trots bortfall av 22-åringar. Samtidigt som antalet patienter ökar minkar intäkterna. Det
beror på att antal åtgärder minskar per patient samt att åtgärdsmixen kan ha förändrats.
Region Jönköpings län, Delårsrapport
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans Tandvård

0 tkr

-1 136 tkr

Budgetavvikelsen är för Folktandvården är
minus 1,1 miljoner kronor

Prognos Tandvård

0 tkr

-5 500 tkr

Handlingsplan för ekonomi i balans är
framtagen av ledningsgruppen och kommer
att effektueras under senare delen av 2018
samt 2019. Handlingsplanen innebär ett
arbete med att få en större följsamhet att
debitera enligt taxan för de åtgärder som
utförs på patienter samt att se över hur
prioritering mellan barn och vuxna görs
mellan olika kliniker med hänsyn till
socioekonomiska faktorer.

100 %

94 %

Jämfört med tertial 2:2017 har intäkterna för
tertial 2:2018 minskat med 6 procent vilket
motsvarar 6,6 mnkr. Arbetade timmar har för
tertial 2:2018 minskat med 0,9 procent (-1
700 timmar) jämfört med samma period
2017.

Produktivitet mätt som
produktionspoäng i förhållande
till arbetade timmar inom
allmäntandvården
(Folktandvård)

Fler yngre och mindre erfarna tandläkare
samt att fler åtgärder som tandläkare tidigare
utförde utförs nu i högre grad av
tandhygienister innebär minskade intäkter.
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REGIONAL UTVECKLING
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region
Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och
verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och
samproduktion.
Mellan maj och augusti 2018 har revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
kommit in i slutfasen då planen är att ha en remissutgåva klar för beslut i september och som
fram till årsskiftet är ute på remiss. Beslut planeras i regionfullmäktige februari/mars 2019.
Samtidigt är uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge
2012 försenad och planerad vara klar i november. Samordningen kring bredbandsutveckling,
kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor.
Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:





Arbetsmarknad och näringsliv
Kunskap och innovation
Livsmiljö
Samhällsplanering

Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS)

RUS remissen planeras gå ut i oktober. Se ovan.

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i
samband med det kommer vi i större utsträckning
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär
också att uppföljning, kategorisering mm kommer
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och
kommer att intensifieras under hösten.

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050
för att skapa kunskap och förberedelse för
framtiden. Projektet leds av Reglab och involverar
alla regioner i Sverige.

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad




En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens som
skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.
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Mätbara målvärden – årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•
•
•
•
•

Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.
Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i
förhållande till föregående år.
Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner
minska.
Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.

Aktiviteter

Analys

Stötta länets näringsliv

Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av
länets handlingsplan för integrering av klimat- och
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet
senaste året.

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet

Genomförandearbetet med den förstudie som
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart
Industri är igång. Tema Digitaliseringskonferensen
arrangerades den 29/8 på Elmia.

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar. Nu påbörjas
arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen och
arbetet kommer att samordnas med Träregion
Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart
Housing Småland

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas.

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun
Campus I12 och Samordningsförbundet Finnveden,
Södra Vätterbygden och Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga
och arbetslösa i Jönköpings län.

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har
pågått under sommaren enligt plan.

När det gäller Smart Housing Småland (SHS) rullar
verksamheten på enligt den verksamhetsplan som är
antagen. Månatliga avstämningsmöten via Skype
sker mellan projektledaren för SHS och ansvariga
tjänstemän för satsningen i Regionerna resp.
Länsstyrelserna. En regional workshop mellan SHS
och Regionerna/länen kommer att äga rum i
november.

Kunskap och innovation
Inriktningsmål Innovation och kunskap
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
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Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•
•
•
•
•

Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma
sig rikssnittet.
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.
Antalet platser på länets yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande till genomsnittet de
senaste tre åren.
Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år.
Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras jämfört med
föregående år.

Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2
(Reglab).

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka
och utveckla kompetensen.

Regional utveckling har haft dialog med
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt
mot företagen eftersom förordning saknas.

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla
råd har gjorts.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också
är ett IUC (det enda i vårt län).

Livsmiljö
Inriktningsmål Livsmiljö
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är
attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.

Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•

Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.

Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september.

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är levererad
till regionen i juni.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt
planering,

Skapa förutsättningar för konstutövare

Arbete pågår.

Projekt Vandringsleder i Småland

Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från
Mullsjö kommun som är värd för projektet.
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Internationellt arbete
Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det
internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete med våra fyra fokusområden fortlöper i olika
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande
finansiell investering som också kommer att
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på
en site i annat land.

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som
parlamentariker från olika länder och partigrupper.

Europaveckan

Europaveckan äger rum v. 19 i samverkan med
länets kommuner.

Be Global

Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är
beslutsprocessen igång för Region Jönköpings läns
medfinansiering inför fortsättningsprojektet
"Beglobal 2.0" med start 2019-05-01. Ärendet
förväntas kommer för beslut i ANA.
Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår
och ansökan om medel från Tillväxtverket för vårt
läns etablering av RES förväntas insändas under
september.

Region Jönköpings län, Delårsrapport

28(49)

Utbildning och kultur
Medborgare och kund
Strategiskt mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla
länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktor: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla
kommuner i Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands Musik och
Teater - Kulturhuset Spira

41 000

41 481

Teaterföreställningen "Den sista Elden" skulle
ha spelats under april men har flyttats till
hösten.
Den säsongsplan som låg till grund för budget
och tertialmål har genomgått ett antal
förändringar på grund av det negativa
ekonomiska resultatet för Smålands Musik
och Teater 2017. Vissa föreställningar har
flyttats, andra har strukits. Prognosen för
helåret pekar dock på att verksamheten når
målet under förutsättning att försäljningen
fortsätter att hålla planen.

Publik Smålands Musik och
Teater - utanför kulturhuset
Spira

11 600

12 817

Målet uppfyllt.

Publik vid föreställningar för
barn och ungdom

15 000

15 098

Målet uppfyllt.

Andel kommuner inom
länet där det varit
föreställningar eller annan
kulturverksamhet

84%

100%

Kultur och utveckling samt Smålands Musik
och Teater har bedrivit verksamhet i alla
länets kommuner.

Process och produktion
Utbildning
Egna folkhögskolor - elevveckor

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Förändring

2017

14 700

16 087

-1 387

14 740

0

0

0

33 625

1 072

607

465

2 334

Summa

15 772

16 694

-922

50 699

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor

14 720

13 966

754

13 990

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor

2 431

2 697

-266

2 829

17 151

16 663

488

16 819

Övriga folkhögskolor - elevveckor (enbart år)
Uppdragsutbildning - folkhögskolor - elevveckor

Summa
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Det har varit en god tillströmning av elever vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna.
Antalet deltagare i etableringskursen för nyanlända vid Värnamo folkhögskola har dock minskat
jämfört med föregående år.

Smålands Musik och Teater

Tertial 2 2018

Totalt antal publik

Tertial 2 2017

Förändring

2017

54 298

49 786

4 512

103 415

Totalt antal föreställningar

333

357

-24

644

Publik per föreställning

163

139

24

161

Publikantalet visar att Smålands Musik och Teaters utbud är attraktivt och tas emot på ett
positivt sätt. Trots att vissa föreställningar under den första delen av året har flyttats eller
strukits har det totala publikantalet ökat jämfört med föregående år.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans nämnden
för Arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet

0 tkr

13 163 tkr

Verksamhetområde Utbildning och kultur
+3,5 mnkr, Centrala anslag +9,6 mnkr

Prognos nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

0 tkr

10 100 tkr

Verksamhetsområde Utbildning och kultur
+2,1 mnkr, Centrala anslag + 8,0 mnkr

Verksamhetsområde, mnkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

41 Utbildning och kultur

-0,7

-2,6

3,5

2,1

10 Regionens åtagande/centrala poster

13,1

1,5

9,6

8,0

Totalt ANA nämnd

12,3

-1,2

13,1

10,1

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 13,1 miljoner kronor för ANA nämndens
områden. Nettokostnaderna 2018 är i nivå med föregående år.
Verksamhetsområdet Utbildning och kulturs budgetavvikelse är plus 3,5 miljoner kronor. Den
största delen av överskottet kan hänföras till de egna folkhögskolorna. Smålands Musik och
Teater har ett mindre underskott (-0,2 mnkr). Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt
stabil.
För Centrala anslag redovisas:
- Bidrag och stöd till olika organisationer
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel)
- Nämndens egna kostnader
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- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter
Centrala anslag visar på en positiv budgetavvikelse totalt 9,6 miljoner kronor. Överskottet t o
m augusti beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel jämfört med budgeten som är
periodiserad i tolftedelar. Kostnaderna avseende projektmedel bokförs vid beslutstillfället och
kan därför variera under året. Mindre överskott finns på ett par av anslagen där hela
budgetanslaget inte är intecknat i form av fasta bidrag. För det nya anslaget avseende
valideringscheckar är ännu inget utbetalt, vilket innebär ett överskott på 0,5 miljoner kronor.
Även kostnaderna för sommarpraktikanter har hittills varit små jämfört med budgetanslaget
på 0,6 miljoner kronor. Nämndens egna kostnader ligger i nivå med budget. Erhållna
statsbidrag uppgår till budgeterad nivå.
Prognosen helår för ANA nämnden är plus 10,1 miljoner kronor, vilket är 11,2 miljoner
kronor bättre än 2017 års utfall.
Helårsprognosen för verksamhetsområdet Utbildning och kultur är plus på 2,1 miljoner
kronor. För egna folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på plus 2 miljoner kronor.
Avvikelsen förklaras till största delen av att etableringskursen för nyanlända har gett ett
intäktsöverskott. Etableringskursens omfattning ser ut att minska under resten av året. I
prognosen är intäkterna beräknade på hittills tilldelad nivå. Årsprognosen för Smålands Musik
och Teater är minus 0,8 miljoner kronor, vilket förklaras av att konferensverksamheten inte
når intäktskravet samt att hyresintäkterna är något lägre än beräknat.
Prognosen för övrig kulturverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner
kronor, vilket främst förklaras av ökade statsbidrag till regionbiblioteksverksamheten.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Förskjutningar av planerade byggnationer,
och därmed inte några förhöjda hyresnivåer, gör att prognosen även för innevarande år
kommer att vara positiv. Höstens antagning visar att ett ökat antal elever valt
naturbruksgymnasierna i vårt län. Prognosen kommer att presenteras för utvecklingsrådet i
oktober.
Prognosen för centrala anslag plus 8 miljoner kronor, där överskott förväntas för ett par av
anslagen för verksamhetsstöd och bidrag eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av
fasta bidrag. Det nya anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna
utnyttjas då det är oklart om regionala medel får riktas direkt mot företagen eftersom
förordning saknas.
För helåret 2018 förväntas ett mindre överskott för de delar som avser bidrag och
sommarpraktikanter. Helårsprognosen för utnyttjande av projektmedel innehåller en del
osäkerhet, men i nuläget görs bedömningen att ett överskott i storleksordningen 6 mnkr
kommer att finnas på detta anslag (som uppgår till 14 mnkr). När det gäller projektmedel
prioriteras användningen av de statliga 1:1-medlen och redovisningen av dessa ingår inte i
regionens räkenskaper. Tillgängliga 24 mnkr för 1:1-medel förväntas förbrukas under året.
Nämndens egna kostnader förväntas även fortsatt vara i budgetbalans. Statsbidragen förväntas
uppgå till budgeterad nivå.
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Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området involverar
många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och attraktiva miljöer.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018.
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller
på att färdigställas.

Nordic Infra Center

Projektet löper på och arbetet med att projektet ska
upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har
fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en
ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning.

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för
de regionala transportplanerna och innehållet i
planen för Jönköpings län kommer har fastställts av
Regionfullmäktige.

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan
för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för
perioden 2017-2020.

Under augusti uppdateras planen för att under
september skickas in till Tillväxtverket.

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål

Arbete med en bredbands- samt en
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten
2018.

Den digitala agendans insatsområden

Se ovan.

Utredning av investeringskostnader för hushåll och
företag

Förstudien var klar i slutet av januari 2018.

Kollektivtrafik
Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor för hållbar utveckling
Framgångsfaktor: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

Analys

50%

45%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial.
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Framgångsfaktor: Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän trafik alla länsbor

60%

52%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet är på samma nivå jämfört
med föregående tertial.

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän trafik resenärer

73%

63%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial.

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - serviceresor

85%

81%

Resultatet är förbättrat jämfört med tertial 1.

Process och produktion
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktor: Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med högt
resande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal påstigande/mil

9

9

Målet nås även om resultatet är lägre än
första tertialet. Under sommaren är det färre
resenärer.

Antal resor

Ökning
med 2%

1,2%

Resandet totalt har ökat med 1,2%. Ökningen
har kommit under sommaren och hela
ökningen beror på resandet med
sommarlovskortet. Utan det hade det varit en
minskning med ca 0,5%.
Nettoökningen av resorna med
sommarlovskortet är ca 20% under
sommarmånaderna.
Statistiken för resandet inom Västtågen har
justerats med siffrorna från
kundräkningssystemet som finns ombord. Här
återfinns en stor ökning av resandet.
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Länstrafik (tusental)

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Förändring

Antal resor - buss och
tågtrafik

14 534

14 387

1,0%

Andel regelbundna
resenärer (% av länets
inv)

24%

23%

1%

Serviceresor (tusental)

449

442

1,6%

Färdtjänstresor

358

334

7,2%

91

108

-15,7%

Sjukresor

Antalet resor i tabellen avser alla resor inklusive skolkortsresor. I tabellen syns en viss
överflyttning av sjukresor till färdtjänstresor pga. regeländringen om färdtjänst till vården

Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans nämnden
för Trafik infrastruktur och miljö

0 tkr

5 001 tkr

Verksamhetsområde Länstrafiken: + 4 588 tkr,
Centrala anslag: + 413 tkr.

Prognos nämnden för Trafik
infrastruktur och miljö

0 tkr

1 800 tkr

Verksamhetsområde Länstrafiken: + 1 000 tkr,
Centrala anslag: + 800 tkr.

Verksamhetsområde, mnkr
60 Länstrafiken
10 Regionens åtagande/centrala poster
Totalt TIM nämnd

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

-44,1

-34,6

4,6

1,0

3,4

1,4

0,4

0,8

-40,7

-33,2

5,0

1,8

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 5 miljoner kronor för TIM nämnden.
Nettokostnaderna i nivå med föregående år. Exklusive intäkter för viten har nettokostnaderna
ökat med 1 % 2018.
Verksamhetsområdet Länstrafikens budgetavvikelse efter augusti månad är plus 4,6 miljoner
kronor. Länstrafikens trafikkostnader övertiger budget med ca 7,5 miljoner kronor på grund
av höga indexutfall, framförallt på bränsle. Kostnaderna för ersättningsbussar är 14 miljoner
kronor tom augusti, vilket förklaras av inställda Krösatåg samt inhyrda förare på grund av
förarbrist. Det positiva överskottet förklaras främst av höga intäkter för stora kvalitetsviten
från entreprenörer samt fortsatt stora kvalitetsviten inom Serviceresor. Biljettintäkterna har
minskat under sommaren som följd av fritt resande med sommarlovskortet. Intäktsbortfallet
har kompenserats med statsbidrag, vilket sammantaget genererat ett överskott. Inom
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Serviceresor är egenavgifterna något lägre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst har ökat
samtidigt som det finns ett överskott på sjukresor, vilket tyder på att regeländringen om
färdtjänst till vården fått större effekt än budgeterat.
I centrala anslag redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i helårsbudget),
projektmedel och avgift för deltagande i nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3
mnkr). Centrala anslags budgetavvikelse efter augusti månad är plus 0,4 miljoner kronor.
Små överskott finns för nämndens egna kostnader och för projektmedel.
Prognosen helår för TIM nämnden är plus 1,8 miljoner kronor
Helårsprognosen för verksamhetsområde Länstrafiken är plus 1 miljon kronor.
Bedömningen är att Länstrafiken som helhet har en budget i balans även om det finns poster
som dras med underskott. Trafikkostnaderna inom allmän trafik prognostiseras göra ett
underskott på grund av fortsatt hög indexutveckling samt kostnader för ersättningsbussar
inom Krösatågen. Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. Dessa underskott
vägs upp av intäkter från viten och från statsbidrag för sommarlovskortet. Serviceresor
prognostiseras hålla budget och ge ett överskott främst som följd av vitesintäkter.
Centrala anslags helårsprognos plus 0,8 miljoner kronor.
För helåret 2018 förväntas ett visst överskott för projektmedel. För nämndens egna kostnader
förväntas budgetbalans för helåret.
Framgångsfaktor: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Skattesubventionsgrad allmän trafik

60 %

63%

Lägre intäkter i förhållande till kostnader
under sommarmånaderna gör att
skattesubventionsgraden ökar något per
augusti. Som följd av prishöjningar på
biljetter/kort och åtgärdsprogram på
kostnadssidan har dock
skattesubventionsgraden minskat något
jämfört med föregående år och närmat sig
målvärdet.

Kostnad per resenär - km
(serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,57
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index
har ökat jämfört med föregående år. Fler
fordon har tillkommit vilket ökar
kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör
att samplaneringen försämras.
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MEDARBETARE
Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Medarbetarsamtal

90%

84%

Målet är delvis uppnått för regionen som
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att
nå måluppfyllese för 2018.

Kompetensutvecklingsplan

90%

79%

Målet är delvis uppnått för regionen som
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att
nå måluppfyllese för 2018.

Personalhälsa - sjukfrånvaro

4,9%

5,0%

Sjukfrånvaron är högre i jämförelse med
samma period (jan-aug) föregående år. De
flesta verksamhetsområden har en högre
sjukfrånvaro och uppnår inte målet. Sett till
personalgrupp har totalt 10 grupper, bl a
sjuksköterskor. läkare och psykologer en lägre
sjukfrånvaro medan övriga 10 grupper bl a
vårdadministratörer, biomedicinska
analytiker, undersköterskor/skötare och kök
och service har en högre sjukfrånvaro jämfört
med föregående år. Sjukfrånvaron i
procent sett till enbart det andra
tertialet 2018 är på samma nivå som samma
period föregående år, vilket kan indikera att
ökningen under årets fyra första månader
delvis berodde på den relativt omfattande
influensaperioden. Arbete pågår i
verksamheterna för att minska sjukfrånvaron
genom bland annat upprättande av
handlingsplaner, åtgärder, aktiviteter och
utbildningsinsatser

Framgångsfaktor: Kompetensförsörjning
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram
under 2018

Kompetensförsörjningsplan är framtagen och
verkställs i verksamheten under hösten.

Införa en regiongemensam rekryteringsenhet för
samordning av rekrytering av viss hälso- och
sjukvårdspersonal.

Enheten under uppbyggnad och påbörjar sitt arbete
under oktober.

Tillsammans med JU arbeta för att en
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning
startas

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan
och samarbete med JU om ansökan ska vara klar
senast 2019.

Utökning av AT-tjänster med 10 stycken under 2018.

Utökning är genomförd.

Utreda förutsättningar för och införa en karriärtjänst
för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt
arbete

Förutsättningarna för karriärsjuksköterskorna är
framtagna och tillsättningen av de första 50 pågår i
berörda verksamhetsområden.

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta
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Aktiviteter

Analys

Universitet

ledningar. Nära samverkan sker även med Li U.

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala
vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt. Gemensam
organisation för vård- och omsorgscollege i länet
från och med hösten.

Justering av rekryteringstillägget för nattjänstgöring

Genomfört från och med januari.

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd
via arbetsförmedlingen.

Pågår och i nuläget finns totalt 14 pågående
placeringar.

Framgångsfaktorer: Hälsa och arbetsmiljö, Chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Ta tillvara arbetssätt från pågående
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland
annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och
sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering.

Pågår enligt plan

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med
psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan

Använda minienkäter för att följa upp insatser i
handlingsplanen från Medarbetar- och
säkerhetsundersökningen

Enkät finns framtagen. De enheter som valt att
genomföra enkäten gör det under hösten.

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera
diskriminering och trakasserier.

Regionens och verksamhetsområdenas
ledningsgrupper har tagit upp frågan. Frågan ska tas
upp på arbetsplatsträffar i verksamheterna under
hösten.

Nätverk för engagerat ledarskap

Pågår enligt plan. Alla chefer deltar i den
regiongemensamma satsningen nätverk för
engagerat ledarskap.

Framgångsfaktor: Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller
prövas

Sker via förberedelser för pilot av arbetstidsmodell
80-10-10 vid några verksamheter inom medicinsk
vård och kirurgisk vård.

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter
65 års ålder

Översyn pågår.

Utbildning och genomgång inför löneöversyn.
Utbildning för chefer tillsammans med HR för
nylönesättning.

Genomförs årligen.

Utreda förutsättningar för hur resursenheter
liknande den i Värnamo kan införas i Eksjö och
Jönköping

Verksamhetsområde medicin utreder/utvärderar
resursenhet i Värnamo och utifrån detta kommer
förutsättningar till fortsatt utveckling av
resursenheter i länet att analyseras.
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Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid

Arbetet med Heltid som norm pågår enligt plan. De
önskemål som inkommer hanteras enligt den
framtagna rutinen.

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur
många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både
tjänstgöringsgrad och frånvaro.
I genomsnitt har regionen totalt ökat 179 faktiska årsarbetare under jan - aug 2018 jämfört
med samma period 2017. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning.
Ökningen av anställda årsarbetare är 251 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 71
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 2018-2017
Årsarbetare
Ökning av tillsvidareanställda

212

Ökning av visstidsanställda

55

Minskning av timavlönade

-16

Summa förändring årsarbetare

251

Ökad sjukfrånvaro

-29

Ökad FL/VAB

-20

Ökad övrig frånvaro

-22

Summa ökning av frånvaro (färre i arbete)

-71

Ökning av faktiska årsarbetare

179

Nästan alla verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma
period föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar
den interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna.
Ökningen jämfört med samma period föregående år beror även på den ökning som skedde
under slutet av 2017 och som verksamheterna burit med sig i ingången av 2018.
Uppdelat på personalgrupp så är det framförallt en minskning av vårdadministratörer medan
minskningen i gruppen kurator m fl beror på omkodningar där färdtjänsthandläggare och
biståndsbedömare som tidigare kodats i den gruppen har flyttats till gruppen handläggare och
administratörer. Störst ökning är det inom grupperna ST-läkare, sjuksköterskor samt
handläggare och administratörer.
Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens
första kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2018
uppdelat per personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det
påverkas av nya medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar
förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad
frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde
kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare
och frånvaro tillsammans)
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Personalgrupp

Administration vård

554

Förändring
frånvaro
årsarb jämfört
samma period
2017
-3
4

AT-läkare och underläkare ej leg

149

17

-1

18,4

Biomedicinska analytiker m fl

241

5

4

1,4

Handläggare och administratörer

703

53

6

47,8

Kurator m fl

136

-9

0

-8,4

Kök och service

392

4

4

-0,4

Ledningsarbete

412

14

0

13,4

97

7

6

0,4

306

0

0

-0,3

2250

46

19

26,7

Specialistkompetent läkare

584

-7

-9

2,3

ST-läkare och underläkare leg

297

38

-2

39,5

78

-3

-2

-1,1

Tandläkare

151

5

6

-1,1

Tandsköterskor m fl

300

15

4

10,8

Teknisk personal och hantv

376

15

1

13,8

1375

25

18

7,6

Utb fritid och kultur

252

23

13

9,7

Övrig rehab och förebygg arb

122

7

2

4,9

Psykologer
Fysioterapeut/ arbetsterapeut
Sjuksköterskor

Tandhygienist

Undersköterska/Skötare m fl

Övrig vård- och omsorgsarbete
Summa

Faktiska årsarb Förändring
genomsnitt
årsarb jämfört
jan-aug 2018
samma period
2017

Förändring
faktiska årsarb
jämfört samma
period 2017
-7,4

74,5

0

-1

1,4

8 848

251

71

179

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet 2018 till ca 125,6
miljoner kronor, vilket är ca 2,6 miljoner kronor högre än motsvarande period 2017.
Kostnaden har ökat inom primärvården och den somatiska vården medan den har minskat
inom psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och
med andra tertialet ca 2,2 miljoner kronor, vilket är något lägre än förra året vid samma tid.
Kostnaden för inhyrd personal hittills under 2018 motsvarar 3,9 procent av
personalkostnaderna. Det är högre än den nationella indikatorn för oberoende av hyrpersonal
för 2019, som ligger på 2 procent men en förbättring jämfört med helår 2017, där andelen låg
på 4,3 procent. Arbetet med att nå oberoende i verksamheterna sker genom bland annat
handlingsplaner, delmål och utökning av antalet AT-läkare och ST-läkare vilket väntas ge
positiva resultat. Ett trendbrott är att sett till enbart tertial 2 så är det en minskning av
hyrkostnaderna jämfört med motsvarande tertial 2017.
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MILJÖ, STÖD OCH SERVICE
Strategsikt mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktor: Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet inköp

Målvärde

Resultat

Analys

90%

94%

Fortsatt god måluppfyllelse

Hållbarutveckling 2017-2020
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom
programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. 13 av 27
mål/mätetal följs för närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2018 visar att fyra av
målen uppnås, fyra av målen delvis uppnås och att fem av målen inte nås.
Energi: inom energiområdet sker minskning av Region Jönköpings län värmeförbrukning,
med prognos att årsmålet på max 86,5 kWh/m2 uppnås. Genomförda
energioptimeringsprojekt har tillsammans med gynnsamt väder bidragit till minskningen.
Samtidigt har den varma sommaren inneburit extra stort behov av kyla i våra fastigheter,
vilket höjt prognosen för elförbrukningen över målnivån för 2018.
Tjänsteresor: användning av privatbil i tjänsten ökar totalt sett och inom fem
verksamhetsområden av tio. Även användningen av bilpoolsbilar ökar under perioden. En
fortsatt viktig åtgärd är att de nya riktlinjerna för möten och resor aktivt kommuniceras ut
inom respektive verksamhetsområde.
Andelen miljöbilar (miljöbilsdefinition 2013) inom regionen är relativt oförändrade på ca 75
procent. Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt bonus-malus system i kraft, med nya definitioner av
vad som vad som betraktas som miljöbil (bonus). Inför nästkommande år behöver målet
justeras så att det speglar ny definition liksom prioriteringarna i av Region Jönköpings län
drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon).
Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt
Sunda Hus) på 80 procent är högt ställd. Handlingsplan för att öka andelen pågår.
Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad
andel svenskodlad frukt och grönsaker och ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på
kriterier för hållbart fiske. Arbete pågår för att ytterligare prioritera inköpen av svenskt kött,
vilket också avspeglas i att vi närmar oss målsättningen på 90 procent svenskproducerat
oberett kött, mjölk och ägg. Resultatet har också förbättrats när det gäller andel ekologiska
livsmedel, bland annat genom fokus på omställning av icke-ekologiska produkter med de
största inköpsvolymerna.
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Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller andelen vegetariska portioner i
restaurangerna. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av
de vegetariska alternativen.
Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

86,5
kWh/m2

80,2
kWh/m2

Positiv utveckling till följd av gynnsamt väder i
kombination med utförda
energioptimeringsprojekt.

Levererad energi
elförbrukning

78,5
kWh/m2

82,4
kWh/m2

Elförbrukning hittills i år är högre än senaste
åren p.g.a. den extremt varma sommaren
som inneburit stort behov av kyla i våra
fastigheter.

Aktiviteter

Analys

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-nollenergihus för levererad energi.

Tas med vid projektering av byggnader.

Energironder ska genomföras regelbundet enligt
fastställd plan i samtliga verksamheter i
organisationen.

Tidsplan är satt. Checklista och rutin är under
framtagande. Arbetet ska presenteras på tre
miljöombudsträffar i oktober. Planen är att allt ska
vara klart och igångsatt innan jul.

Olika status beroende på ny- eller
ombyggnadsprojekt.

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor, antal km egen
bil (privatbil)

-10 %

4%

Ökad användning av privatbil i tjänsten.
Fortsatta åtgärder genom bl a förstärkt
information kring nya riktlinjer för möten och
resor.

Tjänsteresor, antal km
poolbil (korttid)

-10 %

1,6 %

Bilpoolsanvändningen ökar något totalt sett,
ökningar motiveras i flera fall av utvidgade
uppdrag, t ex primärvårdens
samordningsansvar som medför fler resor.

Andel miljöbilar inom
regionen

80 %

74,4 %

Relativt oförändrad andel miljöbilar
(MB2013). Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt
bonus-malus system i kraft, med nya
definitioner av vad som vad som betraktas
som miljöbil (bonus). Behov av att justera mål
(och mätetal) inför kommande år.

Aktiviteter

Analys

Fordon ska köpas in i enlighet med
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd
drivmedelsstrategi.
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Aktiviteter

Analys

strategi.
Laddstolpar till elbilar för besökande och personal
ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid våra
fastigheter. År 2018 bör huvuddelen av våra
motorvärmare vara bortplockade efter en
behovsanalys och dess ledningar frigjorda till förmån
för elbilar.

Förslag på utbyggnad av laddstolpar håller på att tas
fram. En genomgång med nätägare för att lokalisera
möjliga nätanslutningar har gjorts för våra
anläggningar i Region Jönköpings län. Behovet av
antal laddningspunkter för elfordon har kartlagts
tillsammans med länstransporter och miljö. Ett
förslag på uppbyggnad av hela Regionens
elbilsladdning finns framme att presentera till
månadsskiftet oktober/november.

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel A- och B-klassade
byggmaterial vid om- och
nybyggnation.

80 %

65,3 %

Handlingsplan för att öka andelen A och Bklassade byggmaterial pågår.

Uppdrag/mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav
avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer
vi ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel svenskproducerat
oberett kött, mjölk och ägg

90 %

87,7 %

Ökad andel med ca två procentenheter sedan
föregående uppföljning. Ytterligare ökning
väntas efter särskild prioritering av inköp av
svenskt kött under sommaren och framöver.
Arbetsgrupp med deltagare från alla tre
köken jobbar med inköpsfrågan.

Andel svenskodlad frukt och
grönt

16 %

31,5 %

Mål uppnås med råge.

Andel MSC-märkt fisk och
skaldjur

66 %

83,5 %

Mål uppnås.

50 %

41,6 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

90 %

91,2 %

Mål uppnås.

Andel ekologiska livsmedel
Andel kaffe, te och kakao
med sociala och etiska krav

Aktiviteter
Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong
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Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i
våra restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel hälsofrämjande
fikautbud för möten/konferens

20 %

19 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

Andel vegetariska portioner
i regionens restauranger

18 %

16,8 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.
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EKONOMI, Region Jönköpings län
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans

0 tkr

63 919 tkr

Prognos

0 tkr

230 000 tkr

Tertialresultatet bättre än budget
Efter andra tertialet är resultatet ett överskott på 340 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner
kronor bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 52
miljoner kronor lägre än periodbudget. Till och med augusti har totalt 147 miljoner kronor för
nya riktade statsbidrag erhållits. Skatter och generella statsbidrag visar 3 miljoner kronor
sämre än budget. Finansnettot för tillgångar visar 8 miljoner kronor bättre än periodbudget,
främst beroende på högre utdelning. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 7
miljon kronor bättre än periodbudget. Resultatet till och med augusti är 65 miljoner kronor
sämre än förra året vid samma tid trots att 2018 innehåller en reavinst för försäljning av
fastighet med 27 miljoner kronor. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat) är 48
miljoner kronor sämre än augusti 2017.

Årsprognosen i nivå med budget
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 15
miljoner kronor högre än den reviderade budgeten på 215 miljoner kronor. Däremot är det en
resultatförsämring mot 2017 med 136 miljoner kronor. I prognosen ingår riktade statsbidrag
med 225 miljoner kronor för nya överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka
20 miljoner kronor högre än budget eftersom det tillkommit ytterligare ett bidrag under 2018.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 415 miljoner kronor vilket är 60 miljoner kronor
lägre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 10 682 miljoner kronor som är
2 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat)
beräknas därmed till 267 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 192 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner
kronor sämre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 229 miljoner
kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än budget.
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Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna
(inklusive försäljning av fastigheter med mera) överstiger resultatet exklusive avskrivningar
med 200 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 75 procent, vilket är något bättre än
budgeten på 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med
egna medel med 240 miljoner kronors marginal.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
2:2017

Bokslut

2 474

1 442

2 236

-8 194

-12 512

-7 686

-11 854

-249

-377

-260

-398

-6 805

-10 414

60

-6 503

-10 016

Skatteintäkter

5 604

8 405

-50

5 413

8 154

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

1 515

2 276

48

1 453

2 175

Verksamhetens resultat

314

268

58

362

313

Finansnetto tillgångar

179

192

-54

168

218

-153

-229

11

-125

-165

340

230

15

405

366

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad

Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Utfall
Tertial
2:2018

Prognos
2018

1 638

Avvikelse
årsbudget

2017

Prognosen för verksamhetens nettokostnad förutsätter åtgärder i vissa
verksamheter
Nettokostnaden beräknas bli 10,4 miljarder kronor, vilket är 60 miljoner kronor lägre än
budget. Nettokostnadsökningen blir 4,0 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på
4,6 procent. För att nettokostnaden ska hamna på denna nivå krävs att planerade åtgärder i
hälso- och sjukvården får effekt vilket också förutsätter att de riktade statsbidragens insatser
inte innebär ytterligare ökade kostnader.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 3,4 procent.
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Nämnd

Periodavvikelse
-151
-119
-32

Prognosavvikelse
-191
-150
-41

Kostnadsomslutning
-11 287
-9 476
-1 811

Avvikelse
i procent
-1,7
-1,6
-2,3

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

13
3
10

10
2
8

-495
-442
-53

2,0
0,5
14,8

TIM
varav verksamhetsområde
varav centralt

5
5
0

2
1
1

-1 291
-1 281
-10

0,1
0,1
9,7

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

59
15
44

55
11
44

-2 711
-2 477
-234

2,0
0,5
18,8

123
69
36
18

182
103
55
24

-234
-196
15
-53

77,6
52,1
379,5
46,0

3
52

2
60

-16
-16 033

14,7
0,4

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm
RF
Totalt

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i
avsnitten Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.
Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens
ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens
övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del reavinst på
försäljning av fastighet i början av 2018. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på
182 miljoner kronor för 2018. En del av avvikelsen beror på att Länssjukhuset Ryhov är
färdigavskrivet, den budgeten ligger centralt i väntan på att pågående byggnationers
avskrivningskostnader ska täckas av det budgetutrymmet. Den största delen, 103 miljoner
kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar centralt. 25 miljoner kronor avser statsbidrag
och överenskommelser som pågått under flera år och 78 miljoner kronor avser nya
statsbidrag/överenskommelser som kom inför 2018. Detta överskott kompenserar den
negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och sjukvård och gör att prognosen för
verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv budgetavvikelse på 60 miljoner kronor.

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning
Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,1 procent. Avtalsökningen inklusive helårseffekt
från 2017 utgör 3,0 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 47 miljoner
kronor högre än avtalsökningen. Kostnaden för inhyrd personal uppgår efter andra tertialet till
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126 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än samma period 2017. Om man ser
enbart till andra tertialet ligger det på samma nivå som 2017, så ökningstakten verkar ha
stannat av. 2017 blev totalkostnaden 203 miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom
primärvården och inom den somatiska vården medan en minskning har skett inom psykiatrin
och medicinsk service, främst radiologin. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan,
är till och med andra tertialet 2,2 miljoner kronor, vilket är en liten minskning mot förra årets
2,3 miljoner kronor vid samma tid.

Skatteintäkterna når inte budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 406 miljoner kronor 2018 vilket är 49 miljoner kronor
lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning
i augusti, vilken var 9 miljoner kronor lägre än i aprilprognosen.

Generella statsbidrag och utjämning bättre än väntat
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr

Tertial 2
2018

Prognos
2018

Avvikelse
årsbudget

Tertial 2
2017

Bokslut
2017

Inkomstutjämning

1 122

1 683

-3

1 099

1 648

Kostnadsutjämning

-217

-325

-6

-195

-292

Regleringsbidrag/avgift

-72

-108

61

-93

-140

Läkemedelsbidrag

633

953

-7

601

898

44

65

0

41

61

Livmoderhalsscreening

3

5

0

0

0

Långtidsarbetslösa

1

2

2

0

0

1 515

2 276

48

1 453

2 175

Välfärdsmiljard flyktingar

Summa

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2018 ger regionen nästan 976 miljoner
kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen
kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 27
miljoner kronor. Regionen beräknas även få del av vinst/förlustmodellen för Hepatit-C med
knappt 4 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2018 beräknas därmed till knappt 953
miljoner, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budget.
Bidragen och avgifterna inom utjämningssystemet visar 52 miljoner kronor bättre än budget
på årsbasis, där den största avvikelsen avser regleringsavgiften vilken blir 61 miljoner kronor
bättre än budget.
Välfärdsmedlen 2018 är på totalt 2 300 miljoner kronor till landstingen. De består av 900
miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 32 miljoner
kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 400 miljoner
kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 65 miljoner kronor av dessa vilket
särredovisats i tabellen ovan.
Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors
hälsa får landstingen 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid
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fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt
bidrag då det 2019 kommer ingå i regleringsbidraget/avgiften.
Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2018 500 miljoner kronor till kommuner och
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från
arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak kopplad till antalet extratjänster. Av medlen till
landstingen/regionerna på 75 miljoner kronor fick regionen 2,2 miljoner kronor.

Finansnettot sämre än budget
Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 180 miljoner
kronor, vilket är 8 miljoner kronor bättre än budget. På helår beräknas finansnettot uppgå till
192 miljoner kronor. Det är 54 miljoner kronor lägre än budget, där 70 miljoner kronor avser
högre kostnader för realisationsförluster och nedskrivningar och 16 miljoner kronor avser
högre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och återlikvider. Det största
skälet till budgetavvikelse består i risk för nedskrivning av obligationer med längre löptid.
Utöver det redovisade finansnettot finns per 2018-08-31 orealiserade värdeökningar i
aktieportföljen på 725 miljoner kronor.
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
åtta månader till 5,7 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
andra tertialet en kostnad på 153 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 229
miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor lägre kostnad än i aprilprognosen och motsvarar 11
miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar
Årets prognostiserade resultat på 230 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 607 miljoner kronor.
Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 807 miljoner kronor innebär det att resultatet är
200 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 75 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar
med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas
investeringar ha finansierats med egna medel med 240 miljoner kronors marginal.
Bruttoinvesteringarna på 845 miljoner kronor är 65 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av
de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 660 miljoner kronor av byggnader samt 179 miljoner kronor av övriga
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och bilar. Utöver
bruttoinvesteringarna så har försäljning av anläggningstillgångar skett, främst en fastighet,
med 36 miljoner kronor samt en återbetalning på 2 miljoner kronor av föregående års
bussdepåinvestering.
Under årets två första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 455 miljoner kronor.
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Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar
Byggprojekt

Utbetalning 2018,
miljoner kronor

Hus D1 Ryhov

277

Hus 37 Eksjö

190

Op-IVA Värnamo

52

Komponentbyten

46

Råslätt VC

10

Onkolog etapp 2

24

MR-kamera Värnamo

13

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor.
Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången någonsin 2016 kommer vara
positiv även 2018 och ligga på 5,6 procent.
Tabell: Nyckeltal

Soliditet %
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Prognos
2018

Bokslut
2017

+5,6

+3,8

3,2

3,2

Balanskravsutredning
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen.
Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli +83 miljoner
kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år
finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell
så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella
kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2018 har
detta medfört en minskad avsättning med 28 miljoner kronor och ackumulerat en ökad
avsättning med 79 miljoner kronor jämfört med om genomsnittsmodell inte hade använts.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017.
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Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut

Prognos

Bokslut

per 2018-08-31

2018

2017

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

57,5

56,1

70,6

11xx

3 372,7

3 617,6

3 135,7
784,0

II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark och byggnader
2. Maskiner och inventarier
III. Finansiella anläggningstillgångar

12xx

757,5

776,9

13xx

170,4

170,3

172,9

4 358,0

4 620,8

4 163,2

Summa Anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

II. Fordringar

15xx-17xx

50,2

48,4

48,6

797,6

757,9

739,6
5 831,3

III. Kortfristiga placeringar

18xx

5 876,1

5 852,6

IV. Kassa och bank

19xx

477,5

515,9

527,2

7 201,4

7 174,9

7 146,7

11 559,4

11 795,7

11 309,9

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital
I. Landstingskapital
III. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital

429,0

429,0

63,3

340,3

230,0

365,7

769,2

659,0

429,0

8 728,7

8 792,2

8 565,9

16,1

16,1

16,1

8 744,8

8 808,3

8 582,0

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Övriga avsättningar

223x

Summa Avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder

71,5

70,4

74,2

1 973,8

2 258,0

2 224,8

2 045,3

2 328,4

2 299,0

11 559,4

11 795,7

11 309,9

Pensionsåtagande inklusive löneskatt

0,0

0,0

Pensionsåtagandeförändring

0,0

0,0

71,9

71,9

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelse:

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.)

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

2018T2

2018

budget

2017

2017T2

1 637,7

2 474,0

1 442,1

2 235,9

-8 194,3

-12 511,7

-7 685,9

-11 854,1

-249,0

-376,7

-259,6

-398,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-6 805,5

-10 414,5

60,4

-6 503,4

-10 016,3

Skatteintäkter

5 604,3

8 406,5

-49,5

5 412,9

8 153,7

Generella statsbidrag o utjämningssystem

1 514,9

2 275,6

47,7

1 452,7

2 175,1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Res före finansnetto (Verksamhetens resultat)

313,7

267,6

58,6

362,2

312,5

Finansiella intäkter tillgångar

205,4

270,0

16,0

202,4

272,6

Finansiella kostnader tillgångar

-25,9

-78,3

-70,3

-34,4

-55,0

-152,9

-229,3

10,7

-125,1

-164,5

340,3

230,0

15,0

405,0

365,7

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner)
RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Finansiella nyckeltal
Likviditet
Soliditet fullfondering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

340,3

230,0

15,0

405,0

365,7

Tertialutfall Prognosutfall

Tertialutfall Utfall

2018T2

2017T2

3,65
6,7%

Soliditet blandmodell
Nettokostnad/skatt o bidrag

2018

3,18

3,88

5,6%

4,3%

46,4%

2017

3,21
3,8%
47,2%

95,6%

97,5%

94,7%

97,0%

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag

4,8%

2,2%

5,9%

3,5%

Nettkostnadsökning mot föregående år

4,6%

4,0%

4,0%

Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar

5,1%

4,1%

4,7%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår

3,7%

Egenfinansieringsgrad investeringar
Rörelsekapital

Definitioner:
Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

5 228 mkr

3,4%

4,9%

75,2%

91,3%

4 917 mkr

5 127 mkr 4 922 mkr

DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

Bokslut

Nettokostnads-

T2 2018

2018

2018

mot budget

2017

förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet

30,0

45,7

47,6

1,9

45,1

1%

98,7

149,7

149,8

0,1

154,3

-3%

23,8

42,2

50,2

8,0

45,1

-7%

0,9

1,4

1,3

-0,1

1,3

10%

153,4

238,9

248,9

10,0

245,7

-3%

00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service

1 187,9

1 816,9

1 827,7

10,7

1 798,2

1%

3 798,5

5 745,9

5 562,5

-183,3

5 405,9

6%

559,6

848,3

829,3

-18,9

811,2

5%

170,1

264,9

262,6

-2,4

243,9

9%

260,6

413,8

424,5

10,6

399,8

4%

0,6

0,9

0,9

0,0

0,8

10%

14,9

28,7

21,1

-7,6

24,5

17%

Summa

5 992,2

9 119,4

8 928,5

-190,9

8 684,4

5%

Summa
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
91 Politisk verksamhet

43,8

67,2

69,2

2,0

69,7

-4%

536,3

800,1

799,5

-0,6

788,3

1%

0,8

1,1

1,3

0,2

1,0

7%

Summa

580,8

868,4

870,1

1,7

859,0

1%

-3%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
Summa

14,8

21,6

24,2

2,6

22,3

107,2

176,4

174,1

-2,3

171,8

3%

1,9

3,7

4,0

0,3

2,1

77%

26,0

40,2

38,5

-1,7

36,9

9%

144,1

269,4

321,9

52,5

234,4

15%

-58,1

-92,4

-88,5

3,9

-55,6

66%

236,0

418,8

474,2

55,4

411,9

2%

-45,9

-69,8

-73,4

-3,6

-64,7

8%

18,2

27,2

52,6

25,4

-31,9

-185%

-0,8

-245%

Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

Internränta
Pensioner mm
Inkassoåterbäring mm
Avskrivningsbudget mm
Statsbidrag hälso- och sjukvård

1,2

0,0

-1,2

-0,8

0,0

0,0

58,9

58,9

0,0

-137,5

-204,7

-102,3

102,4

-102,1

100%

Summa

-166,0

-246,1

-64,3

181,9

-199,5

23%

Patientnämnden (Politisk verksamhet)
Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)
Regionfullmäktige och revision

0,6

1,0

1,9

0,9

1,1

-12%

0,1

0,2

0,2

-0,1

0,2

2%

8,3

13,8

15,4

1,6

13,5

3%

Summa

9,1

15,1

17,5

2,4

14,9

1%

6 805,5

10 414,5

10 474,9

60,4

10 016,3

4,0%

RF och övrigt utanför nämnder

Verksamhetens nettokostnad

