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Beslut 

Regionstyrelsen beslutar   

1. Bifalla yrkande avseende redovisning av sjukfrånvaro samt 

redovisning av måluppfyllelse och vidtagna åtgärder för barn och 

kultur samt  

2. Föreslå regionfullmäktige godkänna delårsrapport 2 för år 2016.  

Sammanfattning  

I ärendet redovisas enligt direktiv regionstyrelsens andra 

återrapportering till regionfullmäktige, delårsrapport 2 för år 2016.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-10-10 

 Tjänsteskrivelse 2016-10-03 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar att man gör en fördjupad analys avseende 

sjukfrånvaron, i detta yrkande instämmer Carina Ödebrink. 

Mikael Ekvall och Carina Ödebrink påpekar även att det i 

delårsbokslutet ska redovisas de aktiviteter som förekommit inom 

projektet ”heltid som norm”. 

 

Carina Ödebrink yrkar på att Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet återredovisar till styrelsen vilka åtgärder man avser att 

vidta vad gäller måluppfyllelsen barn och kultur.  

 

Beslutsgång 

På ordförandes fråga så bifaller styrelsen delårsrapport 2016:2. 

På ordförandes fråga så bifaller styrelsen även yrkande från Mikael 

Ekvall avseende redovisning sjukfrånvaro, samt yrkande från honom 

och Carina Ödebrink redovisning avseende måluppfyllelse och åtgärder 

vad gäller barn och kultur.  

 

Ordföranden meddelar att heltid som norm kommer att återrapporteras.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 
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Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Jeanette Söderström  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret  

Ekonomi 

 

 

Regionstyrelsen 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för attraktivitet, näringsliv och 

arbetsmarknad 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Delårsrapport 2016:2 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 föreslår Regionfullmäktige godkänna delårsrapport 2 för år 2016. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

samt Nämnden för attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad  

 godkänner delårsrapport 2 för år 2016 avseende de delar som avser nämndens 

verksamhet och utgiftsområden. 

 

Sammanfattning 
I ärendet redovisas enligt direktiv regionstyrelsens andra återrapportering till 

regionfullmäktige, delårsrapport 2 för år 2016.  

 

Information i ärendet 
För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som beslutats i budget 

och flerårsplan har regionfullmäktige i budget 2016 genom direktiv till 

regionstyrelsen begärt en återrapportering till fullmäktige. Detta ska ske genom 

två delårsrapporter (tertial 1 och 2) samt i årsredovisning. 

 

Regionledningskontoret överlämnar härmed delårsrapport 2 för år 2016. 
 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Jane Ydman 

Regiondirektör  Ekonomidirektör 



                2016-09-28 RJL2016/875 

 

 1 (32) 

DELÅRSRAPPORT 2016:2 

 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Länets invånare fortsätter att visa högt förtroende för verksamheten. Det visar 2016 års 

halvårsresultat för Hälso- och sjukvårdsbarometern. Resultaten ligger högre än riksgenom-

snittet och resultaten är i de flesta fall bland de tre bästa i landet. 

Arbete med att utveckla hälsofrämjande arbete, egenvård, primärvård och specialiserad vård 

pågår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. I somatisk vård ska kostnader-

na minska. Arbetet följer verksamhetsplanerna med positiv effekt inom flertalet områden 

även om målsättningarna ännu inte nås fullt ut. 

Sverigeförhandlingen har efter att föreslagit tre stationslägen i länet även tillkännagett sitt 

förslag om en första etapp bestående av förlängd Ostlänk från Järna (Stockholm) via Tranås 

till Jönköping. 

 

I januari 2016 fanns det ca 7 100 asylsökande i länet, varav ca 4 400 inte hade fått någon 

hälsoundersökning. Under januari till augusti har vårdcentralerna genomfört ca 3700 inle-

dande hälsoundersökningar för asylsökande, av de nuvarande 5 400 asylsökande i länet är 

det ca 500 personer som inte ännu blivit undersökta.  Även kvinnosjukvården, barnsjukvår-

den och barn- och ungdomspsykiatri är områden som fått en ökad belastning. Folktandvår-

den har också ett ökat vårdtryck, tandvårdsbehoven är ofta av akut karaktär, vilket kräver 

omprioriteringar i verksamheten.  Det extra statsbidraget avseende flyktingmottagandet är 

med och finansierar ökad hälsovård och vård och ett stort antal insatser för att underlätta in-

tegrationen.  

Handlingsplaner för länets RUS-arbete (RUS – Regional utvecklingsstrategi)  och webverk-

tyg tas fram genom ett omfattande förankringsarbete och inspel från över 60 aktörer i länet. 

De frågor som lyfts som extra viktiga för regionens utveckling är infrastruktur, bredband 

och kompetensförsörjning.  

 

Besluts har fattats om översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov med byggnation av ny 

huskropp intill huvudentrén som en första etapp. Samtidigt pågår byggnationer på Värnamo 

sjukhus och Höglandssjukhuset enligt plan. 

 

För att tydliggöra roller och ansvar för medarbetare håller regionen på att utarbeta och 

sprida koncept för arbete enligt rätt använd kompetens (RAK). Detta är både en viktig häl-

sofaktor och ett led i att komma till rätta med delar av bemanningssituationen.  

 

Indelningskommitténs har lämnat förslag om regionförstoring, där Region Jönköpings län, 

Region Östergötland, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar föreslås bli en av de sex 

nya regionerna från 2023. 

Antalet disponibla vårdplatser inom den somatiska vården fortsätter att minska. Länets slu-

tenvårdskliniker har ändå fortsatt bland det lägsta antalet överbeläggningar och utlokali-

serade patienter per 1 000 invånare jämfört med andra. Arbetet fortsätter med målet att 

vara i budgetbalans vid utgången av 2016. 
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Måluppfyllelse och god hushållning  
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region-

ens styrning. Föreliggande delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges mål 

uppnås.  

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på tillgänglighet, bemötande, kliniska 

resultat, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling 

har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.  

 

Tabell: Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2016-08-31 Andel 2015-08-31 Andel 

Antal mål som 

är uppfyllda  
 

17 

 

38 % 

 

20 

 

42 % 

Antal mål som 

är delvis upp-

fyllda 

 

 

18 

 

40 % 

 

17 

 

35 % 

Antal mål som 

inte är upp-

fyllda 

  

10 

 

22 % 

 

11 

 

23 % 

Antal mål som 

mäts i delåret 

  

45 

  

48 

 

 

 

Efter åtta månader nås 38 procent av målen och sammanlagt 78 procent av 

målen nås helt eller delvis. Av de 10 mål som inte nås avser fyra det eko-

nomiska perspektivet.  

 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor vilket är 14 

miljoner kronor lägre än budget. 

 

Årsresultatet tillsammans med avskrivningar ger ett investeringsutrymme på 642 miljoner 

kronor. Nettoinvesteringarna beräknas bli 634 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor 

lägre än budget. Det innebär att egenfinansieringsmålet förväntas nås. Det prognostiserade 

årsresultatet motsvarar 2,7 procent av skatter och statsbidrag. 
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VERKSAMHET 

Hälso- och sjukvård 
Invånarna i Jönköpings län har fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar 

2016 års halvårsresultat för Hälso- och sjukvårdsbarometern (tidigare Vårdbarometern). 

Resultaten ligger högre än riksgenomsnittet och resultaten är i de flesta fall bland de tre 

bästa i landet. 

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse  

 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har 

behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården ska vara den genuina basen i 

hela hälso- och sjukvårdssystemet. Tätt samarbete mellan kliniker, vårdcentraler och hem-

sjukvården, vårdplanering och förebyggande insatser för en relativt liten grupp mest sjuka 

invånare ska bidra till bättre vård, färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och 

bättre möjligheter att klara bemanningen på sjukhusen. 

 

 

 

 
Arbetet ska bygga på förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 

och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och in-

vånarna själva. Ett stort antal projekt har initierats för att stödja utvecklingen i önskad rikt-

ning. Även andra regionövergripande projekt som KPP (Kostnad per patientkontakt), KPS 

(Kapacitet- och produktionsstyrning) och RAK (Rätt använd kompetens) är viktiga meto-

der för att stödja utvecklingen ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. 
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Inom verksamhetsområde Medicinsk vård pågår utredningar kring akutsjukvården, mobila 

geriatriska team, palliativ vård och barnsjukvården. 

Den 1 juni invigdes länets nya sprututbytesmottagning. Syftet med sprututbytet är att 

främja hälsa och förbättra livskvaliteten för personer som injicerar narkotika. Sprututbytet 

ska minska risken för infektioner och spridning av smittsamma sjukdomar, men också ge 

möjligheter att nå individer och erbjuda dem en väg ut ur missbruket. 

Med mål om ökat samarbete har Läkemedelsgruppen för Sydöstra sjukvårdsregionen bil-

dats och startat arbetsgrupper inom följande områden; gemensamma utbildningar, läkeme-

delsmallar i Cosmic och ordnat införande av nya kostnadskrävande läkemedel. 

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

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

processen för självskadebeteende. Processarbetet utvärderas och därefter tas beslut om hur 

arbetet ska fortsätta. 

Inom riskbruk, missbruk och beroende finns lokala överenskommelser med varje kommun 

i länet.  

Det pågår en kontinuerlig utveckling inom olika områden i sjukvårdsregionen tillsammans 

med Östergötland och Kalmar. Samarbete är organiserat inom bland annat IT, läkemedels-

upphandlingar slutenvård, HR -kompetensförsörjning, kunskapsstyrning-programråd och 

nationella riktlinjer och inom upphandlingsområdet. Regionsjukvårdsledningen ger upp-

drag och följer regelbundet upp aktiviteter och resultat. Dessutom sker samarbete och fort-

löpande utveckling-/förbättringsarbete i centrumråd, RMPG och övriga nätverk.  

 

Primärvård  

Perspektiv: Medborgare och kund  

Regionfullmäktige beslutade i april 2016 att en godkänd leverantör i samma kommun får ta 

över en vårdcentral, vars avtal sagts upp, och driva den som filial inom ramen för sitt be-

fintliga avtal. Från och med 1 maj 2016 drivs vårdcentralen i Forserum som filial till 

Bräcke Diakoni Vårdcentralen Nyhälsan i Nässjö. Det innebär att det i nuläget finns 46 

vårdcentraler i regionen, varav 16 i privat regi. 75 procent av länets invånare har valt en 

vårdcentral som drivs av Vårdcentralerna Bra Liv och 25 procent har valt privata aktörer.  

 

Länets vårdcentraler är även populära hos befolkningen i andra län. 1 570 personer, folk-

bokförda i ett annat län, har valt en vårdcentral i Jönköpings län. Av länets invånare är det 

550 som har listat sig i andra län. 

Systemmätetal Mål Resultat  Mål-
uppfyl-
lelse  

Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som kommit fram 

på telefon samma dag  

100 % 100 %  

Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter som fick 

komma på läkarbesök inom fem dagar 

90 % Totalt 86,7 %  
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Andelen patienter som fått besök hos allmänläkare inom fem dagar är något högre än mot-

svarande period 2015. Målet har delvis uppfyllts. 

 

Perspektiv: Process – och produktion 

Systemmätetal Mål  Resultat  

Mål-
uppfyl-
lelse  

Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som genomgått hälsosam-

tal 

50 % 

(helår) 

Totalt 21,8 %, 

kvinnor 24,5 % 

män 19,1 % 

 Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 

 

50 % 

(helår) 

Totalt 20,8 %, 

mammor 23,6% 

pappor 17,3 % 

 

 

Andelen som genomgått hälsosamtal har ökat något jämfört med samma period 2015. 

 

Tabell: Produktionstal  

 Utfall 

Tertial 2 

2016 

Utfall 

Tertial 2 

2015 

Förändring Utfall 

2015 

Primärvård 

Läkarbesök 

Besök annan personalkategori  

 

 

315 406 

551 511 

 

 

315 212 

542 996 

 

 

194 

8 515 

 

 

 

479 587 

857 577 

 

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

drygt en procent.  

Hälso- och sjukvård för asylsökande har blivit en viktig uppgift för primärvården till följd 

av läget i omvärlden. Vårdcentraler och barnhälsovårdsenheter på mindre orter med stora 

asylboenden har varit hårt ansträngda under perioden eftersom bemanning och lokaler inte 

är anpassade för så stora behov.  

I januari 2016 fanns det ca 7 100 asylsökande i länet, varav ca 4 400 inte hade fått någon 

hälsoundersökning. Under januari till augusti har vårdcentralerna genomfört ca 3700 inle-

dande hälsoundersökningar för asylsökande, vilket kan jämföras med att under hela 2015 

genomförde de 3 600 hälsoundersökningar. Vårdcentralerna har haft möjlighet att få hjälp 

med hälsoundersökningar från två mobila team, och har tillsammans med barn- och ung-

domsmedicinska mottagningen sett till att av de nuvarande 5 400 asylsökande i länet är det 

ca 500 personer som inte ännu blivit undersökta.   

Regionens krav på god tillgänglighet till psykosociala team på alla vårdcentraler har inne-

burit att flera vårdcentraler infört nya rutiner för bedömningsbesök. Några vårdcentraler 

har anställt nya medarbetare till sina psykosociala team. Det är dock för tidigt för att kunna 

dra några slutsatser i hur hög grad tillgängligheten förbättrats. 

Regionens krav på vårdsamordnare på alla vårdcentraler har ökat medvetenheten och kun-

skapen om de mest sjuka invånarna som vårdcentralen ansvarar för. Utveckling av arbets-
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sätt och vårdsamordning sker inom ramen för regionens satsning ”Tillsammans för bästa 

möjliga hälsa och jämlik vård” som startade i början av året. Antalet vårdplaneringstill-

fällen och antalet hembesök har ökat marginellt, men inte i den utsträckning som förvän-

tats. 

Hittills har vårdcentralernas intresse varit svalt för den särskilda ersättningen för utökade 

öppettider som infördes vid åsskiftet (600 kronor per timme, maximalt 200 000 kronor per 

år). Några vårdcentraler har utökade öppettider sedan tidigare. 

Perspektiv: Ekonomi    

Inför 2016 införde Regionen enhetliga patientavgifter. Den förändringen beräknades med-

föra en förstärkning på 30 miljoner kronor till vårdcentralerna och uppföljning efter åtta 

månader indikerar att beräkningen stämmer.   

Ekonomin för primärvården som helhet är i balans, men det finns obalanser. För barnhäl-

sovården och barn- och ungdomshälsan prognosticeras ett positivt resultat på totalt ca 12 

miljoner kronor. Det beror till största del på vakanser och att barn- och ungdomshälsan i 

Värnamo inte startat sin verksamhet förrän efter sommaren. Vårdvalsenheten centralt pro-

gnosticerar ett överskott på ca 18 miljoner, däremot är prognosen för Vårdcentralerna Bra 

Liv ett resultat på ca - 25 miljoner kronor. En del av Vårdvalsenhetens överskott beror på 

svårigheten att inför året korrekt budgetera kostnaden för frikort på grund av de nya enhet-

liga patientavgifterna. Ersättningsnivåerna behöver därför justeras under året. Utöver detta 

har läkemedelskostnaderna inom primärvården ökat mycket mer än prognosen inför året. 

Inom Vårdcentralerna Bra Liv har användningen avbemanningsföretag ännu inte minskat.  

 

 Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans 

- nettokostnad per verksamhetsområde 

Ej överstiga budget Överskott med 0,8 % 

  

Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

 
Primärvård 1 090,7 1 679,1 1 665,0 14,1 1 656,2 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta utanför. 
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Specialiserad vård  
Patienternas helhetsintryck av sjukhusvården i Region Jönköpings län är god. Men man 

vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Det visar årets nationella patientenkät 

som är Sveriges största mätning av vad patienterna tycker. Den har under våren 2016 ge-

nomförts inom den öppna och slutna somatiska specialiserade vården. Undersökningen 

omfattar sju dimensioner såsom till exempel information och kunskap, tillgänglighet samt 

bemötande Inom samtliga dimensioner har vi ett minst lika bra resultat som riksgenomsnit-

tet. I den öppna vården är exempelvis nio av tio patienter nöjda med tillgängligheten och 

med respekt och bemötande. Samma goda resultat, 91 procent positiva svar, återfinns både 

i öppen och i sluten vård när det gäller helhetsintrycket av vårdepisoden. Jämförelser med 

tidigare undersökningar är inte möjliga eftersom undersökningsmetoden har förändrats. 

Resultatet håller på att bearbetas inom respektive klinik som utgångspunkt för förbättring. 

Tabell: Resultat av nationell patientenkät våren 2016, somatisk vård 

Dimension Andel positiva svar i % 

Öppen vård 

Andel positiva svar i % 

Sluten vård 

 Jönköping Sverige  Jönköping Sverige 

Information och kunskap 82 82 79 78 

Emotionellt stöd 85 84 88 87 

Kontinuitet och koordinering 86 85 87 86 

Respekt och bemötande 90 89 84 84 

Delaktighet och involvering 82 81 73 73 

Tillgänglighet 90 88 89 88 

Helhetsintryck 91 90 91 88 

Genomsnitt 87 86 84 83 

Svarsfrekvens % 49 47 48 50 

 

Regionfullmäktige har beslutat att anta förslaget till översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov 

och byggnation av ny huskropp intill huvudentrén som en första etapp. Huset ska bland an-

nat innehålla en ny akutvårdsavdelning, två medicinvårdavdelningar med tillhörande dag-

sjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. Tanken är att integrera vårdav-

delning, dagsjukvård och mottagningar vilket ger samverkansvinster och bemanningsmäss-

iga fördelar, och lokalernas utformning ska ge möjlighet till flexibel användning. Det 

översta våningsplanet får utbildningslokaler för den läkarutbildning som regionen ska bed-

riva på uppdrag av Linköpings universitet. 

Sedan 2013 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlat in data om överbelägg-

ningar och utlokaliseringar och de flesta sjukhus har ökat antalet sedan dess. Region Jön-

köpings län ligger bland de landsting/regioner med lägst överbeläggningar och utlokali-

seringar.  
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Rapportering från augusti 2016, visar att länets slutenvårdskliniker fortsatt har lägre antal 

överbeläggningar och utlokaliserade patienter per 1 000 invånare jämfört med riksgenom-

snittet. Dock har antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökat något 2016, det 

pågår också aktiviteter för att minska antalet överbeläggningar. 

 

Perspektiv: Medborgare och kund  

 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård, andel 

patienter (kvinnor och män) som fick komma inom 60 dagar 

(somatisk och psykiatrisk vård) 

80 % Totalt 82,1 % 

kvinnor 83,4 % 

män 80,3 %  

Faktisk väntetid till besök inom barn- och ungdomspsykiatri, 

andel patienter (flickor och pojkar) som erhållit nybesök 

inom 30 dagar från remissdatum 

90 % Totalt 93,2 % 

kvinnor 94 % 

män 92,4 %  

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri där utred-

ning påbörjats inom 30 dagar från beslut 

90 % Totalt 60,3 % 

kvinnor 56,6 %  

män 62,4 %  

Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk fysio-

logi, andel patienter (kvinnor och män) som fick komma 

inom 30 dagar 

90 % Totalt 86,9 % 

Radiologi 90,5  

Klinisk fysio-

logi 58,8 %  

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom specialiserad vård, 

andel patienter (kvinnor och män) som fick en operation eller 

åtgärd inom 60 dagar 

80 % Totalt 79 % 

kvinnor 78,6 % 

män 79,4 %  

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 timmar (kvin-

nor och män) 

90 % Totalt 81 % 

kvinnor 79 % 

män 82 %  

 

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

lighet. Målet för specialiserad vård, genomförda besök inom 60 dagar uppnås och det sker 

också en viss förbättring gentemot motsvarande period föregående år. Resultatet för ge-

nomförda operationer och åtgärder inom 60 dagar fortsätter att förbättras. Regionens ögon-

kliniker visar även denna period en klart ökad tillgänglighet.  
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Barn- och ungdomspsykiatrin klarar inte tillgänglighetsmålet för kvalificerade utredningar. 

I resultatet för kvalificerad utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin ingår även pati-

entvald väntan. Rutiner och arbetssätt samt samverkansavtal med kommunen ses över för 

att förbättra resultatet. 

Läget är oförändrat på akutmottagningarna och målet att 90 procent av patienterna som be-

söker mottagningarna ska vara färdiga och lämna inom 4 timmar nås inte. Ett exempel på 

undantag är dock öron-näs- och halskliniken på Länssjukhuset Ryhov där 94 procent av 

patienterna är färdigbehandlade inom 4 timmar. Tillsammans med primärvården pågår 

flera aktiviteter för att försöka minska patienttrycket på akutmottagningarna. Ur ett nation-

ellt perspektiv är tillgängligheten god. 

 

 Perspektiv: Process- o produktion 

Systemmätetal Mål Resultat  

Mål-

uppfyl-

lelse  

Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 vårddagar Minsk-

ning 

Utfallet i tertia-

let är 13,7 ska-

dor (lägre än 

genomsnittet)  

Vårdprevention, riskbedömning av fall, nutrition och tryck-

sår  

80 % 84 % 

 

 

Antal vårdrelaterade skador har minskat något och detta är i linje med nationella resultat. 

De mest förekommande skadorna utgörs av vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelate-

rade skador samt blåsöverfyllnad.  

Ett omfattande arbete med att strukturera om verksamheten pågår inom somatisk vård. 

Arbetet med att koncentrera kirurgin för att trygga kompetensutveckling och förbättra me-

dicinska resultat pågår och fördelning av operationer görs så att tre akutsjukhus kan säker-

ställas. Bröstcancerkirurgi har samlats på Länssjukhuset Ryhov samtidigt som annan verk-

samhet samlas på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Inom bröstcancerkirurgin ut-

förs mer än 50 procent av bröstcanceringreppen i dagkirurgi. Fördelningen av operationer 

har bland annat lett till bättre medicinska resultat inom rektalcancerkirurgi och kärlkirurgi. 

Operationsfördelningen fortsätter enligt plan med fler typer av ingrepp. Från och med 2017 

bildar kirurgklinikerna i länet en gemensam länsklinik, det regionövergripande sättet att 

arbeta ger bättre förutsättningar för att trygga de kompetenser som behövs när vården blir 

allt mer specialiserad.  

Gemensamma kliniker för medicinsk och geriatrisk vård på Höglandssjukhuset och vid 

Värnamo sjukhus har bildats. De har till stor del gemensamma patienter i form av multi-

sjuka äldre och har sedan tidigare mycket täta samarbeten. På Länssjukhuset Ryhov har be-

tydande förändringar gjorts inom både medicinkliniken, geriatriska kliniken och ortoped-

kliniken. För strokeenheten pågår en nystart och enheten ska öppna upp alla vårdplatser 

under senhösten.  
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Tabell: Produktionstal 

 Utfall 

Tertial 2 

2016 

Utfall 

Tertial 2 

2015 

Förändring Utfall  

2015 

Somatisk vård 

    

Vårdtillfällen 38 370 40 684 -2 314 61 008 

Vårdtid 153 045 164 532   -11 487 246 686 

Läkarbesök 276 258 275 480  778 424 151 

Besök annan personalkategori  194 627 178 513 16 114 281 838 

Psykiatrisk vård     

Vårdtillfällen 3 081 3 001 80 4 656 

Vårdtid 38 733 39 241 -509 61 281 

Läkarbesök 16 483 15 721 762 24 465 

Besök annan personalkategori  68 351 

 

68 326 

 

25 106 467 

 

Egenproducerad vård:     

Somatik disponibla vpl 666 729 -63 732 

Psykiatri disponibla vpl 139 143 -4 145 

Antal DRG-poäng somatik 

Antal DRG-poäng psykiatri 

54 483 

6 338 

57 209 

6 108 

-2 726 

230 

87 146 

9 335 

 

Antalet disponibla vårdplatser inom den somatiska vården har minskat i förhållande till 

motsvarande period föregående år framför allt i samband med sammanslagningar av de 

medicinska och geriatriska klinikerna vid Höglandssjukhuset Eksjö och samt Värnamo 

sjukhus. Svårigheten att bemanna med sjuksköterskor är en annan orsak till att de dispo-

nibla platserna blivit färre.  

Det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor inför sommaren. Antalet vårdplatser fick re-

duceras mer än tidigare år framförallt inom verksamhetsområde medicin. Såväl andel 

överbeläggningar som andel utlokaliserade har varit högre än i jämförelse med förra som-

maren. God samverkan inom sjukhuset har underlättat bemanning och vårdplatsbelägg-

ning. Den planerade verksamheten minskade och fler undersköterskor har anställts. Sär-

skild ersättning har betalats ut till sjuksköterskor som avstått hel eller del av sin sommar-

semester. Kostnaden för den särskilda ersättningen beräknas bli på samma nivå som för 

sommaren 2015. Chefer och sjuksköterskor som arbetar administrativt har gått in och arbe-

tat kliniskt i större utsträckning. 

Antalet vårdtillfällen inom den egenproducerade somatiska vården minskar jämfört med 

föregående år, samtidigt fortsätter vårdtiden att minska. Vårdtillfällen inom köpt somatisk 

vård är i stort sett oförändrad mellan åren medan vårdtiden minskar något. Antalet dagki-

rurgiska ingrepp ökar något i jämförelse med motsvarande period föregående år. Operat-

ioner i sluten vård minskar.  

Antalet läkarbesök är oförändrat mellan åren. Besök annan personalkategori ökar däremot 

med ca 9 procent där en förklaring kan vara det pågående arbetet avseende ”rätt använd 

kompetens” RAK. Antalet läkarbesök inom den psykiatriska vården har ökat. 



                2016-09-28 RJL2016/875 

 

 11 (32) 

Producerade DRG poäng inom den somatiska vården minskar med ca 5 procent i jämfö-

relse med motsvarande period 2015. Detta beror framförallt på färre vårdtillfällen vilket 

ligger i linje med regionens strävan att flytta vård från sluten till öppen vård. Verksamhets-

område medicin står för den största delen av minskningen. 

Under de åtta första månaderna 2016, jämfört med samma period 2015, har asylsökande 

som sökt vård mer än dubblerats inom den specialiserade vården. Ökningen motsvarar en 

halv procentenhet av totala antalet kontakter. Exempel på områden som ökat är kvinno-

sjukvården, barnsjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Arbetet med standardiserade vårdförlopp inom cancervården fortsätter. Syftet är att för-

korta ledtider från misstanke av cancer till start av behandling. På så sätt skapas det en mer 

jämlik cancervård med ökad kvalitet. Hösten 2015 infördes standardiserade vårdförlopp för 

fem cancerformer. Under 2016 har ytterligare tretton diagnoser införts och under 2017 pla-

neras för ytterligare tio cancerformer. I ett nationellt perspektiv ligger regionen generellt 

mycket bra till i uppföljning av ledtider. Införandet har stärkt patientens roll som medaktör 

och bidragit till en utökad personcentrerad vård.  

Verksamhetsplanen för psykiatrin fokuserar på en övergripande god och jämlik vård, till-

gänglighet till neuropsykiatriska utredningar samt att minska antalet patienter som har 

återkommande inläggningar i slutenvård. Arbete pågår i Värnamo med att inrätta mobilt 

psykiatriskt team. Om det leder till minskat behov av slutenvård och ökad patientnöjdhet 

kan arbetssättet spridas.  

Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras inom ramen för avtalet för regionvård och ett 

utvecklat samarbete med rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena finns. I nuläget an-

vänds alla platser som avtalats. Dessutom köps platser i andra landsting. Nationellt råder 

det allmän brist på rättspsykiatriska vårdplatser. Arbetet med att utreda om enheten i Jön-

köping ska inriktas mot utslussning har därför pausats. 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans 

- nettokostnad/verksamhetsområde 

Ej överstiga budget Underskott 2,5 % i soma-

tisk vård 

Överskott 3,2 % i psykia-

trisk vård 

 

 

Kirurgisk vård och Medicinsk vård har i uppdrag att inför 2017 ha genomfört en minskning 

av nettokostnaderna med totalt 150 mnkr. Målsättningen i uppdraget är att åtgärderna ska 

ge full ekonomisk effekt från och med 2017. Eftersom 2016 startade med en för hög netto-

kostnadsnivå förväntas en helårsprognos med utfall högre än budget under 2016, men med 

en successiv förbättring under året.  
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Utvecklingen och prognos av faktiska årsarbetare i förhållande till målet (minska med 100 

stycken per verksamhetsområde) justerat för omorganisationer mellan verksamhetsområ-

dena. 

 

 

 

Budgetbalans ska nås genom att kostnaderna sänks med 150 miljoner kronor på årsbasis 

inom den somatiska vården. Detta sker genom förändringsprojekt, omfördelning av operat-

ioner och standardiserade vårdförlopp. Regionövergripande arbetas det för att skapa en 

jämlik vård, gemensamma arbetssätt och minskade kostnader. Inom de olika specialiteterna 

(medicinska programgrupper MPG) utvecklas samarbeten för att hitta de bästa arbetssätten 

och synergier mellan klinikerna på de tre sjukhusen. Bästa sättet att arbeta blir tydligt när 

man jämför resultat, vårdtider och kostnader. 

 

 

 *Nettokostnad exkl regiongemensamt 

Verksamhetsplanen har haft en positiv effekt på flertalet områden även om en hel del åter-

står innan målsättningarna nås fullt ut. Öppenvårdsbesöken ökar nästan enligt plan och det 

är framförallt besök hos annan vårdgivare än läkare som ökar. 

Nettokostnadsökningen för somatisk vård förväntas stanna på 3,2 procent 2016. Det är 1,5 

procent mindre än föregående år och förklaras främst av en begränsad ökning inom de två 

stora verksamhetsområdena, kirurgisk vård och medicinsk vård. Trots en positiv utveckling 

under året förväntas inte nettokostnaden ha minskat tillräckligt för en ekonomi i balans vid 

året slut. En nyckelfaktor för att lyckas fullt ut med åtgärdsplanen är att arbetet med ”Till-

sammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” intensifieras och där samverkan med 

bland annat primärvården och kommunerna utvecklas ytterligare. 

Tabell: Återrapportering verksamhetsplan för ekonomi i balans somatisk vård

Område Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Mål helår Resultat

Avvikelse mot budget somatisk vård, tkr -185 300 -161 600 -128 400 Balans vid året slut viss obalans

Nettokostnad* somatisk vård inkl läkemedel, tkr 4 800 000 5 027 000 5 189 000 Successivt avta viss minksning

Hyrpersonal kostnad somatisk vård, tkr 27 500 34 300 37 000 Minska 2 700

Läkemedelskostnad somatisk vård, tkr 544 990 604 917 655 000 Som riket 8,3%

Område
Utfall aug 

2014

Utfall aug 

2015

Utfall aug 

2016 Mål helår Resultat aug

Disponibla vårdplatser, somatisk vård  i aug resp år 721 678 584 -100 -94

Disponibla vårdplatser, somatisk vård snitt tom aug 773 729 666 -100 -63

Vårdtillfällen, somatisk vård exkl köpt vård tom aug resp år 36 692 37 027 34 712 -8 200 -2 315

Antal öppenvårdsbesök spec vård (exkl köpt vård) 393 714 415 584 430 462 25 100 14 878

Årsarbetare medicinsk- och kirurgisk vård i aug resp år uppg saknas 3 909 3 862 -200 -47
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Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka men ökningstakten är något lägre inom den 

somatiska vården. Målsättningen om en minskning nås inte. Minskade kostnader finns 

inom barn-, ögon- och öron-näs och halsklinikerna däremot ökar kostnaderna sammantaget 

inom kirurg- och medicin-geriatrikklinikerna samt medicinsk diagnostik. 

Läkemedelskostnaderna följer utvecklingen i riket. 

Disponibla vårdplatser har minskat enligt plan däremot har antalet vårdtillfällen inte mins-

kat i motsvarande omfattning. Det medför att beläggningsgraden ökar något.  Målsättning-

en att minska antalet årsarbetare med 200 har inte nåtts. Antalet årsarbetare är i augusti 

cirka 50 färre än motsvarande tidpunkt 2015 då hänsyn har tagits till organisatoriska för-

ändringar. Bakom minskningen finns det samtidigt områden som ökar till exempel operat-

ion och intensivvårdsverksamheten.  

 

 

 

Tillgängligheten inom den somatiska vården är fortsatt bra och har inte påverkats negativt. 

Antalet röntgenundersökningar har minskat något inom den somatiska vården men kostna-

derna minskar inte i samma takt då utvecklingen går mot mer avancerade och dyra under-

sökningar. 

I verksamhetsplanen ingår även att minska den köpta vården. Remitteringen har minskat 

från vissa specialiteter.   

Kostnaderna för köpt somatisk rikssjukvård varierar ofta kraftigt över tid. Till och med au-

gusti 2016 är de 12 miljoner kronor lägre än samma period 2015. Främst är det lägre kost-

nader inom barnsjukvården, akut och valfri vård samt viss hemtagning av tidigare remitte-

rad vård.  

Kostnaderna för köpt vård från regionsjukvård från Universitetssjukhuset i Linköping fort-

sätter att öka. Ökningen prognosticeras till 5,8 procent eller 22 miljoner kronor och är en 

effekt av både ökade volymer och ökade kostnader vid universitetssjukhuset. Ökningarna 

är störst inom hjärtsjukvården samt för kirurgisk och onkologisk vård.  

Regionens kostnader för ögonsjukvård ökade med 20 miljoner kronor mellan 2014 och 

2015. Kostnadsutvecklingen under 2016 ser mer positiv ut, vilket huvudsakligen beror på 

minskning av hyrläkare, mer effektiv hantering av läkemedel samt en ökning av såld vård. 

Till och med augusti har ögonsjukvården förbättras med fyra miljoner kronor samt ytterli-

gare tre miljoner kronor på läkemedel. 

Kompletterande nyckeltal
Utfall aug 

2014

Utfall aug 

2015

Utfall aug 

2016

Läkarbesök primärvård vårdval 286 381 292 331 294 720

Tillgänglighet (%) läkarbesök inom 60 dagar, somatisk vård, första besök 78% 81% 82%

Tillgänglighet (%) operationer inom 60 dagar, somatisk vård, 70% 75% 79%

Tillgänglighet (%) akutmottagning (andel inom 4 tim) 85% 81% 81%

Tillgänglighet (%) läkarbesök  5 dagar, primärvård 92% 89% 87%

Beläggningsgrad (%) somatisk vård 79,2% 82,2% 86,5%

Överbeläggningar antal dygn, somatisk vård 2 489 1 856 5 290

Utlokaliserade antal dygn, somatisk vård 1 036 1 220 1 315

Röntgen specialiserad vård, antal 95 466 96 391 92 334

Röntgen primärvård vårdval, antal 31 531 33 345 35 111

Röntgen specialiserad vård, tkr 181 766 177 270 181 779

Lab specialiserad vård, tkr 164 640 170 331 179 212
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Ett sätt att mäta produktivitetsutvecklingen är att beräkna kostnaderna per DRG-poäng. 

Inom somatisk vård visar utfallet till och med augusti 2016 på en försämrad produktivitet 

jämfört med samma period 2015. Kostnaderna inom främst sluten vård har inte minskat i 

samma takt som produktionen.  

Helårsprognosen för psykiatrin som helhet visar ett överskott på 25 miljoner kronor. Det är 

i nivå med tertial 1 2016 och bokslut 2015.  

För den specialiserade vården kan avgiftsförändringen som genomfördes inför 2016 inne-

bära att patientintäkterna blir ca 1 miljon kronor lägre än beräkningen inför beslutet. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

             

 Somatisk vård 3 381,2 5 061,0 5 189,4 -128,4 5 108,2 

 Psykiatrisk vård  478,4 763,2 739,1 24,1 745,2 

             

 
Summa Somatisk- o Psykiatriskvård 3 859,6 5 824,3 5 928,6 -104,3 5 853,4 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta utanför. 

  

 

Övrig Hälso- och sjukvård  
Inom övrig hälso- och sjukvård ingår ett antal områden som ambulanssjukvård, smitt-

skyddsverksamhet, FoU, folkhälsa, hjälpmedel och sjukresor. Hela området beräknas re-

dovisa ett överskott på ca 23 miljoner kronor 2016. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

 
Övrig hälso- o sjukvård 381,3 615,5 592,8 22,7 583,5 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta utanför. 

   

Ambulansverksamheten tillfördes 17 miljoner kronor i budgeten 2015. Den förstärkta ra-

men täckte inte fullt ut underskottet utan en kostnadsanpassning skulle även ske för att 

uppnå ekonomisk balans. Prognos för 2016 visar på en viss försämring jämfört med 2015. 

Antalet ambulansuppdrag fortsätter att öka något (1,2 procent)  och uppgår till 30 425 upp-

drag för de åtta första månaderna i år. Främst är det prioritet 1 larm som har ökat.  En ut-

redning ser över ambulansorganisationen i länet så att resurserna utnyttjas på bästa sätt.  

Från och med 1 mars har barn och unga mellan 8 och 19 år enligt lag rätt till bidrag för 

standardglasögon eller kontaktlinser. Bidraget lämnas ut via optiker genom avdrag i sam-

band med köp av glasögon eller kontaktlinser. Under året har 2 859 barn och ungdomar fått 

ta del av bidraget och enligt prognosen kommer statsbidraget användas fullt ut. 
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Överskott prognostiseras för bl.a. statsbidrag, rehabiliteringsgarantin, samt medel för nya 

kostnadskrävande läkemedel för Hepatit C. 

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-

upp-

fyllelse 

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

inom 60 

dagar 

92 % 

 Väntan till specialisttandvård för patienter med remiss. Ingen 

väntat mer 

än 60 

dagar. 

693 patienter 

  

Även om mätetalet per kommun visar att det finns möjlighet att få tid hos någon utförare i 

tolv av länets tretton kommuner är ändå den övergripande bedömningen att läget är an-

strängt. Med några få undantag kan allmäntandvårdsklinikerna idag inte ta emot nya pati-

enter för undersökning. Dessutom ses en ökande eftersläpning på revisionslistorna med 

upp till tre år. Någon klinik börjar dessutom se svårigheter med att hinna med barnpatienter 

och akuta. Regionen har fått en stor tillströmning av asylsökande, vilka oftast kräver 

mycket tandvård. Denna tandvård är ofta av akut karaktär och prioriteras framför omhän-

dertagande av vuxna patienter utan besvär. Detta medför ett ökande vårdtryck och att revis-

ionspatienter får vänta längre. 

 

Antalet remitterade patienter som har väntat på behandling mer än 60 dagar är 693 perso-

ner, en ökning med 185 personer sedan årsskiftet, 107 personer fler än motsvarande period 

2015. Anledningen till kösituationen är sjukskrivningar och svårigheter att rekrytera.  

 

 Perspektiv: Process och produktion 

Folktandvården är inne i ett generationsskifte för tandläkarna och omfattande rekrytering 

pågår. Prognosen visar dock inte på någon förbättring under 2016. För specialisttandvården 

finns en kösituation inom ortodonti (tandreglering) och pedodonti (specialisttandvård för 

barn och ungdomar). Kön till pedodonti beror på ökat behov av narkosbehandling samti-

digt som det är brist på narkospersonal, narkoslokaler samt behandlande tandläkare. En av 

orsakerna till ökningen av antalet narkosremisser gällande barn är den ökande flykting- och 

asylinvandringen till länet. 

Folktandvården i Region Jönköpings län har från och med 2016 ansvar för hela den uppsö-

kande verksamheten. Att Folktandvården från och med årsskiftet tagit över den del av upp-

draget som tidigare varit upphandlat innebär en omställning i verksamheten och är anled-

ningen till att antalet munhälsobedömningar minskat jämfört med samma period 2015. 
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Verksamheten ökar dock i omfattning för varje månad men det blir en utmaning att vara i 

balans mot slutet på året. 

Tabell: Produktionstal tandvård 

  Utfall 

Tertial 2 

2016 

Utfall 

Tertial 2 

2015  

Förändring Utfall 2015 

Barn- och ungdomstandvård       

Antal behandlade barn, ftv 41 536 40 237 1 309 60 168 

Antal behandlade barn, privat 4 075 3 993 82 6 028 

Vårdtimmar (tandläkare) 22 008 19 674 2 334 31 811 

Vårdtimmar (övrig vårdpersonal) 9 017 8 410 607 13 565 

        

Vuxentandvård       

Antal behandlade vuxna 64 595 64 081 514 89 146 

Vårdtimmar (tandläkare) 52 530 56 229 -3 699 85 740 

Vårdtimmar (övrig vårdpersonal) 30 532 29 944 588 47 511 

         

Specialisttandvård       

Antal behandlade patienter 7 601 7 560 41 11 716 

Antal tandläkartimmar 32 853 32 015 838 51 601 

         

Uppsökande och nödvändig tandvård      

Munhälsobedömning 2 918 3 599 -681 4 194 

Nödvändig tandvård 3 368 3 225 143 3 649 

 

Perspektiv: Ekonomi  

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse 

Ekonomi i balans Ej överstiga budget Underskott med 3,1 % 

  

Allmäntandvård för Barn och ungdomar går med underskott. Anledningen är att antalet barn 

ökat under flera år och på senare tid med ett stort antal asylsökande barn, samt att behand-

lingsinsatserna ökat per barn.  

Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

 
Tandvård 143,2 226,9 234,0 -7,0 226,4 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta utanför. 
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Regional utveckling 

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Samverkan med olika aktörer enligt kompetensplattformsuppdraget har fortsatt via egna 

nätverk, men även via medverkan i andra aktörers nätverk. Utökad samverkan inom Yr-

keshögskoleutbildning (LYHS) pågår med hjälp av riktade projektmedel från Tillväxtver-

ket. Ett antal insatser som främjar integration och kompetensförsörjning har initierats och 

genomförts under våren med anledning av den nuvarande flyktingsituationen.   

Under en av dessa insatser togs en aktiv roll i att hjälpa ett av länets större teknikföretag 

med att finna efterfrågad spetskompetens som de tidigare haft svårigheter att lokalisera. 

Kompetensen fanns att finna bland länets asylsökande. Efter framtagandet och genomfö-

randet av en valideringsprocess anpassad för företagets behov blev fem stycken utländska 

talanger erbjudna praktik hos företaget med goda möjligheter för fortsatt anställning. 

 

RUS-processen 
Under våren 2016 genomfördes en länsturné där samtliga kommuner, Länsstyrelsen, Jön-

köping University samt ytterligare cirka 60 aktörer från offentlig, privat och ideell sektor 

besöktes. Syftet var att sprida information och lyfta den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) samt formera ett gemensamt arbetssätt för måluppfyllelse. Resultatet av turnén är 

dels att en ny webbplattform nu skapas kring utvecklingen i Jönköpings län och dels att 

varje aktör har utsett ett RUS-ombud som kommer att medverka i ett nätverk där samver-

kan kring regional utveckling står i fokus.  

 

Bredband 
Under det första halvåret 2016 har en rad samverkansmöten ägt rum med flertalet av aktö-

rerna inom bredbandsområdet. Aktörerna är regionen, kommunerna, länsstyrelsen, bred-

bandsoperatörer, fiberföreningar, myndigheter m.fl.  En god samverkan är nyckeln för att 

Jönköpings län ska nå bredbandsmålen till 2020.  

Ett robust och driftsäkert bredbandsnät till alla är en förutsättning inför den digitalisering 

som kommer att påverka oss på ett mycket påtagligt sätt i framtiden. I Region Jönköpings 

län har cirka hälften av hushållen och företagen en bredbandsuppkoppling i dagsläget.  

 

Infrastruktur 
Förhandlingar har fortsatt förts med Sverigeförhandlingen gällande nya stambanor för 

höghastighetstrafik. Regionen har särskilt uppmärksammat frågorna kring kopplingspunk-

ter vid de tre utpekade stationslägena i länet; Tranås, Jönköping och Värnamo, samt integ-

rerad trafik mellan de nya banorna och vissa sträckor på det befintliga nätet i syfte att öka 

den regionala nyttan. Regionen har tagit initiativ till samtal med andra berörda regioner för 

kommande trafikering på de nya stambanorna. Sverigeförhandlingen har i juli tillkännagett 

sitt förslag om en första etapp bestående av förlängd Ostlänk från Järna (Stockholm) via 

Tranås till Jönköping. 
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Näringsliv 
Under ett flertal år har regionen helt eller delvis finansierat ett antal strategiska verksam-

heter såsom Science Park-arbetet med insatser ute i länets samtliga kommuner, Ung Före-

tagsamhets arbete i länets skolor samt organisationen Coompanion som stöttar kooperativa 

företag. Under vårens budgetarbete har ett förslag tagits fram för att mer långsiktigt stödja 

dessa organisationer genom övergång från projektfinansiering till verksamhetsbidrag. 

 

Arbetet med att marknadsföra och bereda de affärsutvecklingscheckar som erbjuds länets 

företag har fortsatt under året. Liksom tidigare bedrivs arbetet i nära samverkan med Almi 

och EEN (Enterprise Europe Network). I övrigt har träffar skett med länets Näringslivsche-

fer vid fyra tillfällen.  

 
Utbildning  

Perspektiv: Medborgare och kund 

På Tenhults naturbruksgymnasium har trädgårdsinriktningen startats igen. Elever från 

Stora Segerstad naturbrukscentrum deltog under våren i ett flertal olika skol-SM med fina 

framgångar. Stora Segerstad utsågs i maj till Sveriges bästa UF-skola. Värnamo folkhögs-

kola har erhållit medel från regionen för att under 2016 och 2017 arbeta med att få in nyan-

lända i allmän kurs efter att de slutfört etableringskurs för nyanlända på skolan. 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Läsårets har präglats av en mycket god tillströmning av elever. Detta leder till att utbild-

ningens omfattning i form av elevveckor både när det gäller naturbruksutbildning och 

folkhögskoleverksamhet kommer att vara högre än föregående år.  

 

Tabell: Produktionstal utbildning 

Elevveckor Utfall Tertial 2 

2016 

Utfall Tertial 2 

2015 

Förändring Utfall 2015 

 Gymnasieskola     

- Naturbruk 13 055 12 520 535 12 420 

- Folkhögskola 13 100 12 597 503 12 542 

 

Perspektiv: Ekonomi 

För utbildningsverksamheten totalt sett prognostiseras ett överskott på cirka 4,5 miljoner 

kronor. I huvudsak beror detta på erhållna statliga medel för asylsökande som kommer att 

användas till utbildningsområdet, men där medlen inte kommer att förbrukas förrän 2017. 

De egna folkhögskolorna förväntas ge ett mindre överskott. 

 

Naturbruksutbildningarna som drivs på entreprenad åt kommunerna redovisade vid in-

gången av 2016 ett ackumulerat underskott (fordran på kommunerna) på 13,9 miljoner 

kronor. Som följd av åtgärdsplan och ökat antal elever uppvisar ekonomin nu ett överskott. 
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För 2016 bedöms skolorna klara minskningen av det balanserade underskottet med mer än 

2 miljoner kronor vilket är bättre än den plan som beslutats. 

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse  

Ekonomi i balans (exkl naturbruk) 

- nettokostnad / verksamhetsområde 

Ej överstiga budget 9,0 % 

   

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

 
Utbildning 28,2 50,1 45,6 4,5 42,6 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta 

utanför. 

   
 

 

Kultur  

Perspektiv: Medborgare och kund 

Systemmätetal 

Mål 

helår 

(delår) Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Publik Smålands Musik och Teater Kulturhuset Spira inklu-

sive Teateri 

 

>70 000 

(41 000) 

38 954  

Publik Smålands Musik och Teater produktion utanför Kul-

turhuset Spira inklusive Teateri 

>50 000 

(27 000) 

24 904 

 

Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom, 

Smålands Musik och Teater inklusive Teateri 

>450 

(260) 

107 

 

Publik vid föreställningar för barn och ungdom inklusive 

Teateri 

>35 000 

(20 000) 

17 115 

 

Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller 

annan kulturverksamhet 

100 % 

(84 %) 

100 % 

  

Smålands Musik och Teater har under året genomfört aktiviteter i samtliga 13 kommuner i 

länet. Verksamheten inom Kulturhuset Spira har under året haft en publik på cirka 39 000 

vilket är under målet men nästan i nivå med föregående år. Publikmålet på helår är 70 000. 

Målet förväntas ej heller nås när det gäller publik utanför kulturhuset Spira. Jämfört med 

föregående år är redovisat värde något bättre. Ett arbete med att skapa avtal med kommu-

ner och föreningar har påbörjats med syfte att öka Smålands Musik och Teaters publiksiff-

ror utanför Kulturhuset Spira.  

Antalet föreställningar för barn/ungdom uppgår under året till 107. Målet på helår är 450. 

Fokus har i första hand lagts på att nå publikmålet för barn och ungdom. 
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Under året pågår flera projekt inom kulturområdet som finansieras via statliga medel för 

asylsökande. 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Tabell: Produktionstal Smålands musik och teater 

Antal föreställningar och publik/föreställning Utfall Tertial 

2:2016  

Utfall Tertial 

2:2015 

 

Utfall  

2015 

 Antal föreställningar, totalt 312 564 907 

– varav föreställningar vid Kulturhuset Spira 202 261 389 

– varav föreställningar utanför Kulturhuset Spira 110 303 518 

– varav riktade till Barn och ungdom 107 368 502 

 Publik per föreställning 205 149 124 

 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse 

Ekonomi i balans 

-nettokostnad /verksamhetsområde 

Ej överstiga budget 0,8 % 

  

Verksamheten för kultur bedöms redovisa ett överskott i huvudsak beroende på att vissa 

erhållna statliga medel för asylsökande inte kommer att förbrukas förrän 2017. Smålands 

musik och teater redovisar ett resultat i balans. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

 
Kultur 91,2 143,5 142,3 1,2 132,4 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta utanför. 
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Trafik och infrastruktur  
 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyl-

lelse  

Nöjda kunder allmän trafik - alla länsbor 60 % 50 %  

- 50 % kvinnor 

- 50 % män 

 

 

Nöjda kunder allmän trafik – resenärer 73 % 68 % 

-67 % kvinnor  

-69 % män 

 

 

Nöjda kunder – serviceresor 

 

85 % 83 % 

-84 % kvinnor 

-80 % män  

Prisvärdhet 50 % 49 %  

 

 

Måtten för andelen nöjda är relativt stabila med små förändringar. Under året arbetas det 

med att ta fram en tåg- och regionbusstrategi med syfte att utreda hur trafikutbudet ska ut-

formas totalt sett med kunden i fokus. En genomförandeplan för strategin kommer att arbe-

tas fram under hösten.  

 

Kundupplevd kvalitet i resandet för serviceresor visar ett resultat som ligger nära målet. 

Den upplevda prisvärdheten hos resenärerna når nästan målet och har ökat med åtta pro-

centenheter jämfört med andra tertialet 2015. En förklaring kan vara det nya förmånliga 

ungdomskortet. Under 2015 infördes det nya pris- och zonsystemet vilket bör göra att det 

upplevs som enklare och mer prisvärt att resa, bland annat eftersom man kan resa betydligt 

längre inom en och samma zon. 

 

Perspektiv: Process och produktion 
Resandet i den allmänna kollektivtrafiken har ökat med 11,2 procent jämfört med motsva-

rande period föregående år. Ungdomskortsresor står för huvuddelen av ökningen som åter-

finns i samtliga trafikslag. Tidigare under året genomfördes en pendlarkampanj med cirka 

2 000 provåkare. 

   

Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag till upphandling av Krösatågen pågår i samar-

bete med övriga län i södra Sverige. Det nya trafikavtalet kommer att gälla fr.o.m. decem-

ber 2018. 
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En revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet pågår för beslut under hösten 

2016. 

 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse 

Ökning antal resor (exklusive skolkortsresor) 3,5 % 11,2 % 

 Antal påstigande/ mil (regional trafik) 8,9 8,9 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse 

Nettokostnad Nettokostnad 

inom ram 

-6,1 %  

 

 Kostnad per resenärkilometer (serviceresor) Inte öka mer 

än index 

(16,25) 

16,29 kr/km  

 

 Självfinansieringsgrad – allmän trafik 40 % (50 % 

över tid) 

35 % 

  

Kollektivtrafikens nettokostnad är högre än budgeterad nivå. Den negativa avvikelsen av-

ser framförallt biljettintäkterna. På kostnadssidan är det underskott på Krösatågen på grund 

av att det varit många inställda turer till följd av banarbeten och kostnaderna för ersätt-

ningsbussar har varit högre än budgeterat. Målsättningen för självfinansieringsgraden nås 

inte. Biljettintäkterna ökar inte lika mycket som den skattefinansierande delen. 

 

Trafikverket har nu påbörjat förbättringarna av järnvägen mellan Jönköping och Värnamo 

(Båramo). Regionens medfinansiering av denna infrastruktursatsning beräknas uppgå totalt 

till 32 miljoner kronor. Hela kostnaden är redovisad i år medan budgeten uppgår till 16,5 

miljoner kronor för detta år. Budgetens uppdelning mellan åren innebär att det redovisas ett 

underskott 2016 trots att hela projektet förväntas hålla sig inom beslutad ram. När avtalet 

angående medfinansiering på 33 miljoner kronor godkändes konstaterades att regionens 

åtagande för mötesstation Båramo kan täckas ur de 22 miljoner kronor som överfördes från 

Regionförbundet, då dessa har till syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser. Detta 

kommer att hantera i bokslut 2016. 

 

För borgensåtagandet avseende flyglinjen mellan Jönköping och Frankfurt finns 2016 en 

kostnad på 3,2 miljoner kronor i form av en reservering avseende kapitaltäckning som 

gjorts under detta år. Någon utbetalning har dock ännu inte gjorts. Sammantaget för 2015 

och 2016 finns nu en total reservering gjord med 1,4 miljoner Euro. Det innebär sannolikt 

att några ytterligare kostnader inte blir aktuella. Om den uppbokade skulden i framtiden 

kommer att leda till verkställighet i form av utbetalning är i dagsläget svårbedömt.  
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Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

 
Trafik- och infrastruktur 534,7 730,7 775,5 -44,8 692,4 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta utanför. 

    

Allmän regional utveckling  
Inom området redovisas bland annat regionens medel för tillväxt och utveckling på 27,5 

miljoner kronor. Återföringar avseende kvarvarande medel vid avslut av gamla projekt 

samt reglering av projektkostnader avseende 2015 har gett lägre kostnad 2016. Förutom 

egna utvecklingsmedel disponerar regionen statliga projektmedel (1:1-medel). Användning 

av dessa statliga medel har prioriterats och förväntas användas fullt ut under året. Under 

2016 har även tillgången på andra projektmedel (statliga asylmedel) har varit god. 

Sammantaget innebär ovanstående att ett överskott i storleksordningen 20 miljoner kronor 

kan förväntas på projektanslaget 2016.  

Länets kommuner har genom avtal uppdragit till regionen att svara för primärkommunala 

samverkan. Verksamheten finansieras av kommunerna och är i ekonomisk balans. I juni 

beviljades ansökan om projektet CHANGE av ESF-rådet (Europeiska Socialfonden). Lä-

nets kommuner har tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats närmare 

15 miljoner kronor i EU-stöd för att öka länets kompetens om integration. 

 

Tabell: Driftredovisning (mnkr)           

 

  

Utfall  

Tertial 2 

2016 

Budget 

 2016 

Prognos 

 2016 

Diff. mot  

budget  

Bokslut  

2015 

 
Summa Allmän regional utveckling 13,5 50,4 30,1 20,3 42,2 * 

*2015 ingick allmän och medicinsk service i respektive delområde. 2016 ligger detta utanför. 
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Medarbetare  
 

Perspektiv: Medarbetare 

Bemanningssituationen har under perioden varit ansträngd när det gäller vissa enheter och 

personalgrupper, framförallt sjuksköterskor och läkare. Bemanningen av läkare har stärkts 

upp genom bemanningsföretag vilket medfört att kostnaderna för hyrpersonal ökat. När det 

gäller sjuksköterskor är svårigheten att bemanna kopplad till vissa verksamheter.  

 

Semesterbemanningen har till stor del kunnat lösas genom ett omfattande förberedelse och 

planeringsarbete. Tillgången på vikarier har varit sämre än tidigare år bland annat för att 

nyfärdiga sjuksköterskor anställdes redan under våren för att täcka upp vakanta tjänster. 

Utbetalning av extra ersättningar underlättade semesterbemanningen och motiverade med-

arbetare att ställa upp på vakanta arbetspass.  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse  

Medarbetarsamtal 90 % 83 % tot  

83 % kvinnor 

84 % män 

 

Sjukfrånvaro, totalt kvinnor och män 

Kvinnor 

Män 

4,4 % eller mindre 

4,9 % eller mindre 

2,5 % eller mindre 

5,0 %  

5,5 % 

2,9 % 

 

Kompetensutvecklingsplan 90 % 77 % totalt 

77 % kvinnor  

76 % män 

 

 

I augusti 2016 har 83 procent av personalen haft medarbetarsamtal under de senaste 15 

månaderna. 77 procent av personalen har en kompetensutvecklingsplan. Inriktningen är att 

nå måluppfyllelse under året. 

Sjukfrånvaron uppgick i augusti till 5,0 procent, i snitt under de senaste 12 månaderna, vil-

ket är högre än föregående år som också motsvarar målvärdet. I augusti 2015 var den 4,5 

procent. Både kvinnors och mäns sjukfrånvaro har ökat och det är den långa sjukfrånvaron 

som ökar medan den korta minskat något jämfört med samma period föregående år. Ök-

ningen av sjukfrånvaro i regionen följer den ökning som sker nationellt. 

Det pågår ett aktivt arbete med arbetsmiljö och hälsa genom hälsofrämjande, förebyggande 

och rehabiliterande insatser. Ett fokus är bland annat på långtidssjukskrivningarna. Detta 

sker genom ett aktivt arbete med de som idag är långtidssjukskrivna samtidigt som en ut-

veckling av riktade insatser för att förebygga stress, utmattning, psykisk ohälsa och belast-

ningsproblematik görs.   

Under de senaste åren har en stor utökning gjorts på ST-läkare för att därigenom successivt 

minska beroendet av hyrläkare. Fortsatt rekrytering av AT- och ST- läkare, färdiga specia-

lister och överläkare kompletteras med rekryteringsinsatser i utlandet. Trots detta har kost-

naderna för bemanningspersonal ökat med ca 30 procent jämfört med samma period före-

gående år. Det beror bland annat på att frånvaron bland läkare (både ST och specialist-
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kompetenta) ökar. Det är framförallt föräldraledighet som ökar vilket gör att även om det 

anställts fler läkare så är det inte fler som faktiskt arbetar i verksamheten.  

För att tydliggöra roller och ansvar för medarbetare håller regionen på att utarbeta och 

sprida koncept för arbete enligt rätt använd kompetens (RAK). Detta är både en viktig häl-

sofaktor och ett led i att komma till rätta med delar av bemanningssituationen.  

Regionen mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många årsarbe-

tare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad 

och frånvaro. 

 

Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 

2016-2015 

  Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda  221,6 

Minskning av visstidsanställda          -39,7 

Minskning av timanställda  -28,7 

Summa förändring 153,2 

Ökad frånvaro -130,4 

Förändring av faktiska årsarbetare 22,7 

 

I genomsnitt har regionen totalt ökat 22,7 faktiska årsarbetare under tertial 2 2016 jämfört 

med samma period 2015. Omorganisering av verksamheter gör att det finns en del rörlighet 

mellan vissa verksamhetsområden.  

Delas förändringen upp i personalgrupper är det gruppen teknisk personal och hantverkare 

som ökat mest. Ökningen ligger i huvudsak hos IT-Centrum och Verksamhetsstöd och ser-

vice och anledning är bland annat växling från konsulttjänster till anställningar samt sats-

ning på vårdnära service. Även gruppen med handläggare och administratörer ökar, vilket i 

huvudsak förklaras av Energikontorets verksamhetsövergång till regionen. Det är totalt sett 

en minskning av faktiska årsarbetare för grupperna specialistkompetenta läkare (-7,4), 

sjuksköterskor (-6,1) och undersköterskor (-6,4). För de tre grupperna har antalet anställda 

årsarbetare ökat samtidigt som frånvaron har ökat än mer, vilket medför en minskning av 

faktiska årsarbetare jämfört med föregående år. 

 

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

barnens bästa i centrum. Miljöarbetet styrs av Program för hållbar miljöutveckling 2013–

2016. I programmet har fullmäktige angivit inriktningen för regionens hållbara utveckling 

för 2013- 2016 utifrån ett miljöperspektiv. Under 2015 reviderades programmet, vilket 

medförde att en del mål togs bort samt att en del omformulerades.   

 

Programmet ska användas där regionen har betydande påverkan som samhällsaktör, finan-

siär, i den egna verksamheten och som delägare i bolag för att bidra till generationsmålet 

och de nationella folkhälsomålen.  

 

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

ens hållbara miljöarbete för att nå visionen ett bra liv i en attraktiv region 
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 Klimatsmart region 

 Klokt resurstänkande   

 Sund livsmiljö  

 

Region Jönköpings län får bra resultat i Sveriges Kommuners och Landstings öppna jämfö-

relser om miljöarbete. 

 

Regionen deltar ett projekt med Blekinge Tekniska Högskola. Projektet heter Hållbar 

kommun- och regionutveckling och pågår under en treårsperiod. Projektet syftar till att 

dels hjälpa kommuner och regioner i processen med att bli långsiktigt hållbara och ta vara 

på den erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete som finns, dels utveckla metodiken för 

strategisk hållbar utveckling. Arbete pågår med att ta fram ett nytt program för hållbar ut-

veckling för perioden 2017 – 2020. Det blir det sjätte i ordningen. Programmet tas upp för 

beslut i Regionfullmäktige i november 2016. 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse 

Andel bilar i Regionens bilpooler klassade enligt nation-

ella miljöbilsdefinitionen 

85 %  66 %   

Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, 

inklusive organiskt avfall 

65 %  35 %  

Minskning av den totala energianvändningen Minska 

med 27 % 

2013- 2016 

26,2 %  

(prognos nå 

mål 2016) 

 

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala livsme-

delskostnaden 

45 % 2015 38 %  

Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga äm-

nen i varor i prioriterade upphandlingar 

100 % av 

prioriterade 

upphand-

lingar 

100 %   

Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för leveran-

törer (nationell uppföljning) 

100 % av 

prioriterade 

upphand-

lingar 

100 %  

 

Andelen miljöbilar i regionens bilpooler (personbilar + lätta lastbilar) har ökat under året 

och skattas till 66 procent. Målet på 85 procent förväntas inte kunna nås.  

 

Andelen återvunnet avfall som rapporterats har minskat under andra tertialet till 35 pro-

cent. Minskning beror på ändrad hantering av organiskt avfall/matavfall i samband med 

ombyggnation vid centralköket Ryhov. Inga mätvärden finns tillgängliga för denna period. 

Vid justering av detta ligger återvinningsgraden på cirka 38 procent, vilket är likvärdigt 

med tertial 1. Målet på 65 procent förväntas inte nås.  

 

Den totala energianvändningen per m
2
 fortsätter att minska och närmar sig målnivån på 

170 kWh/m2 (motsvarande minskning på 27 procent jämfört med 2008). Delmål för ener-

gianvändning för uppvärmning har redan uppnåtts (96 kWh/m2), medan målet när det gäl-
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ler elförbrukningen (fastighetsel/verksamhetsel; mål 74 kWh/m2) bedöms bli svårare att 

uppnå.  

 

Andelen ekologiska livsmedel ökar fortsatt och uppgår hittills i år till 38 procent av de to-

tala livsmedelsinköpen. Målet på 45 procent bedöms inte kunna uppnås under 2016.  

 

Avtalstrohet  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse  

Avtalstrohet 90 % 94,2 % 

  

 

FINANSIERING  

Systemmätetal Mål Resultat 

Mål-

uppfyllelse  

Egenfinansiering av investeringar >100 % 101,1 % 

  

Resultatet i nivå med budget 
Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 418 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner 

kronor bättre än periodbudget. Det förklaras av att finansnettot överstiger periodbudget 

med 142 miljoner kronor där 92 miljoner kronor avser realisationsvinster på placeringar 

och 50 miljoner kronor avser lägre kostnad för värdesäkring på pensioner. 

 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor vilket är 14 

miljoner kronor lägre än den reviderade budgeten på 274 miljoner kronor och 85 miljoner 

kronor lägre än 2015 (exklusive AFA-återbetalningen 2015 på 46 miljoner kronor).  

 

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 9 670 miljoner kronor vilket är 45 miljoner kro-

nor högre än budget. Skatter och statsbidrag beräknas till 9 808 miljoner kronor vilket mot-

svarar 47 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 

138 miljoner kronor, vilket är 92 miljoner kronor sämre än budget. Det är även 50 miljoner 

kronor lägre än 2015 exklusive AFA-återbetalningen.  

Finansnettot beräknas bli positivt med 122 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor 

bättre än budget, men 35 miljoner lägre än 2015. 

 

Prognostiserat resultat motsvarar 2,7 procent av skatter och statsbidrag. Då egenfi-

nansieringsmålet nås, är resultatet i ett kort perspektiv tillräckligt.  
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Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 

Tertial 

2:2016 

Prognos 

2016 

Diff.  

mot års-  

budget 

Utfall 

Tertial 

2:2015 

Bokslut  

2015 

Intäkter  1 267 1 953  1 200 1 913 

Kostnader  -7 241 -11 241  -6 875 -10 678 

Avskrivning  -257 -382  -240 -369 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-6 231 -9 670 -45 -5 916 -9 135 

 

Skatteintäkter  5 175 7 762 -47 4 937 7 407 

Generella statsbidrag/komm utjämning  1 364 2 045 0 1 301 1 962 

Resultat före finansnetto  307 138 -92 322 235 

Finansnetto  111 122 +78 107 157 

Årets resultat  418 260 -14 428 392 

  

Verksamhetens nettokostnad ökar i nivå med förutsättningarna 

Nettokostnaden beräknas bli knappt 9,670 miljarder kronor, vilket innebär att nettokost-

nadsökningen blir 5,9 procent. Här ingår en del händelser av engångskaraktär som är jäm-

förelsestörande: 

- Återbetalning AFA-medel 2015   -46 miljoner kronor 

- Nedskrivning anläggningstillgångar  -39 miljoner kronor 

- Avsättning infrastrukturinvestering  -32 miljoner kronor. 

Justerat för dessa jämförelsestörande poster beräknas nettokostnadsökningen bli 4,6 pro-

cent.  

Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 4,7 procent. 2016 år in-

täkter har påverkats negativt av att införandebidraget för kostnadsutjämningsförändringen 

minskat med 94 miljoner kronor, men positivt av den extra resursförstärkningen på 35 mil-

joner kronor samt ökning av bidrag till flyktingsituationen med 50 miljoner kronor. 

 

Personalkostnader och hyrläkare 

Personalkostnaderna, beräknas öka med 3,3 procent. Avtalsökningen och extrasatsningar 

inklusive överhäng från 2015 utgör 3,3 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är 

därmed i nivå med avtalsökningen.  

 

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 91 miljoner 

vilket är 21 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Fortsätter utvecklingen 

visar en prognos för hela 2016 att kostnaderna kommer att uppgå till 140 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 25 miljoner kronor. Behovet av inhyrd personal har minskat inom 

flera specialiteter. Trots detta har kostnaden totalt sett ökat inom samtliga utgiftsområden. 

Cirka en tredjedel av kostnaderna avser primärvården, en tredjedel medicinsk service och 

en tredjedel somatik och psykiatri. Kostnaden för hyrsjuksköterskor vilken ingår ovan 
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uppgår efter augusti till 1,4 miljoner kronor, att jämföra med 1,0 miljoner kronor förra året 

vid samma tid.  

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.  

I och med höjning av statsbidraget beslutades om budgetförstärkning på 50 miljoner kro-

nor.  Detta förklarar den förbättrade prognosen jämfört med delårsrapport 1. Prognosen är 

osäker på grund av nationellt införande av flera nya kostnadskrävande läkemedel samt svå-

righeter att förutse effekter av patentutgångar för biologiska läkemedel. 

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård) 

(Belopp  

i mnkr) 

Tertial 2 

2015 

Tertial 

2 2016 

Föränd-

ring % 

Prognos 

2016 

Diff mot 

budget  

      

Läkemedel* 681,5 723,9 6,2 1 105,1 -3,2 

Beredningar/abonnemang eget 

sjukhusapotek 

11,9 11,0 -7,6 16,5 3,0 

Summa 693,4 734,9 6,0 1 121,6 -0,2 

* Läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), samt inklusive tjänstekostnad dosdispensiering och rabatter 

 

Den relativt höga kostnadsutvecklingen förklaras av ökade kostnader för flera olika läke-

medelsgrupper. Regionen och övriga landsting/regioner i Sverige har en utmaning framö-

ver vad avser kostnadsökningen för läkemedel. I kostnadsökningen ingår även en högre 

kostnad, 4 miljoner kronor mer än beräknat, för fria läkemedel till barn och unga. 

Skatteintäkterna lägre än budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 7 762 miljoner kronor 2016 vilket är 47 miljoner kro-

nor lägre än den reviderade budgeten. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) bedömning i augusti.  

 

 

Tabell: Skatteintäkter under 2016 

  2016 

Prel. skatteintäkt år 2016   7 824 

Prognos slutavräkning 2016  -54 

Justeringspost 2015  -7 

Summa  7 762 
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Statsbidrag och utjämning i nivå med budget 

Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Tertial 2  

2016 

Prognos 

2016 

Diff mot 

årsbudget 

Bokslut 

2015 

Inkomstutjämning 1 028 1 543 0 1 472 

Kostnadsutjämning -180 -270 0 -270 

Införandebidrag 5 8 0 102 

Strukturbidrag 0 0 0 5 

Regleringsbidrag/avdrag -111 -166 0 -148 

Extra resursförstärkning 24 35 0 0 

Läkemedelsbidrag 561 841 0 792 

Kompensation ungas soc. 0 0 0 5 

Tillfälligt stöd flyktingar 36 54 0 4 

Summa 1 364 2 045 0 1 962 

 

I juni kom beskedet om nytt avtal avseende bidrag till läkemedelsförmånen. Det visade att 

regionen får 841 miljoner kronor, vilket utgjorde 35 miljoner kronor högre än budget. 

Även utjämningssystemet och skatteintäkterna visade på 12 miljoner bättre än budget. Då 

det fanns behov av förstärkning inom läkemedelsområdet, förlossningsvården samt kvin-

nors hälsa inom primärvården på sammanlagt 50 miljoner kronor finansierades förstärk-

ningen av att budgeten för skatter och statsbidrag inklusive läkemedelsbidrag justerades till 

de då kända förutsättningarna. Därför finns det inte längre några budgetavvikelser på stats-

bidragen och bidrag inom utjämningssystemet. 

 

2014 påbörjades förändringen av det kommunala utjämningssystemet. 2016 är sista året 

med införandebidrag. För regionen innebär förändringen då den får full effekt 2017 ett in-

täktsbortfall på 250 miljoner kronor.  

 

Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting 

på nästan 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen. Regionen fick av 

dessa 58,9 miljoner kronor varav 54,3 miljoner kronor avser 2016. 

 

Regeringen förstärkte engångsvis hälso- och sjukvården 2016 med 1 miljard kronor, vilket 

gav Region Jönköpings län 35,3 miljoner kronor. Detta bidrag övergår från och med 2017 

till ett generellt statsbidrag med 500 miljoner kronor, vilket kommer ge regionen cirka 17,5 

miljoner kronor. 

 

Finansnettot positivt 

Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto på 111 miljoner kronor som 

för helår beräknas uppgå till plus 122 miljoner kronor. Det är 78 miljoner kronor bättre än 

budget, där 76 miljoner kronor avser lägre kostnader för värdesäkring av pensioner och 2 

miljoner kronor avser realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och bankkostnader. 
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Utöver det redovisade finansnettot finns per 2016-08-31 orealiserade värdeökningar på 613 

miljoner kronor. 

 

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår 

för åtta månader till 3,61 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 5,5 procent. 

 

 Egenfinansiering av investeringar  
 Utfall 

Tertial 

2016:2 

Prognos 

2016 

Diff.  

mot års-  

budget 

Bokslut  

2015 

Årets resultat 418 260  392 

Avskrivningsmedel 257 382  369 

Tillförda medel 675 642 -37 761 

     

Nettoinvesteringar -327 -635 56 -338 

     

Summa 348 7 19 423 

 

Årets prognostiserade resultat på 260 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 382 mil-

joner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 642 miljoner kronor. 

Då investeringarna netto beräknas uppgå till 635 miljoner kronor innebär det att årets inve-

steringar finansieras med egna medel.  

Bruttoinvesteringarna beräknas till cirka 640 miljoner kronor. Det är cirka 50 miljoner 

kronor lägre än budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 430 miljoner kronor av 

byggnader.  

Under årets två första tertial har investeringar genomförts för cirka 332 miljoner kronor. 

Av detta utgör utbetalningar i byggnader och mark 224 miljoner kronor.  

 

Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Projekt 

Utbetalning 2016,  

miljoner kronor 

Familjecentral plan 4 Rosenlund 6,5 

Bröstmottagningen 6,4 

Nybyggnation Hus 37, Eksjö 152,9 

Om- och tillbyggnation Operation Värnamo 133,0 

Nybyggnation VC Smålandsstenar 40,0 

Ombyggnation Tranås Vårdcentrum hus 02 5,1 

Verkstadslokal byggnad och installation, Stora Segerstad 8,4 

Ombyggnation Folktandvård Vetlanda 8,4 

Hållbarhetsprogram 2013-2016 20,0 

Omläggning till komponentavskrivningar 35,0 
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Regionens finansiella tillgångar vid årets slut beräknas uppgå till 6 189 miljoner kronor, 

vilket är 100 miljoner kronor högre än föregående årsskifte. Ökningen är 20 miljoner kro-

nor högre än budget och avser främst lägre investeringsnivå. 

 

Ekonomisk ställning - positiv soliditet  
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 260 miljoner kro-

nor. Det negativa egna kapitalet vid årets ingång var 253 miljoner kronor. Årets prognosti-

serade överskott innebär därmed att regionen för första gången får en positiv soliditet. 

 

Tabell: Nyckeltal 

 Prognos 

2016 

Bokslut 

2015 

Soliditet % +0,1 -2,4 

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

Redovisningsprinciper 

Landstinget redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då delårs-

rapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade 

jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Det pro-

gnosticerade överskottet enligt blandmodellen beräknas bli 104 miljoner kronor. 

 

Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och even-

tuell så kallade 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 2016 har detta medfört en ökad avsättning med 46 miljoner kronor och ackumulerat en 

ökad avsättning med 142 miljoner kronor. 

 

Regionens samtliga finansiella placeringar är klassificerade som omsättningstillgångar. De 

värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen enligt 

portföljvärdering avseende pension respektive rörelse. De finansiella placeringarna är i re-

dovisningen därmed inte värderade enligt ett eventuellt högre marknadsvärde. 

 

Tillfälligt statsbidragsstöd avseende flyktingsituationen har redovisats enligt tidsmatch-

ningsprincipen, vilken innebär att intäkterna fördelats jämnt mellan december 2015 till de-

cember 2016. Bidraget redovisas som ett generellt bidrag. 

 

 

Bilagor:  Systemmätetal 

Resultaträkning 

Driftredovisning 

           Balansräkning 

Lagstadgad sjukredovisning 



Systemmätetal, mål och resultat 2016 Delår 2
Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+) Målet är uppfyllt Grönt

Resultatet är i nivå med 2015 (0) Målet är delvis uppfyllt Gult

Resultatet är sämre än 2015 (-) Målet är inte uppfyllt Rött

Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2016-

08-31

2016/2015 

(+/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% (0)

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% Totalt 86,7% 

kvinnor 86,3% 

män 87,2%

(+)

Y

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Primärvård Process och 

produktion

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

hälsosamtal

50% Totalt 21,8%, 

kvinnor 24,5%   

män 19,1%

(+)

Y

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Primärvård Process och 

produktion

Andel förstagångsföräldrar som genomgått 

hälsosamtal

50% Totalt 20,8%, 

mammor 23,6%   

pappor 17,3%

(-) Y >50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Primärvård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Överskott med 

0,8 %

(+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för något 

område 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

område

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% Totalt 82,1% 

kvinnor 83,4% 

män 80,3%

(-)

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% Totalt 79% 

kvinnor 78,6% 

män 79,4%

(+)

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% Totalt 93,2% 

kvinnor 94% 

män 92,4%

(+)

G

>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

90% Totalt 60,3% 

kvinnor 56,6% 

män 62,4%

(-)

r

>90 - 100 %  >70 - 90 %  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 86,9% 

Radiologi 90,5 

Klinisk 

fysiologi 58,8

(-)

Y

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 

timmar (kvinnor och män)

90% Totalt 81% 

varav kvinnor 

79% och män 

82%

(0)

Y

>90 - 100 %  >75 - 90 %  0 - 75 %

Specialiserad vård Process och 

produktion

Antal skador per 1000 vårddagar Minskning 13,7 skador 

(lägre än 

genomsnitt)

(+)

g

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.

84% (0)

g

80-100% 75-79% <75%

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

2,5 % 

Psykiatrisk 

vård +3,2 %

(+)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för något 

område 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

område

Tandvård Medborgare 

och kund

Möjlighet att få tid för undersökning utan akut 

behov (inom egna kommunen)

100% inom 60 dagar 92% (0)

g

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

Tandvård Medborgare 

och kund

Antal remisspatienter specialisttandvård, som väntat 

mer än 60 dagar

0% 693 (-)

r

0 1-200 fler än 200 

Tandvård Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, Rätt klädd 100% 100% (0)

g

>95 - 100 %  >85 - 95 %  0 - 85 %

Tandvård Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner 100% 88% (0)

g

>85 - 100 %  >80 - 85 %  0 - 80 %

Tandvård Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget -3,1% (-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Utbildning Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget 9,0% (+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Kultur Medborgare 

och kund

Publik vid Smålands Musik och Teater Kulturhuset 

Spira inklusive Teateri

Mer än 70 000 helår 38 954 (-)

y

70 001 eller 

fler (ÅR) T2 : 

41 000 eller 

fler

65 000 - 70 

000 (ÅR)      

T2: 38 100-

40 999 

0 - 64 999 

(ÅR) T2: 38 

099 eller 

mindre

Kultur Medborgare 

och kund

Publik Smålands Musik och Teater - produktion 

utanför Kulturhuset Spira inklusive Teateri

Mer än 50 000 helår 24 904 (+)

y

50 001 eller 

fler (ÅR) T2:  

27 000 eller 

fler

45 000 - 50 

000 (ÅR) 

T2: 24 300-

26 999 

44 999 eller 

mindre (ÅR) 

T2: 24 299 

eller mindre

Kultur Medborgare 

och kund

Antal föreställningar/konserter för barn och 

ungdom, Smålands Musik och Teater inklusive 

Teateri

Mer än 450 stycken 

helår

107 (-)

r

451 eller fler 

(ÅR) T2:260 

eller fler

400 - 450 

(ÅR) T2: 

230-259

399 eller 

mindre (ÅR) 

T2: 229 eller 

mindre 

Gränsvärden för måluppfyllelse



Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2016-

08-31

2016/2015 

(+/0/-/n)

Måluppfyllelse 

(G/Y/R) Grönt Gult Rött

Kultur Medborgare 

och kund

Publik vid föreställningar riktade till barn och 

ungdom inklusive Teateri

Mer än 35 000 helår 17 115 (-)

r

35 001 eller 

fler (ÅR) T2: 

20 000 eller 

fler

31 000 - 35 

000 (ÅR) 

T2: 17 800 - 

19 999

0 - 30 

999(ÅR) T2: 

0 -17 799

Kultur Medborgare 

och kund

Andel kommuner inom länet där det varit 

föreställningar eller annan kulturell verksamhet

100% 100% (+)

g

100% eller 

mer (ÅR)      

T2: 84% eller 

mer

70-99% 

(ÅR)                

T2:59-83%

69% eller 

lägre (ÅR)        

T2: 58% 

eller lägre

Kultur Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget 0,8% (+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI,  allmän 

trafik - alla länsbor

60% 50 % tot varav 

50 % kvinnor 

50 % män

(-)

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

73% 68 % tot varav 

67 % kvinnor 

69 % män

(0)

y

73% eller mer 60-72% 59% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - 

serviceresor

85% 83% tot      

84% kvinnor    

80% män

(-)

y

85% eller mer 70-84% 69% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - 

Prisvärdhet

50% 49% (+)

y

50% eller mer 40-49% 39% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal resor Resandeökning 3,5% 

exkl skolresor

11,20% (+)

g

Ökning med 

3,5 % eller 

mer

Ökning med 

0-3,4 %

Minskning 

av antal 

resande

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal påstigande / mil (regional trafik) 8,9 stycken 8,90 (+)

g

8,9 eller fler 7,1-8,8 0-7,0

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget -6,1% (-)

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 

målvärde 16,25 kr/km

16,29 kr/km  (-)

y

ökning med 

högst index 

(16,25)

ökning med 

16,26-16,50

ökning med 

16,51 eller 

mer

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Självfinansieringsgrad (allmän trafik) 40% år 2016 (50% 

över tid)

35% (-)

r

40% eller mer 39% 38% eller 

mindre

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt 

nationella miljöbilsdefinitionen

85 % 2016 66% (+)

y

≥ 85% 65-84% <65%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Andelen materialåtervunnet avfall av totala 

mängden, inklusive organiskt avfall

65 % 2016 35% (-)

r

≥ 65% 40-64% <40%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Minskning av den totala energianvändningen Minska med 27 % 

från 2013 till 2016

Minskat med 

26,2%

(+)

y

≥ 27,0% 25,5-26,9% <25,5%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala 

livsmedelskostnaden

45% 38% (+)

y

45% eller mer 35-44% <35%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga 

ämnen i varor i prioriterade upphandlingar

100 % av prioriterade 

upphandlingar

2016 har 5 

prioriterade 

upphandlingar 

genomförts och 

krav har ställts i 

dessa

(+)

g

100% 90-99% <90%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för 

leverantörer (nationell uppföljning)

100 % av prioriterade 

upphandlingar

100% (0)

g

100% 90-99% <90%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Process och 

produktion

Avtalstrohet 90% 94,2% (-)

g

>90 - 100 %  >80 - 90 %  <80 %

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Medarbetarsamtal 90% 83% tot       

83% kvinnor 

84 % män

(-)

y

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro för kvinnor och män ska inte öka jämfört 

med samma period 

förra året

5,0 % tot      5,5 

% kvinnor 2,9 

% män

(-)

r

<=4,5 %, För 

kvinnor 

<=5,0%, För 

män <=2,6%

Når ej målet, 

men högst en 

kvot på 1,05 

vid värde 

2016/ värde 

2015

Kvot högre 

än 1,05 

Verksamhetsgeme

nsamma mätetal

Medarbetare Kompetensutvecklingsplan 90% 77 % tot         

77 % kvinnor 

76 % män

(-)

y

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%



Systemmätetal, mål och resultat Delår 2

MÅLUPPFYLLELSE
2016 Andel

Antal mål som är uppfyllda 17 38%

Antal mål som är delvis uppfyllda 18 40% 78%

Antal mål som är inte uppfyllda 10 22%

Summa Antal mål som kunnat mätas 45

Antal mål som inte kunnat mätas 0

Totalt antal mål 45

Förändringar av resultat mellan 2016 och 2015 Antal mål

Resultat är bättre än 2015 (+) 18 40%

Resultat är i nivå med 2015 (0) 8 18% 58%

Resultat är sämre än 2015 (-) 19 42%

Antal resultat som kan jämföras 45

Mått som är nya eller som ej kan jämföras (n) 0

Andel av måtten



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall

Resultaträkning 2016T2 2016 budget 2015

Verksamhetens intäkter 1 266,7 1 952,7 1 912,6

Verksamhetens kostnader -7 241,0 -11 241,4 -10 677,9

Avskrivningar -257,2 -381,5 -369,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -6 231,5 -9 670,2 -45,1 -9 134,6

Skatteintäkter 5 174,9 7 762,3 -46,6 7 407,3

Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 363,6 2 045,4 0,0 1 961,8

Res före finansnetto 307,0 137,5 -91,7 234,5

Finansiella intäkter 209,9 281,5 31,6 344,5

Finansiella kostnader -99,3 -159,0 46,0 -187,2

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 417,6 260,0 -14,1 391,8

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 417,6 260,0 -14,1 391,8

Tertialutfall Prognosutfall Utfall

Finansiella nyckeltal 2016T2 2016 2015

Likviditet 
1)

4,04 3,35 3,33

Soliditet  fullfondering
1)

1,6% 0,1% -2,4%

Soliditet blandmodell 47,3% 48,0%

Nettokostnad/skatt o bidrag 95,3% 98,6% 97,5%

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag 6,4% 2,7% 4,2%

Nettkostnadsökning mot föregående år 5,9% 3,7%

Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 4,6% 4,3%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 4,7% 3,4%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår exkl utjämn försämring 5,7% 4,4%

Egenfinansieringsgrad investeringar 101,1% 211,9%

Rörelsekapital 
1)

5 204 mkr 4 895 mkr 4 794 mkr

Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter 42,1% 43,4%

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 - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Rörelsekapital i förhållande till verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader



DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall Prognos Budget Diff mot Bokslut

T2 2016 2016 2016 budget 2015

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)

Primärvård

Vårdval 939,3 1 434,8 1 426,5 -8,3 1 413,2

Övrig primärvårdsverksamhet* 151,4 230,1 252,6 22,4 243,1

Summa primärvård 1 090,7 1 665,0 1 679,1 14,1 1 656,2

Specialiserad somatisk vård 

Länssjukvård* 2 986,4 4 568,8 4 427,6 -141,3 4 500,6

Regionsjukvård 268,5 405,6 393,4 -12,2 383,5

Rikssjukvård 126,2 215,0 240,1 25,1 224,2

Summa specialiserad somatisk vård 3 381,2 5 189,4 5 061,0 -128,4 5 108,2

Specialiserad psykiatrisk vård

Länssjukvård* 420,5 652,2 673,9 21,7 660,5

Regionsjukvård 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3

Rikssjukvård 57,8 86,6 88,9 2,3 84,4

Summa specialicerad psykiatrisk vård 478,4 739,1 763,2 24,1 745,2

Tandvård

Allmäntandvård barn och ungdomar 77,3 121,0 100,7 -20,3 115,6

Allmäntandvård vuxna -1,9 5,0 11,2 6,2 3,3

Specialisttandvård 63,3 100,5 104,2 3,6 98,8

Tandvård för personer m särskilda behov 15,7 24,4 29,8 5,4 22,1

Mervärdeskatt -11,3 -17,0 -18,9 -1,9 -19,6

Andel av gemensamma kostnader 6,3

Summa tandvård 143,2 234,0 226,9 -7,0 226,4

Övrig hälso- och sjukvård

Ambulans- och sjuktransporter 113,9 174,0 162,7 -11,3 164,8

Sjukresor 41,3 64,6 64,5 -0,1 58,0

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet 71,6 110,8 114,0 3,2 113,5

Social verksamhet/Folkhälsofrågor/FoU/Övrigt 154,6 243,4 274,2 30,9 247,3

Summa övrig hälso- och sjukvård 381,3 592,8 615,5 22,7 583,5

Politisk verksamhet FS (andel politisk verksamhet) 0,4 0,7 0,8 0,1 41,5

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 5 475,3 8 421,0 8 346,6 -74,4 8 361,1

(exkl gemensamma kostnader)



DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall Prognos Budget Diff mot Bokslut

T2 2016 2016 2016 budget 2015

REGIONAL UTVECKLING

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

Utbildning

Folkhögskoleverksamhet 26,5 43,2 47,7 4,5 39,0

Högskoleverksamhet 1,2 1,8 1,8 -0,1 1,7

Gymnasieverksamhet 0,6 0,6 0,6 0,0 0,6

Andel av gemensamma kostnader 1,2

Summa utbildning 28,2 45,6 50,1 4,5 42,6

Kultur

Teater- och musikverksamhet 48,5 77,6 77,4 -0,2 74,8

Museiverksamhet 9,7 14,8 14,8 0,0 11,9

Övrig kulturverksamhet 33,0 49,9 51,3 1,4 44,6

Andel av gemensamma kostnader 1,2

Summa kultur 91,2 142,3 143,5 1,2 132,4

Allmän regional utveckling

Näringsliv och turism 11,6 17,6 17,9 0,3 16,1

Interregional och internationell verksamhet - flyttad till RS 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig allmän regional utveckling 2,0 12,5 32,5 20,0 25,9

Andel av gemensamma kostnader 0,2

Summa allmän regional utveckling 13,5 30,1 50,4 20,3 42,2

Politisk verksamhet ANA 0,6 1,2 1,2 0,0

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Trafik och infrastruktur

Kollektivtrafik och färdtjänstresor 496,6 734,2 705,2 -29,0 681,9

Infrastruktur, Jönköpings flygplats 4,0 6,0 6,0 0,0 6,0

Infrastruktur, medfinansiering järnvägsinvestering 32,3 32,3 16,5 -15,8 0,0

Allmän regional utveckling 1,9 3,0 3,0 0,0 0,0

Andel av gemensamma kostnader 4,5

Summa trafik- och infrastruktur 534,7 775,5 730,7 -44,8 692,4

Politisk verksamhet TIM (2015 andel av politisk verksamhet reg utv) 0,7 1,1 1,2 0,1 6,8

TOTALT  REGIONAL UTVECKLING 668,9 995,8 977,2 -18,6 916,4

(exkl gemensamma kostnader)



DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall Prognos Budget Diff mot Bokslut

T2 2016 2016 2016 budget 2015

Parlamentariska nämnden* 0,0 0,1 0,2 0,1

Patientnämnden* 0,7 1,1 1,1 0,0

Regionstyrelsen (RS)

Allmän regional utveckning**

   Interregional och internationell verksamhet 1,4 2,3 2,3 0,0 1,4

Politisk verksamhet (partistöd, fullmäktige, revisionen)* 20,2 35,8 39,6 3,8

Allmän service** 125,3 289,0 341,1 52,1

Medicinsk service** -12,3 -0,7 17,2 17,9

Fastighetsförvaltning** 8,3 9,9 -6,5 -16,4

Politisk verksamhet RS* 8,9 15,6 14,4 -1,2

Summa RS 151,8 351,9 408,1 56,2 1,4

REGIONSGEMENSAMT (internränta, AFA) -65,2 -99,6 -108,0 -8,4 -144,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 6 231,5 9 670,2 9 625,1 -45,1 9 134,5

*Ingick 2015 i andel politisk verksamhet

**Ingick 2015 i hälso och sjukvårdens delområde alternativt andel av gemensamma kostnder i regional utveckling



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2016-08-31 2016 2015

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 92,4 64,8 95,5

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 2 735,1 2 876,0 2 647,2

   2. Maskiner och inventarier 12xx 700,7 740,0 715,6

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 58,6 58,5 60,3

Summa Anläggningstillgångar 3 586,8 3 739,3 3 518,6

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 43,3 41,5 41,4

II. Fordringar 15xx-17xx 661,7 750,7 718,7

III. Kortfristiga placeringar 18xx 5 837,2 5 780,4 5 507,9

IV. Kassa och bank 19xx 373,3 408,3 580,9

Summa Omsättningstillgångar 6 915,5 6 981,0 6 848,9

Summa Tillgångar 10 502,3 10 720,3 10 367,5

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Regionkapital -252,9 -252,9 -644,7

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 417,6 260,0 391,8

Summa Eget kapital 164,7 7,1 -252,9

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 506,8 8 508,7 8 460,5

II. Övriga avsättningar 223x 38,3 38,3 22,2

Summa Avsättningar 8 545,1 8 547,0 8 482,7

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 81,5 80,3 82,7

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 1 711,1 2 085,8 2 055,0

Summa Skulder 1 792,5 2 166,1 2 137,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 10 502,3 10 720,3 10 367,5

Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0 0,0

Pensionsåtagandeförändring 0,0 0,0

Borgensåtagande 74,4 74,4



     2016-09-23 

 

 

Lagstadgad sjukredovisning 

 

 

Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och 

landsting är skyldiga att redovisa, skiljer sig från Landstingets redovisning 

genom att även arbetstidsmåttet vägs in.  

 

Tabell: Sjukfrånvaro till och med tertial 2 2016 (lagstadgade sjukredovisning) 

(i procent) 

 Tertial 2 2016 

Total sjukfrånvaro 5,6 

Kvinnor 6,2 

Män 3,4 

Olika åldersintervall:  

-29 år 4,0 

30-49 år 5,4 

50 år- 6,5 

Andel lång sjukdom, över 60 

dagar av total sjukfrånvaro 

 

58,8 

 




