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DELÅRSRAPPORT 2014:1 

Från mycket bra till bästa möjliga 
Det övergripande målet för Landstinget är en bra verksamhet som genomförs med tillgäng-

liga resurser. En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångs-

punkt för Landstingets styrning. Föreliggande delårsrapport återrapporterar och beskriver 

hur landstingsfullmäktiges mål uppnås. 

 

Kraftsamlingsarbeten pågår för att förbättra verksamheten samtidigt som kostnaderna ska 

minska genom nya arbetssätt och minska det som inte skapar värde. I början av året gjor-

des en analys av kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Den har lett till en åtgärds-

plan för att gå från mycket bra till bästa möjliga med fem målområden, som ska öka värdet 

för invånarna samtidigt som kostnaderna ska minska. Att verksamheten är mycket bra vi-

sas bl a av att Ryhov är etta och Värnamo sjukhus tvåa i Dagens Medicins lista över lan-

dets medelstora sjukhus. Samtidigt visar analysen förbättringsmöjligheter inom många om-

råden. Landstingets ekonomiska situation visar en negativ utveckling emot budget vilket 

understryker behov av beslutad åtgärdsplan på 150 mnkr för kostnadsanpassning inom. 

hälso- och sjukvården   

 

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, bemö-

tande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet.  

 

Målen för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för 

länet. Arbetet med att bilda en regionkommun i läget pågår. 

 

Tabell: Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
  2014-04-30 Andel 2013-04-30 Andel 

Antal mål som 

är uppfyllda 
 

 

25 

 

51 % 

 

19 

 

46 % 

Antal mål som 

är delvis upp-

fyllda 

 

 

12 

 

24,5 % 

 

12 

 

30 % 

Antal mål som 

inte är upp-

fyllda 

  

12 

 

24,5% 

 

10 

 

24 % 

Antal mål som 

mäts i delåret 

  

49 

  

41 

 

 

 

Efter fyra månader nås 51 procent av målen och sammanlagt 75,5 procent 

av målen nås helt eller delvis. Av de 43 mått som kan jämföras med samma 

period förra året har en förbättring skett avseende 20 mått (46,5 procent), en 

försämring avseende 17 mått (39,5 procent) och med ett resultat i samma 

nivå som förra året avseende 6 mått (14 procent). Det innebär att resultatet 

förbättrats eller är i samma nivå som förra året i 60,5 procent av mätetalen. 

 

Landstinget redovisar efter första tertialet ett överskott på 29 miljoner kronor, vilket är 59 

miljoner kronor sämre än periodbudget. Det prognostiserade årsresultatet visar ett över-

skott på 220 miljoner kronor, vilket är 122 miljoner kronor sämre än budget.  
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Prognostiserat resultat motsvarar 2,5 procent av skatter och statsbidrag vilket innebär att 

finansiellt resultatmål nås 2014. Investeringarna beräknas bli cirka 75 miljoner kronor 

lägre än budgeterat, vilket innebär att även egenfinansieringsmålet förväntas nås. Finansi-

ella mål kommer inte att nås kommande år om inte beslutade kostnadsanpassningar kan 

genomföras. 

 

 

VERKSAMHET 
 
Hälso- och sjukvård  

Primärvård  
 

Perspektiv: Medborgare och kund 
 

Den nationella patientenkäten mäter patienterfarenheter. Den genomfördes under hösten 

2013, med redovisning av resultat i början av 2014. Vårdcentralerna i Jönköpings län fort-

sätter att vara bra på bemötande, ger god vård och låter patienter vara delaktiga i sin vård 

och behandling. Landstinget resultat i enkäten ligger genomgående bland de bästa. Förbätt-

ringsområden är information om läkemedels biverkningar och om orsaker till att vårdbesök 

börjar efter utsatt tid.  

 

Inom vårdval är det 52 vårdcentraler som är godkända för att driva primärvård, varav 21 är 

privat ägda. Andelen listade invånare som finns på vårdcentraler inom landstingets regi re-

spektive privat regi, är 74 procent respektive 26 procent.  

 

Invånarna i Jönköping, Östergötland och Kalmar län har nu möjlighet att välja vårdcentral 

över länsgränserna. 

 

Familjeläkarnas vårdcentraler i Anderstorp, Gislaved, Mullsjö och Smålandsstenar drivs 

från och med första januari under namnet Hälsoteamet, som ägs av Hälsoteamet i Småland 

AB. Sensias vårdcentraler i Värnamo och Vetlanda har sedan februari varit satta i rekon-

struktion. Vårdcentralernas verksamhet har dock fortsatt utan avbrott under perioden.  

 

Barnahus som är ett samarbete mellan kommunernas socialtjänst, polismyndigheten, 

åklagarmyndigheten och Landstinget startade sin verksamhet 6 maj. Målgruppen är barn 

upp till 18 år som misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp av olika slag. Barnahuset 

ska vara en helhetslösning för de insatser som är tänkta att ge barnet upprättelse, skydd, 

stöd och behandling. 

 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som kom-

mit fram på telefon samma dag  

100% 100% 

 Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter 

som fick komma på läkarbesök inom fem dagar 

90% 91% 

 Tillgängligheten till primärvården är fortsatt mycket god.  
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Perspektiv: Process – och produktion 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-
uppfyl-
lelse  

Andel 40-, 50- och 60-åringar som genomgått hälso-

samtal 

50 % Totalt 9,9% 

varav kvinnor 

11,2% och 

män 8,6% 

 Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 

 

50 % 13 %  

 

Andelen 40-, 50- och 60-åringar och förstagångsföräldrar som har genomgått hälsosamtal 

januari till och med april är betydligt fler än motsvarande period förra året. Det har genom-

förts 470 fler samtal för 40-, 50- och 60-åringar (806 samtal 2013 mot 1276 samtal 2014 

tom april).  

 

Tabell: Produktionstal 
 Utfall 

140430 

Utfall 

130430 

Förändring  Utfall 

2013 

Primärvård 

Läkarbesök 

Besök annan personalkategori  

 

 

166 550 

289 320 

 

 

166 813 

277 964 

 

 

-263 

11 356 

 

 

 

482 785 

805 494 

 

Antalet läkarbesök är i nivå med föregående år. Besök hos annan vårdgivare har ökat med 

cirka fyra procent. 

 

Perspektiv: Ekonomi 

 Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans 

- nettokostnad per verksamhetsområde 

Ej överstiga budget Underskott 1,9 % 

  

 
Tabell: Driftredovisning (mnkr) 

Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos  

2014 

Diff. mot 

budget 

Bokslut 

2013 

    

Primärvård 553,9 1 613,3 -31,1 1 559,3 

 

För primärvården prognostiseras ett underskott på 31 miljoner kronor, vilket är 1,9 procent 

av budget.  Underskottet beror på ökade kostnader för ST-läkare och på underskott inom 

sjukvårdsområdena för Barn- och kvinnohälsovård. 

 

Specialiserad vård  

  Perspektiv: Medborgare och kund 
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Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Faktisk väntetid till första besök i 

specialiserad vård - andel kvinnor och män 

som fick komma inom 60 dagar (somatisk 

och psykiatrisk vård) 

80% 82 % 

 

Faktisk väntetid till besök inom barn- och 

ungdomspsykiatri – andel flickor och 

pojkar män som erhållit nybesök inom 30 

dagar från remissdatum 

90% 87 % 

 

Faktisk väntetid för utredning inom barn och 

ungdomspsykiatri – andel flickor och 

pojkar män där det påbörjat en utredning 

eller en åtgärd inom 30 dagar från 

beslutsdatum 

80% 81 % 

 

Andel kvinnor och män som väntat högst 30 dagar 

till undersökning inom radiologi o klinisk 

fysiologi 

90% 95 % 

 

Andel kvinnor och män som väntat högst 60 dagar 

till operation, åtgärd 

80% 77 % 

 

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 

4 timmar 

90% 83 % 

 

 

En viktig framgångsfaktor för att nå det strategiska målet om god vård är en bra tillgäng-

lighet.  

 

Målen för specialiserad vård, genomförda besök inom 60 dagar uppnås. Resultatet för op-

eration/åtgärd har försämrats jämfört med föregående redovisning och målet för andel pati-

enter som fick operation eller åtgärd inom 60 dagar uppnås inte. Brist på operationsperso-

nal, främst sjuksköterskor är en bidragande orsak till denna försämring. Upphandling av 

allmän kirurgi och hudläkare planeras för att öka tillgängligheten. 

 

Inom psykiatrin riktas särskild uppmärksamhet mot att klara målsättningarna avseende 

väntetider till besök och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vid två av sjukhu-

sen klaras målsättningarna fullt ut medan det i dagsläget finns problem att nå målsättning-

en vid ett sjukhus. 

 

Under 2014 har även rapportering av väntetider för återbesök påbörjats. 

 

Sedan en tid tillbaka pågår arbete med behovsstyrd planering som innebär att balansera be-

hov, efterfrågan och kapacitet. Förutom utbildning i produktions- och kapacitetsplanering 

som även innefattar utarbetande av en metodhandbok, ingår praktiskt arbete utifrån ett 

länsgemensamt angreppssätt.  Flera verksamheter har gjort sin behovsanalys för mottag-

ningsverksamhet, som bryts ner till produktionsplaner, samt så kartläggs och tidssätts re-

surser. Nästa steg är att säkra datafångst gällande operationsverksamheten. 

 

Målet gällande andel patienter som fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom fyra tim-

mar har inte uppnåtts. Resultaten för akutmottagningarna i länet varierar från 80 procent 

till 92 procent under perioden, vilket är en viss förbättring jämfört med föregående mätpe-

riod. Till följd av ökad patienttillströmning under en längre tid är målet en utmaning att nå. 
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Inom länet ser den kortsiktiga utvecklingen lite olika ut. Läkarbesöken på akutmottagning-

en i Jönköping fortsätter att öka och ökningen avser främst kirurgi och ortopedi medan be-

sök på akutmottagningarna på Höglandet och i Värnamo minskar något. Nya angreppssätt 

prövas, bland annat möjligheter till ökad läkarbemanning, vårdcoach i samarbete med pri-

märvården och snabbspår för palliativa patienter inom kirurgi.  

 

Perspektiv: Process- o produktion 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 

Vårddagar 

Minsk-

ning 

17,3 ska-

dor/1000 vård-

dagar  

Vårdprevention, riskbedömning av fall, nutrition och 

trycksår  

80% 85 % 

 

Rökning inför operation 

Alla rökare ska före operation ha fått remiss till rökav-

vänjare 

100 % Måttet kan i 

nuläget inte 

mätas 

  

Antalet vårdskador varierar över tid och det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mel-

lan åren. Sedan 2008 har motsvarande tertial i två av åren haft lägre antal skador och tre av 

åren fler skador per 1000 vårddagar. Trenden visar en fortsatt svag minskning av antal 

skador. 

 

En nationell mätning som Sveriges Kommuner och Landsting genomfört under v 10 2014 

visar att 9,7 procent av dem som vårdades på länets sjukhus hade en tryckskada eller ett 

trycksår. Landstinget har den näst lägsta andelen patienter med trycksår i landet och ett 

bättre resultat än riksgenomsnittet på 14,1 %. 

 

Tabell: Produktionstal 
 Utfall 

140430 

Utfall 

130430 

Förändring  Utfall 

2013 

Somatisk vård 

    

Vårdtid 86 323 93 917   -7 594 263 155 

Läkarbesök 137 851 135 894 1 957 389 446 

Besök annan personalkategori  94 897 93 243 1 654 266 501 

     

Psykiatrisk vård     

Vårdtid 22 332 21 876 456 66 860 

Läkarbesök 8 359 8 915 -556 24 612 

Besök annan personalkategori  37 795 

 

37 310 

 

485 

 

110 245 

 

     

Egenproducerad vård:     

Somatik fastställda vpl 841 841 0 841 

Psykiatri fastställda vpl 151 151 0 151 

Somatik vårdtillfällen 19 030 19 505 -475 55 570 

Psykiatri vårdtillfällen 1 451 1 405 47 4 146 

Antal DRG-poäng somatik 

Antal DRG-poäng psykiatri 

30 248 

3 150 

30 457 

3 476 

-209 

-326 

87 107 

10 135 
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Antalet vårdtillfällen inom den egenproducerade somatiska vården minskar med några pro-

centenheter. Minskningen av vårdtiden är större, vilket också innebär att medelvårdtiden 

minskar. Till närmare en tredjedel förklaras minskningen av ombyggnation på medicinklini-

ken i Värnamo, som tillfälligt minskat med cirka 14 disponibla vårdplatser. Minskat har 

också kirurgin. Inom den köpta vården minskar vårdtillfällen och vårdtid kraftigt jämfört 

med samma period förra året.  

 

Läkarbesök och besök hos annan personalkategori ökar med några procentenheter inom 

egenproducerad somatisk vård men läkarbesöken minskar kraftigt inom köpt vård. Detta 

sammantaget ligger i linje med landstingets strävan att föra över vård från den slutna till den 

öppna vården, och skapar möjligheter att reducera antalet vårdplatser. Utvecklingen, med 

ökad öppen vård, medför också att antalet DRG-poäng minskar något.  

 

Med ambition att öka operationer i dagkirurgi har det inom de opererande specialiteterna 

genomförts en inventering gällande operationer som skulle kunna föras över från sluten vård 

till dagkirurgi. Det har också startat några projekt med att överföra operationsingrepp från 

operationscentralen till dagkirurgisk enhet eller mottagningsverksamhet. Bristen på operat-

ionssjuksköterskor gör också att det testas olika lösningar för att upprätthålla operations-

verksamheten. 

 

Inom psykiatrin har antalet läkarbesök och besök hos annan personalkategori ökat något i 

den egenproducerade vården. Läkarbesöken hos vårdgivare utanför Landstinget har minskat 

som följd av att en privatpraktiserande läkare i Jönköping slutat. När vårdvalet inom psykia-

trin startar kommer sannolikt dessa värden att förändras så att fler besök genereras av vård-

givare utanför Landstinget. Inom den slutna vården ligger antalet vårdtillfällen på en oför-

ändrad nivå jämfört med föregående år. 

 

Antalet överbeläggningar har minskat under de fyra första månaderna 2014 jämfört med 

samma period 2013. I genomsnitt har det varit något mer än 300 överbeläggningar per må-

nad.  

 

Som ett led i arbetet med sammanhållen vård och för att minska återinskrivningar inom 30 

dagar arbetar vi med utskrivningsprocess och fokusremisser. Under årets första månader har 

cirka 740 stycken fokusremisser skickats i samband med att patienter skrivits ut från sjuk-

hus. 

 

Den planerade hemtagningen från Linköping vad gäller vård vid akut leukemi och myelom 

(benmärgstransplanterade) har fått flyttas fram på grund av att ombyggnationen inte är klar. 

I början av 2015 beräknas lokalerna vara klara. Viss efterbehandling har dock kunnat utfö-

ras på Länssjukhuset Ryhov.  

 

Den planerade tillbyggnaden på onkologkliniken med två strålningsbunkrar och administra-

tiva lokaler har påbörjats. 

 

En länsövergripande onkogenetisk mottagning dit patienter kan remitteras för utredning och 

rådgivning har startas inom onkologiska kliniken på Ryhov och verksamheten utvecklas 

successivt.  

 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen och med stöd från Regionalt cancercentrum sydöst (RCC) 

utvecklas vården kring cancerpatienter. En redovisning av resultat och måluppfyllelse i för-
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hållande till de sex fastställda patientlöftena kommer fortlöpande att tas fram. Regionala 

processledare för olika cancerformer finns som med ett patientprocessinriktat arbete ska 

driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom respektive cancerform. 

 

Kontaktsjuksköterskor är en ny funktion vid våra specialistkliniker som utvecklats i syfte att 

stödja en mer sammanhållen vårdkedja och vara en direktkontaktyta för patient med cancer 

och dess närstående oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. I samarbete med RCC 

sydöst och Hälsouniversitetet i Linköping har en högskoleutbildning startats upp under vå-

ren 2014 där några av länet kontaktsjuksköterskor deltar. 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse  

Under 2012 infördes en ny ledningsstruktur för kirurgin med ökat samarbete som utgångs-

punkt. I enlighet med direktiven i dokumentet ”Framtidens kirurgi” har organisationen for-

merats med sektioner och ett utvecklingsarbete har kommit igång. Från och med 1 maj 2014 

finns ett beslut om att koppla ihop kirurgklinikerna på Höglandet och Ryhov. Organisato-

riskt kommer klinikerna även i fortsättningen att höra till respektive sjukvårdsområde men 

de kommer att ha gemensam verksamhetschef. Det pågår också arbete med att lägga fram 

ett förslag för poliskt beslut om en översyn av kirurgisk verksamhet. 

 

Arbete pågår att införa vårdval inom den specialiserade vården. Målet är att utveckla bättre 

och effektivare sätt att möta befolkningens vårdbehov och skapa ett närmare samarbete mel-

lan specialistsjukvård och primärvård. Efter årsskiftet 2014 annonserades ögonsjukvård 

inom vårdval och i april startade de första enheterna. Utredningsarbetet fortsätter med psy-

kiatri, hud- och öron- näs- och halssjukvården. 

 

Inom de opererade specialiteterna pågår ett arbete med att få patienter att avstå från rökning 

inför operation och under läkningstiden.  En modell har tagits fram och verksamheterna har 

börjat arbeta efter denna. 

 

Satsningar inom området ”Bättre för sjuka äldre” fortsätter. Tillsammans med kommunerna 

har arbetssätt utvecklats för att förstärka insatser vid hemgång, till exempel Trygg hemgång 

och Hemtagningsteam. Mobila Geriatriska team finns på samtliga sjukhus för att ytterligare 

förstärka vården i hemmet för sjuka äldre. I samverkan med kommunerna pågår en satsning, 

Förbättringsresan, för att stärka kompetensen i förbättringskunskap och användning av kva-

litetsregister i systematiskt förbättringsarbete. 

 

Ett flertal förbättringsarbeten pågår inom alla länets medicinska programgrupper kopplat till 

landstingets åtgärdsplan för att skapa ekonomisk balans. Målområden för förbättringsar-

betena är: 

 Personcentrad vård 

 Prevention och behandling av nästa steg 

 Minska under-, över- och felanvändning 

 Standardisera arbetsätt, specialisering 

 Snabbare spridning, jämlik vård 

 

Inom psykiatrin pågår arbetet med att utveckla psykiatrins processer. De processer som 

kommit i gång är psykossjukdomar, neuropsykiatri, processen för nybesök/diagnostik och 

processen för självskadebeteende.  
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Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans 

- nettokostnad /verksamhetsområde 

Ej överstiga bud-

get 

Överskridande somatisk 

vård 3,4 % 

r 

 

Kostnaderna för somatisk vård bedöms överstiga budgeten med 153 miljoner kronor vilket 

mot bakgrund av tillfällig förstärkning av budgetramen 2014 med 50 miljoner kronor är en 

kraftig försämring i förhållande till bokslut 2013. Sjukvårdsförvaltningarnas underskott fort-

sätter att öka under första tertialet 2014. Förklaringar till detta är höga kostnader för personal 

i kombination med ökade kostnader inom många andra områden. Resultatprognosen förut-

sätter att förvaltningarna får effekt av åtgärdsplaner.  

  

Kostnaderna för köpt somatisk rikssjukvård har varit betydligt lägre under årets första må-

nader jämfört med tidigare år.  

 

En ekonomisk avstämning för perioden 2011- 2013 innebar att Landstinget måste förstärka 

regionbudgeten med 14,4 miljoner kronor och redan 2014 betala denna kostnad. Vid föregå-

ende avstämning för perioden 2008 -2010 fick istället Landstinget tillbaka 17 miljoner kro-

nor. 

 

Arbete pågår utifrån en åtgärdsplan med målsättning att minska kostnaderna med 150 miljo-

ner kronor. 

 

Kostnaden per DRG-poäng för egenproducerad somatisk vård har i fast pris ökat kring 3 

procent jämfört med samma period 2013. Det innebär en försämrad produktivitet.  

 

Vissa delar av den psykiatriska verksamheten i länet har svårigheter att klara ekonomisk ba-

lans beroende på för höga personalkostnader samt kostnader för hyrläkare. Helårsprognosen 

för psykiatrin som helhet i länet visar dock enbart på en mindre obalans. Den köpta vården 

inom psykiatrin utgörs i första hand av rättspsykiatrisk slutenvård. Kostnadsutfallet för det 

första tertialet håller sig här i stort sett inom budgetramen. Remitterad vård utöver rättspsy-

kiatri har ökat något jämfört med föregående år. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) 
 Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget  

Bokslut 

2013 

     

Somatisk vård 1 610,8 4 776,3 -153,5 4 569,9 

Psykiatrisk vård 250,7 731,9 -1,2 690,7 

Summa  1 861,5 5 508,2 -154,7 5 260,6 

 

Inom den psykiatriska vården införs ett nytt ersättningssystem under 2014 som dels kom-

mer att ge verksamhetens enheter ersättning för utförd produktion i form av besök och 

vårddagar, dels ersättning vid uppfyllande av fastställda kvalitetsmål.  
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Övrig Hälso- och sjukvård  
Ambulans- och sjuktransporter är ett delområde med ett förväntat underskott på cirka 20 

miljoner kronor. Ett ökat antal transporter och längre körsträckor har bidragit till ökade 

personalkostnader och övriga driftkostnader. Under våren 2014 kommer ambulansverk-

samheten slås samman till en landstingsgemensam organisation.  

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) Övrig Hälso- och sjukvård 
  Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget 

Bokslut  

2013 

Ambulans o sjuktransp 51,7 155,3 -20,0 151,2 

Sjukresor 21,7 65,9 0,0 58,7 

Handikapp/hjälpmedelsv. 36,0 109,9 -2,0 109,2 

Bidrag handikapp.org  1,5 4,5 0,0 4,6 

Ortopedtekn.verks 11,8 38,2 -3,2 37,5 

Social verksamhet 0,4 0,1 -0,8 1,1 

Samhällsmed/folkhälsa -1,4 -4,3 -3,9 34,2 

Bidrag inom folkhälsa 4,6 13,9 0,0 13,3 

FOU 27,6 79,6 -2,1 5,0 

Övrigt 34,0 91,6 -2,1 130,2 

- varav smittskydd 9,8 34,1 -1,7 29,5 

Summa övrig hälso- och 

sjukvård 

 

174,8 

 

511,8 

 

-39,2 

 

489,6 

 

 

Hälso- och sjukvård gemensamt 

Perspektiv: Medborgare och kund  

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Ohälsa Ska 

minska 

Ökning med 0,3 

dagar.  

För kvinnor var 

ökningen 0,3 

dagar och för 

män 0,2 dagar.   

  

Ohälsotalet har ökat med 0,3 dagar under första tertialen 2014 till 28,1 dagar. Ökning har 

skett med 0,3 dagar bland kvinnor och med 0,2 dagar bland män. I riket har ohälsotalet 

ökat med 0,1 dag till 26,9 dagar. 

 
Perspektiv: Produktion och process 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Följsamhet till riktlinjer, Rätt klädd 100% 99% 

 Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner 100% 90% 
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Tandvård  

Perspektiv: Medborgare och kund 

För att patienter ska känna förtroende för tandvården och bli nöjda krävs god tillgänglighet, 

bra bemötande och omhändertagande.  

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Möjlighet att få tid för undersökning utan akut behov. 100% 

inom 60 

dagar 

100% 

 Väntan till specialisttandvård för patienter med remiss. Ingen 

väntat 

mer än 

60 dagar. 

359 patienter 

  

Samtliga kliniker tar idag emot nya patienter inom 60 dagar. 

 359 remisspatienter har väntat mer än 60 dagar till specialisttandvården. Det är något fler 

patienter jämfört med utgången av 2013. Kösituationen kommer att förbättras genom att 

personalsituationen förbättras.  

 

Folktandvården utökar öppettiderna på en allmäntandvårdsklinik till 07.00-19.00.  Efter 

utvärdering med patienter och medarbetare kan öppettiderna komma att utökas på fler kli-

niker i länet. 

 
Perspektiv: Process och produktion 

 

Tabell: Produktionstal tandvård  
  Utfall Utfall Föränd-

ring 

   2013:1 2014:1 2014-

2013 

Barn- och ungdomstandvård      

Antal behandlade barn, ftv 25 284 24 579 -705 

Antal behandlade barn, privat 1 916 1 967 51 

Vårdtimmar (tandläkare) 10 227 9 855 -372 

Vårdtimmar (övrig vårdpersonal) 3 355 4 072 717 

       

Vuxentandvård      

Antal behandlade vuxna 39 295 40 287 992 

Vårdtimmar (tandläkare) 32 932 32 326 -606 

Vårdtimmar (övrig vårdpersonal) 14 802 16 588 1 786 

        

Specialisttandvård      

Antal behandlade patienter 3 449 3 790 341 

Antal tandläkartimmar 16 956 15 967 -989 

        

Uppsökande och nödvändig tand-

vård 

      

Antal patienter, ftv 3 636 3 345 -291 

Antal patienter, privata 2 264 2 021 -243 
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Perspektiv: Ekonomi  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans Ej överstiga bud-

get 

Barn och ungdomstand-

vård -1,6 % 

  

Kostnaden för barn- och ungdomstandvård överstiger budgeten. För Folktandvården har 

kostnaden minskat vilket är i linje med anpassningen till en lägre kostnadsnivå.  

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) tandvård 
 Utfall  

Tertial 

1:2014 

Prognos  

2014 

Diff. 

mot 

budget 

Bokslut 

2013 

Allmäntandvård     

Vuxna -1,9 1,5 6,6 1,5 

Tandvård, patienter med 

särskilda behov 

7,4 21,8 13,2 22,6 

Barn o ungdomar 34,1 98,8 -1,6 104,4 

 

Specialisttandvård 30,8 102,9 4,2 93,0 

 

Mervärdeskatt 

 

-5,0 

 

-18,0 

 

0 

 

-19,0 

Summa tandvård 65,3 207,9 22,5 202,5 

 

När det gäller tandvård till patienter med särskilda behov är kostnaden lägre än beräknat. 

Det beror bland annat på lägre kostnader för det nya tandvårdstödet för patienter med lång-

varig sjukdom och funktionsnedsättning. 
 
Regional utveckling  

Utbildning  

Perspektiv: Medborgare och kund 

Naturbruksgymnasierna utvecklas i samråd med länets kommuner. En utredning har ge-

nomförts som visar hur naturbruksutbildningen i länet kan effektiviseras med bibehållen 

kvalitet. Länets kommuner har enats om att genomföra den förändring som presenterades i 

naturbruksutredningen. Stora Segerstads och Värnamo naturbruksgymnasiums skogsut-

bildning flyttas från Värnamo till Reftele dit skolans övriga utbildning är förlagd. 

Förändringen kräver initiala investeringar men innebär på längre sikt en stor besparing. 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Folkhögskoleverksamhetens omfattning bedöms i stort vara i nivå med föregående år. 

Minskade elevkullar leder till att naturbruksprogrammet genererar färre elevveckor. Anta-

let 16-åringar vilka utgör underlag för sökande till gymnasieskolan sjunker fram till 2015. 

I nuläget ser elevantalet för naturbruksgymnasierna ut att i stort motsvara budgeterat antal. 
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Tabell: Produktionstal utbildning 
Elevveckor Utfall Tert 1 

2014 

Utfall Tert1  

2013 

Utfall 

 2013 

 Gymnasieskola    

- Naturbruk 6 580 6 900 13 500 

- Folkhögskola 7 076 6 913 13 267 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Verksamhetens nettokostnad för utbildning exklusive naturbruksutbildning bedöms vara i 

nivå med anvisad ram. 

 

Naturbruksutbildningarna som drivs på entreprenad åt kommunerna redovisade för 2013 

ett underskott på 7,1 miljoner kronor Det samlade underskottet som ska regleras i en fram-

tid uppgår vid ingången av 2014 till 12,7 miljoner kronor. Naturbruksgymnasierna har un-

der året tagit fram en omfattande åtgärdsplan för att komma till rätta med obalanserna i 

ekonomin.  

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Ekonomi i balans 

- nettokostnad / verksamhetsområde 

Ej överstiga bud-

get 

0,5 % 

  
 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) utbildning 

 

 

 

 

 
 

Kultur 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Systemmätetal 

Mål 

helår Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Publik vid Smålands Musik och Teater, totalt 

 

>120 000 53 188  

Publik Smålands Musik och Teater produktion utanför 

Kulturhuset Spira 

50 000 22 016 

 

 Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget 

Bokslut 

2013 

Utbildning     

Folkhögskoleverksamhet 11,1 34,5 0,2 34,0 

Högskoleverksamhet 0,6 1,8 0,0 1,8 

Gymnasieverksamhet 1,3 0,6 0,0 0,6 

Summa utbildning 13,0 36,9 0,2 36,4 
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Systemmätetal 

Mål 

helår Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom, 

Smålands Musik och Teater 

450 249 

 

Besökare/publik vid föreställningar riktade till barn och 

ungdom 

 23 099 Uppfölj

följ-

nings-

mått 

Andel kommuner inom länet där det varit föreställning-

ar 

100 % 85 % 

  

Smålands musik och teater (vuxen såväl som barn- och ungdomsverksamhet) har under 

året genomfört aktiviteter i 11 kommuner i länet. Målsättningen att besöka alla kommuner 

under 2014 förväntas uppfyllas. 

 

Smålands Musik och Teater har till och med första tertialet haft en publik på 53 000. 

Publikmålet på helår är 120 000.  

 

Under våren har Smålands Musik och Teater spelat pjäsen den flygande handläggaren. 

 

Antalet föreställningar för barn/ungdom uppgår till 249 första tertialet vilket är en bety-

dande ökning jämfört med motsvarande period föregående år. Målet på helår är 450. 

Bakom ökningen står framförallt projektet ”Rytmen i blodet” där elever från länets skolor 

fick möjlighet att delta aktivt i föreställningen (rytmik/ljud/rörelser). 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Tabell: Produktionstal Smålands musik och teater 
Antal föreställningar och publik/föreställning Utfall Tertial 

1:2014  

Utfall tertial 

1:2013 

 

Utfall  

2013 

 Antal föreställningar 435 323 1 021 

– varav föreställningar utanför kulturhuset SPIRA 211 161 308 

– varav riktade till Barn och ungdom 249 122 367 

 Publik per föreställning 122 143 135 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans 

-nettokostnad /verksamhetsområde 

Ej överstiga bud-

get 

-0,2 % 

  

Verksamhetens nettokostnad för kultur bedöms i stort sett vara i balans. 
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Tabell: Driftredovisning (mnkr) kultur 
 Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget  

Bokslut 

2013 

Kultur     

Teater o musikverksamhet 25,3 75,3 -0,5 70,7 

Museiverksamhet 4,0 11,9 0,0 11,7 

Övrig kulturverksamhet 13,6 41,9 0,2 40,3 

Summa kultur 42,9 129,1 -0,3 122,7 

 

Trafik och infrastruktur  
 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Nöjda kunder allmän trafik - alla länsbor 60 % 55 % tot varav 

56 % kvinnor 

och 54 % män 

 

 

Nöjda kunder allmän trafik – resenärer 72 % 74 % tot varav 

72 % kvinnor 

och 77 % män 

 

 

Nöjda kunder – serviceresor 

 

85 % 81 % 

 

Prisvärdhet 50 % 42 %  

 

 

Den kundupplevda kvaliteten får mycket högt betyg av resenärerna. Även bland allmän-

heten ligger betygen högt vid en jämförelse med övriga landet. Den upplevda prisvärdhet-

en når inte målet, vilket kan bero på att prishöjningar genomfördes i december 2013. 

Perspektiv: Process och produktion 
Resandet i den allmänna kollektivtrafiken har ökat med 2,25 procent jämfört med motsva-

rande period föregående år. Stadstrafiken står för den största ökningen, medan regionbuss-

trafiken minskar något. För ett ökat resande och nöjdare kunder genomförs ett antal olika 

aktiviter. Bland annat har en stor kampanj riktad mot bilister ”Pendlarexperimentet” ge-

nomförts.  

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ökning antal resor 5,0 % 2,25 % 

 Antal påstigande/ mil (regional trafik) 10 8,82 
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Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Nettokostnad Netto-

kostnad 

inom ram 

-2,0 %  

 

 Kostnad per resenärkilometer (serviceresor) Inte öka 

mer än 

index 

(16,70 

kr/km) 

16,37 kr/km  

 Självfinansieringsgrad – allmän trafik 50 % 42 % 

  

Kollektivtrafikens nettokostnad är första tertialet 5,9 miljoner kronor högre än anvisad 

ram. Den negativa avvikelsen beror bland annat på att biljettintäkterna och skolkortsintäk-

terna inte uppnått budgeterad nivå samt att Krösatågstrafiken överskrider budget vilket är 

förväntat efter skiljenämndsutgången och den direktupphandling av ny operatör som är 

gjord. För serviceresor finns engångskostnader i samband med övertagandet av färdtjänst-

handläggningen. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) Trafik 

 

 

 

 
 
 
 
 
Allmän regional utveckling 
Landstinget kommer den 1 januari 2015 att ta över det regionala utvecklingsansvaret och 

därmed de uppgifter som Regionförbundet i Jönköpings län har inom området regional ut-

veckling.  Ett omfattade arbete pågår med länets kommuner och andra regionala aktörer för 

att forma den nya regionkommunens innehåll och organisation. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr) Allmän regional utveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos 

2014 

Diff. mot 

budget  

Bokslut 

2013 

Kollektivtrafik 205,5 630,3 -14,2 468,3 

Jönköpings flygplats 2,0 6,0 0,0 6,0 

Summa trafik och infra-

struktur 

207,5 636,3 14,2 474,3 

 Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos 

2014 

Diff. Mot 

budget  

Bokslut 

2013 

Näringsliv och turism 5,2 16,2 -0,3 14,5 

Interregional/inter-nationell 

verksamhet 

0,7 2,6 0,2 2,0 

Övrig allmän regional  

Verksamhet 

7,0 21,2 0,1 20,4 

Summa allmän regional ut-

veckling 

12,9 40,0 0,0 36,9 
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Medarbetare 
 
Perspektiv: Medarbetare 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Medarbetarsamtal 90% 94 % tot varav 

94 % kvinnor 

och 92 % män 

 

 

Sjukfrånvaro, totalt kvinnor och män 3,5 % 

eller 

mindre 

3,9 %   

Sjukfrånvaro, kvinnor 3,7 % 

eller 

mindre 

4,3 %  

Sjukfrånvaro, män 2,3 % 

eller 

mindre 

2,3 %  

Frisknärvaro >66% 66,9 % tot 

varav 64,3 % 

kvinnor och 

77,8 % män 

 

Kompetetvecklingsplan 90% 89 % tot varav 

90 % kvinnor 

och 86 % män 

 

 

I april 2014 har 94 procent av personalen haft medarbetarsamtal under de senaste 15 må-

naderna. 89 procent av personalen har en kompetensutvecklingsplan. 

 

Sjukfrånvaron och frisknärvaron mäts som rullande 12 månader.  I hela Landstinget pågår 

det ett aktivt arbete med arbetsmiljö och hälsa genom hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser. 

 

Sjukfrånvaron uppgick i april till 3,9 procent i snitt under de senaste 12 månader, vilket är 

högre än föregående år. I april 2013 var den 3,7 procent. Sjukfrånvaron har ändå minskat 

om man jämför de fyra första månaderna 2014 jämfört med samma period 2013. Den nega-

tiva trenden med ökad sjukfrånvaro verkar inte hålla i sig. 

 

Frisknärvaron på 66,9 procent är en klar förbättring jämfört med april föregående år då den 

var 64,2 procent. 

 

Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2013-

2014 
  Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda 117 

Ökning av visstidsanställda 0 

Ökade tjänstgöringsgrader 20 

Ökning av timanställda  17 

Summa förändring 154 

Minskad frånvaro 8 

Förändring av antal årsarbetare 162 
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Ökningen av årsarbetare beror till viss del på nya verksamheter som 1177 och sjukhusapo-

teket, men det förklarar bara en tredjedel av ökningarna. 

Tabell: Förändring av faktiska årsarbetare för olika personalgrupper, genomsnittsvärden 

för januari till april 2013-2014 

Personalgrupper Årsarbetare 

Sjuksköterskor 52,9 

AT-läkare och underläkare 20,5 

ST-läkare 16,0 

Undersköterska/Skötare m fl 12,0 

Specialistkompetent läkare 11,5 

Handläggare och administratörer 10,7 

Kurator m fl 10,0 

Övrig vård- och omsorgsarbete 8,2 

Tandhygienist 7,0 

Kök och service 6,6 

Ledningsarbete 6,5 

Teknisk personal och hantv 6,3 

Psykologer 2,9 

Biomedicinska analytiker m fl 1,8 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut 1,8 

Övrig rehab och förebygg arb 0,8 

Utb fritid och kultur 0,4 

Administration vård -0,3 

Tandläkare -5,1 

Tandsköterskor m fl -8,7 

Summa 162 

I genomsnitt var tjänstgöringsgraden under andra tertialet 94,0 procent. 

 

Det finns även en lagstadgad sjukfrånvaroredovisning som alla kommuner och landsting 

redovisar. Mättekniken skiljer sig från Landstingets redovisning och därför skiljer sig vär-

dena från den.  

 

Tabell: Sjukfrånvaro till och med tertial 1 2014 (lagstadgade sjukredovisning) (i procent) 
 Tertial 1 2014 Tertial 1 2013 

Total sjukfrånvaro 5,0 5,2 

Kvinnor 5,5 5,7 

Män 2,9 3,3 

Olika åldersintervall:   

-29 år 3,7 3,9 

30-49 år 4,8 4,7 

50 år- 5,5 6,1 

Andel lång sjukdom, över 60 dagar 

av total sjukfrånvaro 

 

48,5 

 

44,3 

 
 
 Miljö - hållbar utveckling  
Landstinget arbetar för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och jämlik med 

barnens bästa i centrum. Miljöarbetet styrs av Landstingets Program för hållbar miljöut-

veckling 2013–2016. I programmet har Landstingsfullmäktige angivit inriktningen för 

Landstingets hållbara utveckling för 2013- 2016 utifrån ett miljöperspektiv.  
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Programmet ska användas där Landstinget har betydande påverkan som samhällsaktör, fi-

nansiär, i den egna verksamheten och som delägare i bolag för att bidra till generationsmå-

let och de nationella folkhälsomålen.  

 

Programmet omfattar tre prioriterade framgångsfaktorer och är en bärande del för lands-

tingets hållbara miljöarbete för att nå visionen ett bra liv i ett attraktivt län  

 Klimatsmart landsting  

 Klokt resurstänkande   

 Sund livsmiljö  

 

I programmet anges mål som ska vara uppfyllda 2016. Mätbara nyckeltal ska fram till 

2016 fungera som indikatorer på måluppfyllelse. Här redovisas aktuellt läge för vissa av 

miljömålen.  

 

Under första tertialet har Landstinget skaffat sin första elbil, upphandling har genomförts 

för en fast och mobil destruktionsanläggning på Ryhov samt provborrningar har påbörjats 

för Aquisfärprojektet på Ryhov.  

 

Perspektiv: Process och produktion 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

upp-

fyllelse 

Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt 

nationella miljöbilsdefinitionen 

85 % 

2016 

73%  

Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, 

inklusive organiskt avfall 

65 % 

2016, 52 

% 2014 

38%  

Minskning av den totala energianvändningen Minska 

med 27 

% från 

2013 till 

2016, 

Minska 

med 21,7 

% 2014 

21,9%  

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala livs-

medelskostnaden 

30 % 

2016 

31%  

Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga 

ämnen i varor i prioriterade upphandlingar 

100 % av 

priorite-

rade 

upphand-

lingar 

5 st och 100 

% av de prio-

riterade 

 

Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för leve-

rantörer (nationell uppföljning) 

100 % av 

priorite-

rade 

upphand-

lingar 

4 st nationella 

upphandlingar 

där vi deltar, 

dvs 100 % 
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Avtalstrohet 
 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  
Avtalstrohet 90% 91,8% 

  

FINANSIERING  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Finansiellt resultat Landstinget 2 % av skatter o 

statsbidrag 
 2,5 % 

  

Egenfinansiering av investeringar >100 %  99,9 % 

  

 

Resultat 
Landstinget redovisar efter första tertialet ett överskott på 29 miljoner kronor, vilket är 59 

miljoner kronor sämre än periodbudget.  

 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 220 miljoner kronor, vilket är 122 

miljoner kronor sämre än budgeterad nivå 342 miljoner kronor. 

 

För att möta försämringen i utjämningssystemet samt klara en högre investeringsnivå, höj-

des skatten 2014 med 40 öre.  

 

Prognostiserat resultat motsvarar 2,5 procent av skatter och statsbidrag. Landstingets finan-

siella resultatmål på 2 procent beräknas därmed att nås 2014. Investeringarna beräknas bli 

cirka 75 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket innebär att även egenfinansieringsmå-

let förväntas nås. 

 

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 
  Utfall 

Tertial 

1:2014 

Prognos 

2014 

Diff.  

mot års-  

budget 

Bokslut  

2013 

Intäkter  569 1 690  1 948 

Kostnader  -3 425 -10 177  -9 845 

Avskrivning  -110 -346  -335 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-2 966 -8 832 -181 -8 233 

 

Skatteintäkter  2 367 7 101 21 6 573 

Generella statsbidrag/kom utjämning  666 1 984 21 1 988 

Finansnetto  -38 -33 17 -58 

Årets resultat  29 220 -122 271 
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Verksamhetens nettokostnad 

Nettokostnaden beräknas bli drygt 8,8 miljarder kronor vilket är 181 miljoner kronor över 

budget.  

 

Jämförelsen med 2013 störs av huvudmannaskapsförändringen för färdtjänst, vilket från 

2014 ingår i Landstingets verksamhet, samt återbetalning från AFA 2013. Nettokostnads-

ökningen 2014 justerat för jämförelsestörande poster beräknas bli 4,6 procent.  För skat-

teintäkter och statsbidrag, exklusive skatteväxlingen för färdtjänst, utgör intäktsökningen 

4,8 procent. Exklusive skattehöjning och utjämningsminskning utgör intäktsökningen 2,5 

procent. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,5 procent. Avtalsökningen inklusive överhäng 

från 2013 utgör 2,6 procent. Ökningen utöver avtal motsvarar cirka 150 årsarbetare. Verk-

samhetsutökningar i form av 1177 och sjukhusapoteket motsvarar cirka 50 årsarbetare. 

 

Kostnaden för köp av inhyrda läkare uppgick till 33,7 miljoner under första tertialet, vilket 

är 2,2 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Fortsätter utvecklingen visar 

en prognos för hela 2014 att kostnaderna kommer att uppgå till närmare 110 miljoner kro-

nor. Något mer än en tredjedel av kostnaderna avser primärvården, som har minskat sin 

andel. Ökat har däremot kostnaderna inom somatisk vård, radiologi och i viss mån patologi 

och psykiatri.  

Läkemedel 

Kostnaden har ökat med cirka 3 procent jämfört med motsvarande period 2013. På årsbasis 

beräknas kostnaden understiga budget med cirka 40 miljoner kronor. 

 

 

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård) 
(Belopp  

i mnkr) 

Tertial 

1:2014 

Tertial 

1:2013 

Föränd-

ring % 

Prognos 

2014 

Diff mot 

budget 

helår 2014 

Recept      

Basläkemedel 100,6 104,7 -3,9 301,7 13,9 

Sjukhusspecifika 109,5 105,4 3,9 328,5 -3,9 

Läkemedelskommittén m.m. 22,6 23,2 -2,6 72,5 -3,0 

Central periodisering* 3,8 4,9   0 

Summa 236,5 238,2 -0,7 702,7 7,0 

Rekvisition      

Slutenvård** 85,8 93,0 -7,7 267,5 51,1 

Rabatter -3,9 -22,6 -82,7 -10,0 -17,8 

Summa 81,9 70,4 16,3 257,5           33,3 

Totalt 318,4 308,6 3,2       960,2 40,3 
* Apoteksfakturan gällande receptläkemedel bokförs med en månads eftersläp. Denna post avser kostnadsskillnaden för april jämfört 
med mars.** Inklusive central budget nya dyra läkemedel 

 

Några förklaringar till överskottet för basläkemedel är fortsatt kvalitetsarbete, beslut om 

förmånsbegränsningar fattade av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt prissänk-

ningar vid patentutgångar. Förändrad redovisningsprincip för slutenvårdsläkemedel inklu-

sive rabatter försvårar att göra prognos för helår. I dagsläget redovisas i stort sett alla kost-

nader för slutenvårdsläkemedel inklusive rabatter, nettopriser. Föregående år var det brut-

topriser.  
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Ett prioriterat område är en sammanhållen vård och omsorg av mest sjuka äldre. Här redo-

visas fortsatt goda resultat gällande användning av olämpliga läkemedel och antiinflamma-

toriska läkemedel. Det är nu en lägre andel invånare (75 år och äldre) i vårt län jämfört 

med riket som får dessa läkemedel. Gällande antipsykotiska läkemedel ligger Jönköping 

fortsatt högre än riket. 

Verksamhetsintäkter 

Bidraget avseende den så kallade kömiljarden fördelas mellan de landsting som klarar 

minst 70 procent av tillgänglighetsmålen för besök samt operation varje månad. Ytterligare 

bidrag ges till de som klarar 80 procent.  

 

Till och med april har Landstinget fått ett bidrag på 10,5 miljoner kronor baserat på måna-

derna januari-mars, vilket är 1,5 miljon högre än periodbudget. En årsprognos är svår att 

göra då bidragets storlek inte bara är beroende på de egna resultaten utan även hur andra 

landsting klarar målen. I här redovisad resultatprognos beräknas bidraget uppgå till 40 mil-

joner kronor vilket är cirka 4 miljoner kronor över budget. Kösituationen för besök har för 

januari och februari legat runt 75 procent för att i mars öka till 82 procent medan operation 

klarade 70 procentsgränsen precis först i februari och hamnade på 77 procent i mars. 

 

Bidraget inom sjukskrivningsmiljarden redovisas från och med 2014 som ett bidrag i verk-

samhetens nettokostnad. Bidraget beräknas för 2014 bli cirka 30 miljoner kronor. Då ingår 

7 miljoner kronor, som redan erhållits avseende 2013. Detta är i nivå med budgeten på 31 

miljoner kronor. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 7 101 miljoner kronor 2014 vilket är 21 miljoner kro-

nor bättre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) be-

dömning i april 2014.  
 

Tabell: Skatteintäkter under 2014 
  2014 

Prel. skatteintäkt år 2014   7 083 

Prognos slutavräkning 2014  25 

Justeringspost 2013  -7 

Summa  7 101 

 

Statsbidrag och utjämning 

Tabell: Statsbidrag och utjämning 
Belopp i mnkr Tertial 1  

2014 

Prognos 

2014 

Diff mot 

budget 

Bokslut 

2013 

Inkomstutjämning 460 1 379 -4 1 326 

Kostnadsutjämning -90 -269 -1 -11 

Införandebidrag 67 202 0 0 

Strukturbidrag 2 5 0 0 

Regler.bidrag/avdrag -28 -85 1 -80 

Läkemedelsbidrag 255 752 26 750 

HPV-bidrag 0 0 0 3 

Summa 666 1 984 21 1 988 
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Det slöts inget avtal mellan SKL och staten avseende läkemedelsbidraget för 2012 eller 

2013 och något avtal finns inte heller för 2014. Årsprognosens bedömning på 747 miljoner 

kronor baseras på regeringens beslutade utbetalningsplan för januari-augusti. Till detta 

kommer 5 miljoner kronor högre bidrag för 2013 än beräknat i bokslutet.  

Finansnetto 

Risknivån i Landstingets totala portfölj är låg, vilket gör att finansiella svängningar på ka-

pitalmarknaderna begränsas för Landstinget. 

 

Till och med första tertialet redovisas ett negativt finansnetto på 38 miljoner kronor som 

för helår beräknas uppgå till 33 miljoner kronor. Rebalanseringen mellan aktier och räntor 

kommer under året medföra ökade realiserade vinster som beaktats i prognosen.  

  

Utöver det redovisade finansnettot finns per 2014-04-30 orealiserade värdeökningar på 494 

miljoner kronor. 

 

Avkastning på finansiella tillgångar är till och med första tertialet 43 miljoner kronor vilket 

tillsammans med årets orealiserade värdeökningar motsvarar en avkastning och värdesteg-

ring på fyra månader på 2,7 procent. 

 
 Egenfinansiering av investeringar 
 

 Utfall 

Tertial 

2014:1 

Prognos 

2014 

Diff.  

mot års-  

budget 

Bokslut  

2013 

Årets resultat 29 220  271 

Avskrivningsmedel 110 346  335 

Tillförda medel 139 566 -124 606 

     

Nettoinvesteringar -256 -566 74 -351 

     

Summa -117 0 -50 255 

 

Årets prognostiserade resultat på 220 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 346 mil-

joner kronor ger ett maximalt utrymme för investeringar på cirka 566 miljoner kronor. Då 

investeringarna netto beräknas uppgå till 566 miljoner kronor innebär det att årets investe-

ringar finansieras med egna medel. I investeringsprognosen och även i tertialets investe-

ringar ingår köp av tåg från JLT AB för 180 miljoner kronor, med ett investeringsbidrag 

från Trafikverket på 56 miljoner kronor.  

 

Likviditeten vid årets slut beräknas uppgå till 5 613 miljoner kronor, vilket är en ökning 

under året med 400 miljoner kronor. Ökningen består, utöver egenfinansieringen enligt ta-

bellen ovan, av pensionsavsättning på 160 miljoner kronor samt rörelsekapitalförändring 

inklusive minskning av långfristiga fordringar på 240 miljoner kronor. 

 
 

Ekonomisk ställning 
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 220 miljoner kro-

nor. Den negativa soliditeten förbättras till minus 7,7 procent vilket motsvarar minus 758 

miljoner kronor. 
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Tabell: nyckeltal 
 Prognos 

2014 

Bokslut 

2013 

Soliditet % -7,7 -10,3 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,5 3,3 

Redovisningsprincip 

Landstinget redovisar pensionskostnader enligt fullfonderad modell. Då delårsrapporten 

främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade jämfö-

rande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Resultatet enligt 

blandmodellen 2013 visade ett underskott med 104 miljoner kronor främst till följd av för-

ändring av RIPS-räntan, vilket försämrade resultatet med 310 miljoner kronor. Blandmo-

dellens prognostiserade resultat 2014 visar på ett överskott på 173 miljoner kronor. Under-

skottet beräknas därmed kunna återställas.  

 

Åren 2013-2016 påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och den 

så kallade bromseffekten. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella kostna-

der som ett genomsnitt för dessa år, i enlighet med beslut i budget.  

 

 

Bilagor:  Driftredovisning 

           Balansräkning 

  Resultaträkning 

Systemmätetal, mål och resultat 2014 



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall

Resultaträkning 2014T1 2014 budget 2013

Verksamhetens intäkter 568,6 1 690,0 1 947,6

Verksamhetens kostnader -3 424,9 -10 176,8 -9 845,1

Avskrivningar -109,7 -345,8 -335,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -2 966,0 -8 832,5 -181,5 -8 232,6

Skatteintäkter 2 367,1 7 101,3 21,3 6 573,3

Generella statsbidrag o utjämningssystem 665,7 1 984,2 21,2 1 988,4

Finansiella intäkter 55,2 240,0 58,0 200,3

Finansiella kostnader -92,9 -273,0 -41,0 -258,4

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 29,1 220,0 -122,0 271,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 29,1 220,0 -122,0 271,0

Tertialutfall Prognosutfall Utfall

Finansiella nyckeltal 2014T1 2014 2013

Likviditet 
1)

3,41 3,48 3,33

Kassalikviditet 
1)

185 dgr 195 dgr 187 dgr

Soliditet  fullfondering
1)

-9,9% -7,7% -10,3%

Soliditet blandmodell 47,9% 47,9%

Nettokostnad/skatt o bidrag 97,8% 97,2% 96,2%

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag 1,0% 2,4% 3,2%

Nettkostnadsökning mot föregående år 7,3% 1,0%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 6,1% -0,5%

Egenfinansieringsgrad investeringar 99,9% 172,6%

Rörelsekapital 
1)

4 309 mkr 4 518 mkr 4 237 mkr

Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter 42,9% 41,6%



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Landstinget totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2014-04-30 2014 2013

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar10xx 96,0 109,9 94,7

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 2 539,8 2 621,9 2 514,4

   2. Maskiner och inventarier12xx 831,7 809,5 656,2

III. Finansiella anläggningstillgångar13xx 28,5 28,6 209,4

Summa Anläggningstillgångar 3 496,0 3 569,9 3 474,7

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 38,9 37,6 37,1

II. Fordringar 15xx-17xx 619,2 686,4 806,0

III. Kortfristiga placeringar18xx 4 957,5 5 196,4 4 726,1

IV. Kassa och bank 19xx 479,2 416,8 487,1

Summa Omsättningstillgångar 6 094,7 6 337,2 6 056,4

Summa Tillgångar 9 590,7 9 907,1 9 531,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital -978,4 -978,4 -1 249,4

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 29,1 220,0 271,0

Summa Eget kapital -949,3 -758,4 -978,4

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner221x-222x 8 401,0 8 496,1 8 335,3

II. Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0 0,0

Summa Avsättningar 8 401,0 8 496,1 8 335,3

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 353,2 350,3 354,3

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 1 785,9 1 819,1 1 819,9

Summa Skulder 2 139,0 2 169,4 2 174,2

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 9 590,7 9 907,1 9 531,1

Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0 0,0

Pensionsåtagandeförändring 0,0 0,0

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 46,1 46,1
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DRIFTREDOVISNING VERSION 2014-05-22

Utfall tert 1 Budget Prognos Avvikelse Bokslut

2014 2014 2014 mot Budget 2013

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Primärvård 553,9 1 582,2 1 613,3 -31,1 1 559,3

Specialiserad somatisk vård 1 610,8 4 622,8 4 776,3 -153,5 4 569,9

Specialiserad psykiatrisk vård 250,7 730,7 731,9 -1,2 690,7

Övrig hälso- och sjukvård

Ambulans- och sjuktransporter 51,7 135,3 155,3 -20,0 151,2

Sjukresor 21,7 65,9 65,9 0,0 58,7

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet 36,0 107,9 109,9 -2,0 109,2

varav handikapp hjälpmedel 22,7 68,4 67,2 1,2 67,2

varav bidrag till handikapporganisationer m fl 1,5 4,5 4,5 0,0 4,6

varav ortopedteknisk verksamhet 11,8 35,0 38,2 -3,2 37,5

Social verksamhet 0,4 -0,8 -0,1 -0,8 1,1

Folkhälsofrågor 3,3 5,6 9,6 -3,9 34,2

varav samhällsmedicin och folkhälsoarbete -1,4 -8,3 -4,3 -3,9 20,9

varav bidrag inom folkhälsoområdet 4,6 13,9 13,9 0,0 13,3

FoU avseende hälso- och sjukvård 27,6 77,5 79,6 -2,1 5,0

Övrigt 34,0 81,2 91,6 -10,4 130,2

varav smittskyddsverksamhet 9,8 32,4 34,1 -1,7 29,5

Summa övrig hälso- och sjukvård 174,8 472,6 511,8 -39,2 489,6

Tandvård

Allmäntandvård vuxna -1,9 8,2 1,5 6,6 1,5

Tandvård för patienter med särskilda behov 7,4 35,1 21,8 13,2 22,6

Allmäntandvård barn och ungdomar 34,1 98,2 99,8 -1,6 104,4

Specialisttandvård 30,8 107,0 102,9 4,2 93,0

Mervärdesskatt, tandvård -5,0 -18,0 -18,0 0,0 -19,0

Summa tandvård 65,3 230,4 207,9 22,5 202,5

Andel av övriga gemensamma kostnader -34,8 -8,9 -43,5 34,6 -125,5

(inklusive avsatta medel för löneavtalseffekter)

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård

Andel av politisk verksamhet och central administration 67,3 183,9 185,1 -1,2 201,0

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2 688,1 7 813,7 7 982,8 -169,1 7 587,4
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REGIONAL UTVECKLING

Utbildning

Folkhögskoleverksamhet 11,1 34,8 34,5 0,2 34,0

Högskoleverksamhet 0,6 1,8 1,8 0,0 1,8

Gymnasieverksamhet 1,3 0,6 0,6 0,0 0,6

Summa utbildning 13,0 37,1 36,9 0,2 36,4

Kultur

Teater- och musikverksamhet 25,3 74,9 75,3 -0,5 70,7

Museiverksamhet 4,0 11,9 11,9 0,0 11,7

Övrig kulturverksamhet 13,6 42,1 41,9 0,2 40,3

Summa kultur 42,9 128,9 129,1 -0,2 122,7

Trafik och infrastruktur 207,5 622,1 636,3 -14,2 474,3

Allmän regional utveckling

Näringsliv och turism 5,2 15,9 16,2 -0,3 14,5

Interregional och internationell samverkan 0,7 2,8 2,6 0,2 2,0

Övrig allmän regional utveckling 7,0 21,3 21,2 0,1 20,4

Summa allmän regional utveckling 12,9 40,0 40,0 0,0 36,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andel av övriga gemensamma kostnader 68,7 206,0 206,0 0,0 196,0

(inklusive avsatta medel för löneavtalseffekter) -1,8 -0,5 -2,3 1,8 -6,6

Andel av politisk verksamhet och central administration

3,5 9,7 9,7 -0,1 10,6

TOTALT  REGIONAL UTVECKLING

277,9 837,3 849,7 -12,4 674,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

2 966,0 8 651,0 8832,472686 -181,4993364 8261,8



Systemmätetal, mål och resultat 2014 Delår 1
Resultatet 2014 är bättre än 2013 (+) Målet är uppfyllt

Resultatet är i nivå med 2013 (0) Målet är delvis uppfyllt

Resultatet är sämre än 2013 (-) Målet är inte uppfyllt

Måttet är nytt eller  kan ej jämföras med förra året (n)

Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2014-

04-30

2014/2013 

(+/0/-/n)

Måluppfyllelse 

(G/Y/R) Grönt Gult Rött

Primärvård Medborgare 

och kund

Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som 

kommit fram på telefon samma dag 

100% 100% (+)

G

>99 - 100 %  >95 - 99 %  0 - 70 %

Primärvård Medborgare 

och kund

Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter 

(kvinnor och män) som fick komma inom fem dagar

90% 91% (-)

G

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Primärvård Process och 

produktion

Andel 40-, 50- och 60-åringar som genomgått 

hälsosamtal

50% Totalt 9,9% 

varav kvinnor 

11,2% och 

män 8,6%

(+)

r

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Primärvård Process och 

produktion

Andel förstagångsföräldrar som genomgått 

hälsosamtal

50% 13,0% (+)

y

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Primärvård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget -1,9% (-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård, 

andel patienter (kvinnor och män) som fick komma 

inom 60 dagar (somatisk och psykiatrisk vård)

80% 82% (0)

G

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom 

specialiserad vård, andel patienter (kvinnor och män) 

som fick en operation eller åtgärd inom 60 dagar 

80% 77% (-)

Y

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till besök inom barn- och 

ungdomspsykiatri, andel patienter (flickor och 

pojkar) som erhållit nybesök inom 30 dagar från 

remissdatum

90% 87% (-)

y

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri 

där utredning påbörjats inom 30 dagar från beslut

80% 81% (-)

G

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk 

fysiologi, andel patienter (kvinnor och män) som fick 

komma inom 30 dagar 

90% Totalt 95% 

Radiologi 98%  

Klinisk 

fysiologi 73%

(+)

g

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 timmar 

(kvinnor och män)

90% 83% (+)

Y

>90 - 100 %  >75 - 90 %  0 - 75 %

Specialiserad vård Process och 

produktion

Ohälsotalet Ska minska bland 

både män och kvinnor

Ökning med 

0,3 dagar. 

För kvinnor 

var ökningen 

0,3 dagar och 

för män 0,2 

dagar

(-)

r

Minskat för 

både män och 

kvinnor

Minskat för 

antingen män 

eller kvinnor

Inte minskat 

för varken 

män eller 

kvinnor

Specialiserad vård Process och 

produktion

Antal skador per 1000 vårddagar Minskning 17,3 

skador/1000 

vårddagar

(-)

Y

Minskning Ökning  

<10%

Ökning 

>10%

Specialiserad vård Process och 

produktion

Vårdprevention, riskbedömning kvinnor och män, 

fall, nutrition och trycksår 

Minst 80% av 

patienterna i sluten 

vård som är 65 år och 

äldre ska 

riskbedömas.

85% (+)

G

80-100% 75-79% <75%

Specialiserad vård Process och 

produktion

Rökning inför operation 100% Måttet kan inte 

mätas i 

tertialet

90-100% 70-89% <70%

Specialiserad vård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Somatisk vård -

3,4%

(-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Tandvård Medborgare 

och kund

Möjlighet att få tid för undersökning utan akut behov 100% 100% (+)

G

>80 - 100 % >70 - 80 % 0-70 %

Tandvård Medborgare 

och kund

Antal remisspatienter specialisttandvård, som väntat 

mer än 60 dagar

0% 359 (-)

r

0% 1-200 fler än 200 

Tandvård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Barn och 

ungdomstandv

ård -1,6%

(+)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Utbildning Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget +0,5% (+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Kultur Medborgare 

och kund

Publik vid Smålands Musik och Teater > 120 000 helår 53 188 (+)

g

120 000 eller 

fler helår, 46 

000 eller fler 

delår 1

114 000-119 

999 helår, 43 

000 - 45 999 

delår 1

<114 000 

helår,  < 43 

000 delår 1

Kultur Medborgare 

och kund

Publik Smålands Musik och Teater - produktion 

utanför Kulturhuset Spira

50 000 helår 22 016 (n)

g

50 000 eller 

fler helår, 14 

000 eller fler 

delår 1

45 000 - 49 

999 helår, 12 

600 - 13 999 

delår 1

<45 000 

helår, < 12 

600 delår 1

Kultur Medborgare 

och kund

Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom, 

Smålands Musik och Teater

450 stycken helår 249 (+)

g

450 eller fler 

helår, 200 

eller fler delår 

1

350-449 <350

Kultur Medborgare 

och kund

Publik vid föreställningar riktade till barn och 

ungdom

Inget målvärde 23 099 Uppföljnings

mått. 

Gränsvärden för måluppfyllelse



Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2014-

04-30

2014/2013 

(+/0/-/n)

Måluppfyllelse 

(G/Y/R) Grönt Gult Rött

Gränsvärden för måluppfyllelse

Kultur Medborgare 

och kund

Andel kommuner inom länet där det varit 

föreställningar

100% 85% (-)

g

100% helår, 

77% eller mer 

delår 1

70-99 % 

helår, 54-76 

% delår 1

<70% helår, 

<54% delår 1

Kultur Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget -0,2% (-)

y

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

delområde 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

delområde

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI,  allmän 

trafik - alla länsbor

60% 55 % tot varav 

56 % kvinnor 

och 54 % män

(0)

y

60% eller mer 50-59% 49% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän 

trafik - resenärer

72% 74 % tot varav 

72 % kvinnor 

och 77 % män

(+)

g

72% eller mer 60-71% 59% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - 

serviceresor

85% 81% (0)

y

85% eller mer 70-84% 69% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Prisvärdhet 50% 42% (n)

y

50% eller mer 40-49% 39% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal resor Resandeökning 5% 

exkl skolresor

2,25% (+)

y

Ökning med 5 

% eller mer

Ökning med 

0-4,9 %

Minskning 

av antal 

resande

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal påstigande / mil (regional trafik) 10 stycken 8,82 (0)

y

10 eller fler 8-9 0-7

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Nettokostnad Nettokostnad inom 

ram

-2,0% (-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 %

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Kostnad / resenärkilometer (serviceresor) Inte öka mer än index 

(16,70 kr/km)

16,37 kr/km (-)

g

ökning med 

högst index

ökning med 

0-1% mer än 

index

ökning med 

2% eller mer 

över index

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Självfinansieringsgrad (allmän trafik) 45% år 2014 (50% 

över tid)

42% (-)

r

45% eller mer 44% 43% eller 

mindre

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, Rätt klädd 100% 99% (+)

g

>95 - 100 %  >85 - 95 %  0 - 85 %

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner 100% 90% (0)

g

>85 - 100 %  >80 - 85 %  0 - 80 %

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt 

nationella miljöbilsdefinitionen

85 % 2016 73% (n)

g

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Andelen materialåtervunnet avfall av totala 

mängden, inklusive organiskt avfall

65 % 2016, 52 % 

2014

38% (n)

r

≥ 52% 43-51% <43%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Minskning av den totala energianvändningen Minska med 27 % 

från 2013 till 2016, 

Minska med 21,7 % 

2014

21,9% (+)

g

Minka med 

21,7% eller 

mer (engergi-

användning på 

182 kWh/m2 

eller mindre)

183-186 

kWh/m2

187 kWh/m2 

eller mer

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala 

livsmedelskostnaden

30 % 2016 31% (+)

g

30% eller mer 25-29% <25%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga 

ämnen i varor i prioriterade upphandlingar

100 % av prioriterade 

upphandlingar

5 st och 100 % 

av de 

prioroiterade

(n)

g

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för 

leverantörer (nationell uppföljning)

100 % av prioriterade 

upphandlingar

4 st nationella 

upphandlingar 

där vi deltar, 

dvs 100 %

(n)

g

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Avtalstrohet 90% 92% (0)

g

>90 - 100 %  >80 - 90 %  <80 %

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Medarbetarsamtal 90% 94 % tot varav 

94 % kvinnor 

och 92 % män

(+)

g

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro <=3,5%, Kvinnor 

<=3,7%, Män 

<=2,3%

3,9 % tot 

varav 4,3 % 

kvinnor och 

2,3 % män

(-)

r

<=3,5 %, För 

kvinnor 

<=3,7%, För 

män <=2,3%

Når ej målet, 

men högst 

3,6 %, För 

kvinnor 

högst 3,8%, 

för män 

högst 2,4%

Högre än 3,6 

%, För 

kvinnor 

högre än 

3,8%, för 

män högre än 

2,4%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro Kvinnor <=3,7% 4,3% (-)

r

För kvinnor 

<=3,7%

Når ej målet, 

men högst 

3,8%

Högre än 

3,8%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro Män <=2,3% 2,3% (+)

g

<=2,3% Når ej målet, 

men högst 

2,4%

Högre än 

2,4%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Frisknärvaro >66% 66,9 % tot 

varav 64,3 % 

kvinnor och 

77,8 % män

(+)

g

Över 66 % Når ej målet, 

men lägst 64 

%

Under 64 %

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Kompetensutvecklingsplan 90% 89 % tot varav 

90 % kvinnor 

och 86 % män

(+)

y

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Mätetal som 

redovisas per 

förvaltning

Medarbetare Begränsa beroendet av bemanningsföretag Halvering av kostnad i 

förhållande till år 2011

Har ökat med 

cirka 8 mnkr 

jämfört med 

2011

(-)

r

Målet nått Minskning 

jämfört med 

2011 men ej 

nått målet

Högre 

jämfört med 

2011



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 91-122 

Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 97 

Dnr 

LJ2014/

612 

Delårsrapport 2014:1 

Föreligger delårsrapport för 2014:1. 

Genomgång av landstingsdirektör och ekonomidirektör.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 2014:1 godkänns.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Lena Skaring Thorsén  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   




