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Månadsuppföljning 2013 - helår 
 

Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning 

nås. En god hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenligt och kostnadseffektiv och 

med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning. 

 

Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2013 angivit verksamhetsmål och finansiella mål som under 

året följts upp i månadsuppföljningar och i två delårsrapporter. 

 

I avvaktan på att årsredovisning föreläggs landstingsstyrelsen 2014-04-08 och landstingsfullmäktige 

2014-04-22 lämnas här en kort redovisning av måluppfyllelse för de verksamhetsmål som finns till-

gängliga 31 januari 2014. Härutöver redovisas 2013 års finansiella resultat och finansiella ställning. 

 

Verksamhetsmål (ändamålsenlig o kostnadseffektiv verksamhet) 

Verksamhetens resultat följs löpande under året och måluppfyllelsen redovisas dels i form av ett sig-

nalsystem (rött/gult/grönt) för respektive mätetal. Resultatet i december 2013 för de verksamhetsmål 

som finns tillgängliga 31 januari 2014 visar på följande måluppfyllelse: 

 

Sammanfattning Antal Andel %  

 målet är uppfyllt 35 49 

 målet delvis uppfyllt 21 29 

 målet ej uppfyllt 16 22 

 

Landstingsfullmäktiges mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet är högt satta.  

 

Årets finansiella resultat visar på ett överskott på 271 miljoner kronor vilket utgör 3,2 procent av skat-

teintäkter och statsbidrag. Målet är ett överskott på 2%. Av överskottet avser 98 miljoner kronor en 

obudgeterad engångsåterbetalning från AFA-försäkring. Resultatet är trots AFA-återbetalningen 24 

miljoner kronor sämre än budget. 

 

Resultatet för såväl 2012 som 2013 har klart överstigit finansiellt mål och investeringsnivån har blivit 

lägre än beräknat. Detta har inte kunnat kompensera för den ökade pensionsavsättningen till följd av 

förändringen i RIPS-räntan. Följden av detta är att 2013 har investeringar inte egenfinansierats. 

  

  



      2014-01-30  LJ2014/147 

 

2 

 

Hälso- och sjukvård 
 

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård 
Landstinget har i jämförelse med riket en god tillgänglighet till vården. Landstingets mål är inom vissa 

områden högre än de nationella. 

 

 

 

 

 

 

Process och produktion 
Mål  Utfall 

dec 
Avvikelse 

Ohälsotal  Minska 
Ohälsotalet har 
under året ökat 
med 0,4 dagar 

 

Fetma -20% +9%  

Medicinska resultat i öppna jämförelser – förbättrade 
resultat(%) 

60 61 
 

Patientsäkerhet – antal skador per 1 000 vårddagar  Minska 
Minskning 

13,6 skador 
 

Riskbedömningar fall, nutrition och trycksår % 80 84  

Lärande och förnyelse Mål 
Utfall 
dec 

Avvikelse 

Publicerade vetenskapliga artiklar (antal) 120 110  

Ekonomi Mål 
Utfall 
dec 

Avvikelse 

Sjukvårdskostnad per invånare, placering i landet 
Bland de 

fem 
lägsta 

21 895 
kr/invånare. 
15:e plats  

 

Kostnad i kronor per DRG-poäng (fast pris) 

Bland de 
fem 

lägsta i 
riket 

44 558 
kr/poäng, 
6:e lägsta 

 
 
 
 

Läkemedelskostnad per invånare (kr) 

I nedre 
kvartil 
bland 
länen 

Femte 
lägsta   

Nettokostnad per delområde 
Ingen 

avvikelse 
  

  

Andel med fetma (ISO-BMI≥30, mätt som treårsmedelvärde) har ökat från 2,2 procent till 2,4 procent. 

Det är en ökning med 8 barn.  

Medborgare och Kund 
Mål Utfall 

dec 
Avvikelse 

Väntande till första besök specialiserad vård (60) -% 80 84 
 

Första besök genomfört inom 60 dagar specialiserad 
vård - % 

80 82  

Väntande till operation/åtgärd specialiserad vård (60) -
% 

80 77 
 

Operation/åtgärder genomförd inom 60 dagar - % 80 73  

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri som 
erhållit nybesök inom 30 dagar - % 

90 96  

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri där 
utredning påbörjats inom 30 dagar från beslut - % 

80 92  

Väntande till undersökning radiologi/klin. fysiologi (30) 90 97/54  

Väntetid på akutmottagning (4 tim) -% 90 83 
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Sjukvårdskostnad per invånare har ökat mer än landet i snitt och är nu på plats 15 i landet avseende år 

2012. 

 

Delområdena primärvård och specialiserad psykiatrisk vård är i ekonomisk balans medan det inom 

området specialiserad somatisk vård finns en obalans. En analys av den ekonomiska obalansen och 

handlingsplan för åtgärder tas fram under januari månad. 

 
Primärvård 
 

Medborgare och kund Mål Utfall dec  Avvikelse 

Kontakt med vårdcentralen –samma dag - (%) 100 99,4 
 

Väntetid till besök hos allmänläkare (5) -% 90 95 
 

Process/produktion    

Andel 40-, 50- och 60-åringar som genomgått hälsosam-
tal % 

50 23 
 

Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 
% 

50 25 
 

Förskrivning av antibiotika enligt STRAMAS riktlinjer 
(andel av vårdcentraler inom Bra Liv - %) 

90 97 
 

Ekonomi   
 

Nettokostnad per delområde 
Ingen 

avvikelse 
 

 

 
Primärvården bedrivs med en god tillgänglighet och en ekonomi i balans. Förskrivning av antibiotika 

har minskat. 2013 har det genomförts 3 628 hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar, varav 631 samtal 

avsåg personer som fyllt 40, 50 eller 60 förra året. 2012 genomfördes 3 168 samtal.  

 
Tandvård 
 

Medborgare och kund Mål Utfall dec Avvikelse 

Nöjda patienter (%) 100 98 
 

Andel kariesfria 19-åringar - % 45 42  

Antal patienter som väntat mer än 60 dagar  
(specialisttandvård) 

0 324 
 

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

Täckningsgrad för uppsökande verksamhet - % 90 81  

Efterfrågad nödvändig tandvård tillgodosedd - % 100 100  

Lärande och förnyelse    

Publicerade vetenskapliga artiklar (antal) 15 16  

Ekonomi   
 

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Ingen 

avvikelse 
Underskott på 
barntandvård  

Produktivitetspoäng/arbetad timma (ökning %) Öka 4,5 
 

Andelen kariesfria 19-åringar har försämrats något mot 2012 då 43 procent var kariesfria. Jämfört med 

riket är även resultatet 2013, 42 procent, ett mycket bra resultat. För de landsting som ingår i SKaPa-

registret (Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit) redovisas för 2012 29 procent kariesfria 

19-åringar i medel. 
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Merparten av de som väntat mer än 60 dagar till specialisttandvård avser specialiteten oral protetik. 
 

Regional utveckling  
 
Utbildning 
 

Medborgare och kund Mål Utfall dec Avvikelse 

Förstahandssökande i förhållande till antal utbildnings-
platser (gymnasieskolan) 

1,0 0,97  

Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan) 2,0 2,69  

Andel nöjda elever (folkhögskolan) - % >80 92  

Process/produktion    

Andel studerande som slutför sin utbildning - % 95 97  

Lärande och förnyelse    

Andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet 
(gymnasieskolan) - %  

90 89  

Andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet 
(folkhögskolan) - % 

75 73  

Ekonomi   
 

Kostnad per elevvecka, ska inte öka mer än index  
(gymnasieskolan) - % 

2,7 6,7 
 

Kostnad per elevvecka, ska inte öka mer än index  
(folkhögskolan) - % 

2,7 4,5  

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Ingen 

avvikelse 
-0,3%  

 

Nettokostnaden för utbildningsverksamhet överstiger marginellt anvisad utgiftsram efter att ett under-

skott inom naturbruksutbildningen på drygt 7 miljoner kronor bokförts som fordran på länets kommu-

ner. Åtgärder för att minska kostnaden pågår. 

 
Kultur 
 

Medborgare och kund Mål Utfall dec Avvikelse 

Publik vid Smålands Musik och Teater >120 000 137 977 
 

Publik utanför Kulturhuset Spira  66 383  

Föreställningar för barn och ungdomar 600 367 
 

Kommuner med föreställningar Alla Alla 
 

Process och produktion   
 

Samverkanstillfällen med amatörer 30 32  

Ekonomi   
 

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Ingen 

avvikelse 
+3,2 

 
 

Antal föreställningar för barn och ungdomar når inte målet då en uppsättning föreställningar inte kun-

nat genomföras. Målet är högt satt med bakgrund av satsningar på föreställningar för barn och ungdo-

mar under uppstarten av Konsterhuset Spira. Målet för antalet föreställningar för barn och ungdomar 

för 2014 är fastställt till 450. 

 

Kollektivtrafik 
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Medborgare och kund Mål Utfall dec Avvikelse 

Nöjda kunder allmän trafik - alla länsbor - % 60 54   

Nöjda kunder allmän trafik - resenärer - % 70 72   

Nöjda kunder - serviceresor - % 90 80  

Process och produktion   
 

Antal resor, ökning % 2,5 2,2  

Andel förnyelsebart bränsle - % 40 68  

Ekonomi    

Antal påstigande per mil, regional trafik 10 8,3   

Kostnad per resenärkilometer, serviceresor, ska inte öka 
mer än index  

 15,47 
 

Självfinansieringsgrad, kollektivtrafik - % 50 45 
 

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Ingen 

avvikelse -2,0%  

 

Kundupplevd kvalitet för de som reser i den regionala trafiken har jämfört med 2012 ökat med en pro-

cent medan det är en minskning i nöjdhet med 10 procent för serviceresenärer. Den största förklaring-

en till försämringen är förändringar i mätmetod. 2012 mättes den kundupplevda kvaliteten på den sen-

ast genomförda resan, vilket tenderar att ge högre resultat. 2013 mäts nöjdheten utifrån resor överlag. 

Målet för 2014 är anpassat för denna förändring. 

 

Kostnad per resenärkilometer, serviceresor, har ökat marginellt om man rensar för indexeffekter. 

Ovanstående nyckeltal är svåra att jämföra under 2013 då det är nya avtal och nya indexbaser. 

 

Nettokostnaden för kollektivtrafik överstiger utgiftsramen med 9 miljoner kronor vilket är en följd av 

skiljedom med entreprenör för Krösatåg. 

 
Mål/mätetal (egen verksamhet) 
Här redovisas vissa mål som avser specifika mål för egen kärnverksamhet eller serviceverksamhet. 

 

Process och produktion Mål Utfall dec Avvikelse 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningar    

Rätt klädd - % 100 99  

Följsamhet till basala hygienrutiner - % 100 90  

Andel listade patienter (%) (Bra Liv) Öka 74  

IT-stöd – IT-centrum    

Systemtillgänglighet IT-system - % 99 99  

Antal driftavbrott - % Minska -71  

Lokalförsörjning – Landstingsfastigheter    

Minska andelen tomma lokaler - % <2,7 3,9  

Samtliga förvaltningsområden    

Reduktion av koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor - % 3   

Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enl nation-
ella miljöbilsdefinitionen - % 

25 30  

Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, 
inklusive organiskt avfall - % 

45 43  



      2014-01-30  LJ2014/147 

 

6 

 

Minskning av den totala energianvändningen - kWh/m2 186 184  

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala livsme-
delskostnaden - % 

25 25  

Avtalstrohet (%) 90 92  

Ekonomi    

Kostnad för bemanningsföretag Minska 
Ökning 
med 5 
mnkr 

 

 

Landstingets kostnader för bemanningsföretag uppgick 2013 till 103 miljoner kronor. 

Handlingsplan finns och arbete pågår.  

 

Medarbetare 
Antalet anställda i Landstinget under 2013 har i genomsnitt varit 9517 som omräknat till årsarbetare 

blir 8 229 vilket är en minskning från 2012 med 232 årsarbetare. Hemsjukvårdens kommunalisering 

motsvarar ett direkt behov av personalminskning på ca 300 årsarbetare. Inom förvaltningen Bra Liv 

redovisas en genomsnittlig minskning på 270 årsarbetare vilket indikerar att anpassning har skett. 

 

Medarbetare Mål Utfall dec Avvikelse 

Sjukfrånvaro (%) < 3,5 3,9  

Frisknärvaro (%) > 66 65  

Medarbetarsamtal (%) 90 89  

Kompetensutvecklingsplan (%) 90 82  

Chef- ledarskap (%) 100 100  

 

Sjukfrånvaron uppgick 2012 till 3,6 procent och har ökat vilket är en tendens i hela landet. Hälsofräm-

jande arbetsplatser har varit ett utvecklingsområde under året. 

 

Andelen medarbetarsamtal har jämfört med 2012 ökat med en procent och andelen medarbetare som 

har kompetensutvecklingsplaner med tio procent. 

 

Ekonomi – förvaltningars resultat 
En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås bland annat genom att verksamheten drivs 

inom anvisade ramar för respektive verksamhetsområde. I avvaktan på årsredovisningens totakost-

nadsredovisning redovisas här enbart en sammanfattning av det ekonomiska utfallet för verksamhet 

som drivs i egen regi. 

För 2013 redovisar förvaltningsområdena ett underskott på cirka 173 miljoner kronor.  

Tabell: Förvaltningsområdenas ekonomiska resultat 

Förvaltning Resultat 
(mnkr) 

Brutto 
omslutn 

Procent 
1) 

Jönköpings sjukvårdsområde -131,1 3 145,5 -4,2 

Höglandets sjukvårdsområde -32,0 1 388,1 -2,3 

Värnamo sjukvårdsområde -32,8 1 037,8 -3,2 

Vårdcentralerna Bra Liv 7,8 1 113,9 0,7 

Folktandvården 12,9 490,8 2,6 

Medicinsk diagnostik -2,2 688,1 -0,3 

Regional utveckling 4,6 302,8 1,5 

Länstrafiken -9,3 1 055,9 -0,9 
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Landstingsfastigheter -5,9 638,9 -0,9 

IT-centrum 4,9 238,2 2,1 

Landstingets kansli 0,6 292,6 0,2 

Verksamhetsstöd och service 9,4 56,6 16,6 

Summa -173,0 10 449,2 -1,7 
 
1) Avvikelsen i förhållande till förvaltningens bruttoomslutning exkl förv.interna kostnader 

 

Finansiella mål 
Den finansiella målsättningen för långsiktighet och uthållighet är att över tid uppnå ett resultat som 

motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket är den nivå som bedömts nödvändig för att 

kunna egenfinansiera investeringar. 

 

Ekonomiskt resultat 
 

 Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Diff. mot 
budget  

Intäkter 1 874 1 918 -87 

Kostnader -9 739 -9 845  

Avskrivningar -317 -335 7 

Verksamhetens nettokostnad -8 182 -8 262 -80 

Skatteintäkter 6 574 6 573 37 

Generella statsbidrag o utjämning 2 063 2 018 -26 

Finansnetto -84 -58 45 

Årets resultat 371 271 -24 

 

 

Årets finansiella resultat visar på ett överskott på 271 miljoner kronor vilket utgör 3,2 procent av skat-

teintäkter och statsbidrag. Av överskottet avser 98 miljoner kronor en obudgeterad engångsåterbetal-

ning från AFA-försäkring.  

 

Resultatet är trots AFA-återbetalningen 24 miljoner kronor sämre än budget. 

 

SKL beslutade i april 2013 att sänka den så kallade RIPS-räntan, som styr pensionsskuldsberäkningen, 

med 0,75 procentenheter. En sänkning av diskonteringsräntan innebär att pensionsskulden ökar. För 

Landstingets del innebar detta en ökad avsättning med drygt 717 miljoner kronor. Denna ökning av 

pensionsskulden tas i fullfonderingen direkt mot egna kapitalet och försämrar då soliditeten. 

 

Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad överstiger budget med 80 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksam-

het som drivs i egen förvaltning överstiger budget med 145 miljoner kronor då cirka 28 miljoner kro-

nor för utebliven ersättning har exkluderats. 

 

Den ekonomiskt positiva nettoavvikelsen i övrigt på cirka 65 miljoner kronor beror främst på återbe-

talningen från AFA försäkring på 98 miljoner kronor. Utöver denna är nettokostnadsavvikelsen nega-

tiv med cirka 33 miljoner kronor, där de främsta förklaringsposterna är: 
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 Rikssjukvård    -40 miljoner kronor 

 Pensioner/SAP/gamla-unga/outnyttjade oförutsedda mm -22 ” 

 Regionsjukvård    -18 ” 

 Utomlänsintäkter/asylintäkter somatik    13 ” 

 Statsbidrag tillgänglighet (”kömiljarden”)   12 ” 

 Tandvård särskilda behov    12 ” 

 Läkemedel nya dyra mm     10 ” 
  
 
Arbetsgivaravgifter -pensioner 

AFA Försäkring beslutade i september 2013 att sänka och återbetala premier för avtalsgruppsjukför-

säkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen (AVBF-KL) för 2005 och 2006. Dessa 98 mil-

joner kronor är en återbetalning av engångskaraktär. Nu förs diskussioner om att 2014 återbetala mot-

svarande för 2004, vilket utgör cirka 46 miljoner kronor. 

 
Statsbidrag (”kömiljarden”) 

Intäkter för tillgänglighet har erhållits med 48 miljoner kronor vilket är 12 miljoner kronor högre än 

Landstingets relativa andel.  

 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkterna som bedöms överstiga budgeten med 37 miljoner kronor baseras på SKL:s bedömning 

i december 2013.  

 

Generella statsbidrag och bidrag inom utjämningssystemet är 26 miljoner kronor lägre än budget 

o Statsbidraget för läkemedelsförmånen som enligt SKL:s prognos uppgår till 748 miljoner kro-

nor är 33 miljoner kronor lägre än budget. Utöver dessa fick Landstinget 2 miljoner mer för 

2012 än vad som beräknades i förra bokslutet. Något avtal med staten för 2013 finns inte.  

Landstingets kostnad för läkemedelsförmånen utgör 710 miljoner kronor. 

o Sjukskrivningsbidrag har erhållit med 29 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor lägre än 

budgeterat. Från och med 2014 redovisas detta bidrag i verksamhetens nettokostnad 

o Bidrag inom utjämningssystemet visar 10 miljoner bättre än budget, vilket främst avser in-

komstutjämningen.  

o Under året har även 3 miljoner kronor för HPV-vaccinering från 2011 intäktsförts.   

 

Egenfinansiering av investeringar 
Landstingets finansiella resultat ger tillsammans med avskrivningar utrymmet för egenfinansiering av 

investeringar. Pensionsskuldsförändring till följd av ändrad Ripsränta har inte bokförts via resultaträk-

ningen men ska ur ett egenfinansieringsperspektiv beaktas.  

 
Mnkr Utfall 

2012 
Utfall 
2013 

Diff mot 
budget 

Årets resultat 371 271 -24 

Förändrad Ripsränta  -717 -717 

Avskrivningar 317 335 -7 

Egna medel 688 -111 -748 

    

Nettoinvesteringar -390 -351 229 
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Summa 298 -466 -519 

 

Resultatet för såväl 2012 som 2013 har klart överstigit finansiellt mål och investeringsnivån har blivit 

lägre än beräknat. Detta har inte kunnat kompensera för den ökade pensionsavsättningen till följd av 

förändringen i RIPS-räntan.  

I årets nettoinvesteringar ingår försäljning av anläggningar till ett värde av 11 miljoner kronor. Brutto-

investeringarna var därmed 362 miljoner kronor, vilket är 218 miljoner kronor lägre än budgeterat.  

 

Finansiell ställning (mnkr) 
 2012 2013 

Anläggningstillgångar 3 465 3 475 

Omsättningstillgångar   

- finansiella tillgångar 4 683 5 213 

- övriga omsättningstillgångar    988 843 

Summa tillgångar 9 136 9 531 

   

Eget kapital -532 -978 

Avsättningar   

-pensionsavsättningar mm 7 464 8 335 

Skulder 2 204 2 174 

Summa eget kapital o skulder 9 136 9 531 

 

Finansiella nyckeltal, procent 

 2011 2012 2013 

Resultat i förhållande till 
skatt och statsbidrag 

3,3 4,3 3,2 

Nettokostnadsförändring 4,3 4,8 
2)

 1,0 
3)

 

Skatteintäkter o bidrag/ 
utjämning ökning 

2,6 5,1 -0,5 
4)

 

Soliditet -10,8 
1)

 -5,8 -10,3
5)

 

1) Ändrad ripsränta har påverkat soliditeten negativt med 7%. 

2) Övertagande av Länstrafiken har påverkat nettokostnadsförändringen med 3,6% 

    Omvänt har återbetalning av AFA påverkat med 1,5 % 

3) Överlämnandet av hemsjukvården till kommunerna har minskat nettokostnads- 
     förändringen med 3,1%. Omvänt har den lägre AFA återbetalningen ökat nettokostnaden med 0,3% 

4) Skatteväxlingen för hemsjukvården har minskat skatteutvecklingen med 2,9%. 

5) Ändrad ripsränta har påverkat soliditeten negativt med 7,5%.  

 

Nettokostnadsförändringen rensat för hemsjukvården och AFA var 2013 3,8%, att jämföra med ök-

ningen av skatter och statsbidrag som rensat för skatteväxlingen var 2,4%.  
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Resultat 2014 – framtidsbedömning 
 

Ekonomin kommer att från och med 2014 att påverkas positivt av landstingsfullmäktiges beslut att från 

2014 höja utdebiteringen med 40 öre.  Samtidigt kommer intäkter från kommunal utjämning att 

minska i motsvarande grad genom riksdagens beslut om förändringar i det kommunala utjämningssy-

stemet.   

 

Under förutsättning att behov av att verksamhetsutökningar under åren 2014- 2016 kan finansieras av 

motsvarande kostnadsanpassningar så redovisades för fullmäktige i november 2013 följande bedöm-

ning kring Landstingets finansiella utveckling under kommande år.  

 

 
 Bokslut 

2013 
Budget 

2014 
Plan 
2015 

Plan 
2016 

RESULTAT     

Verksamhetens nettokostnad -8 262 -8 651 -8 882 -9 208 

     

Skatteintäkter 6 573 7 080 7 368 7 751 

Kommunal utjämning och statsbidrag 2 018 1 963 1 882 1 797 

     

Finansiella intäkter/kostnader -58 -50 -50 -50 

     

 
Årets resultat 
 
 

 
271 

 
342 

 
318 

 
290 

EGENFINANSIERING AV 
INVESTERINGAR 

    

Årets Resultat  271 342 318 290 

Avskrivningsmedel 335 348 366 382 

Ändrad Ripsränta
1)

 -717    

Egna medel -111 690 684 672 

     

Investeringar 351 640 580 620 

     

Finansiellt sparande/lån -466 50 104 52 

1) Ripsränteförändring -717 mnkr har bokförts direkt i balansräkningen direkt i balansräkningen men ska beaktas vid be-

dömning av egenfinansiering av investeringar. 

 

Bedömningen baserades på en prognos kring verksamhetens nettokostnad 2013 på 8 200 miljoner kro-

nor samt ett behov av resurstillskott under planerperioden inom vissa verksamhetsområden på cirka 

120 mnkr vilket skulle finansieras genom motsvarande kostnadsanpassning. Då bokslutets verksam-

hetskostnad 8 262 mnkr är cirka 30 miljoner kronor högre (omläggning statsbidrag sjukskrivningsmil-

jard beaktat) så indikerar detta behov av kostnadsanpassningar på cirka 150 miljoner kronor. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 12-33 

Tid: 2014-02-11, kl 09:00-12:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 16 

Dnr 

LJ2014

/147 

Månadsuppföljning - helår 2013 

Föreligger månadsuppföljning för år 2013.  

 

Genomgång i ärendet görs vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 25 februari.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande rapport.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


