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1 Skåne – livskvalitet i världsklass 
 
Den enskilde människan är vår viktigaste tillgång. Skåne är en fantastisk region, som lockar 
många men har utrymme för fler. Region Skåne spelar en viktig roll för att Öresundsregionen 
ska attrahera fler att leva och verka här. Dels har Region Skåne ett ansvar för att samordna 
och delta i det regionala utvecklingsarbetet, dels finansierar och organiserar Region Skåne en 
kunskapsintensiv tjänstesektor som varje dag tillhandahåller vård, kommunikationer, kultur 
och mycket annat som är centralt i människors vardag. För att fånga vårt uppdrag har vi 
formulerat en ny vision: Skåne – livskvalitet i världsklass.  
 
Femklövern som styr Region Skåne värnar det förtroende som vi har fått av väljarna genom 
att fungera som medborgarnas förlängda arm. Medborgarperspektivet ska genomsyra all 
verksamhet som Skånes skattebetalare finansierar. För att Region Skåne ska behålla en hög 
legitimitet måste organisationen följa med i utvecklingen och därför satsar vi nu på modernare 
kommunikation, bättre service och mer estetik. Tydlighet, tolerans, transparens och 
tillgänglighet ska vara Region Skånes signum.  
 
Vi måste skapa miljöer där människor har möjlighet att komma till sin rätt, kan känna glädje 
och vill arbeta. Förändringsarbetet blir bara framgångsrikt om det sker i respektfull dialog 
med medarbetarna, som varje dag utför ett strålande arbete.  
 
För att vi ska klara av vårt uppdrag måste vi ha ordning och reda i Region Skånes ekonomi. 
Utmaningen blir desto större när tillväxten bromsar in och arbetslösheten stiger. Det 
ekonomiska läget är kärvt. Skattekraften är oroväckande låg i Skåne, och våra skatteintäkter 
påverkas negativt av den svaga internationella konjunkturen. Vi behöver anpassa oss till den 
nya situationen och Region Skånes budget för 2012 kännetecknas därför av återhållsamhet. 
Budgetarbetet har stramats upp och Region Skåne ska bli bättre på att mäta rätt saker på rätt 
sätt. Därför innehåller strategikartan färre mål än tidigare för att budgeten ska bli ett skarpare 
och tydligare styrdokument för hela koncernen.  
 
Region Skånes verksamheter ges en generell uppräkning avseende kostnadsutveckling, men 
regionbidragen till samtliga nämnder stramas åt. Den centrala administrationen åläggs en 
kännbar besparing med drygt tio procent. Vidare fryses alla arvoden till förtroendevalda på 
samma nivå som 2011 och lönerna till förvaltningschefer och ledande tjänstemän hålls även 
oförändrade. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att vi utgår från ett läge där Region 
Skåne har fler anställda än någonsin, produktiviteten är högre än tidigare och sjukvården har 
större ekonomiska resurser 2011 än tidigare år.  
 
Budgeten innehåller även tydliga prioriteringar. Vi väljer att värna och utveckla hälsovalet, 
psykiatrin, rikssjukvården, den palliativa vården, miljöstrategiska frågor samt 
kollektivtrafiken. En av grundbultarna för vår politik är att öka patienternas makt och 
valmöjligheter. Hälsovalet tillförs därför 25 miljoner kronor och primärvården i egen regi ska 
få större frihetsgrader för att kunna profilera sig.  
 
Det är angeläget att personer med psykisk ohälsa får tillgång till samhällets resurser på samma 
sätt som de som lider av somatisk ohälsa. Speciella satsningar som till exempel inom 
självskadebeteende behöver göras varför psykiatrin får ytterligare tio miljoner kronor.  
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Vidare öronmärks tio miljoner kronor i budgeten till den högspecialiserade rikssjukvården. 
Pengarna ska stärka den befintliga vården, men även ligga till grund för satsningar på nya 
områden. Ett långsiktigt mål är att Skåne ska ha transplantationssjukvård i världsklass. Två 
miljoner kronor viks även för det miljöstrategiska programmet.  
 
Tillväxten i Skåne har ökat tack vare infrastrukturinvesteringar som Öresundsbron, och vi 
måste fortsätta satsa för framtiden. Vi investerar 170 miljoner kronor inom ramen för 
trafikförsörjningsprogrammet och Skånetrafiken får ytterligare tio miljoner kronor för att 
förenkla biljettinköp runt om i regionen.  
 
Våra målsättningar om att vara Europas mest innovativa region 2020 och fria från 
fossilbränsle vid samma tidpunkt står fast. Under 2012 presenterar OECD sin analys av 
regionens konkurrenskraft och potential och ger rekommendationer och förslag som ska 
främja företagsamhet och tillväxten i Skåne. Detta är extra viktigt när vi ser att den 
ekonomiska tillväxten uteblir, trots en ökad sysselsättning och större befolkning. 
 
Det regionala utvecklingsarbetet intensifieras och tar höjd för nästa regionala 
utvecklingsprogram 2014–2020. Vi står också inför stora bygginvesteringar för att klara 
framtidens efterfrågan på hälso- och sjukvård. Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund 
ska moderniseras och delbeslut kommer att fattas under 2012. Vi har nu en gyllene möjlighet 
att ta ett helhetsgrepp över utvecklingsarbetet i hela Skåne.  
 
Femklövern, som har fått medborgarnas förtroende att leda Region Skåne, har som sin främsta 
ambition att bidra till att Skåne erbjuder livskvalitet i världsklass. Skåne ska vara en dynamisk 
och välkomnande region, där nya förmågor, influenser och kulturellt tillskott förstärker 
regionens unika och framgångsrika profil. 
 
 
Pia Kinhult 
 
Regionstyrelsens ordförande 
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2 Medicon Valley sätter Skåne på världskartan 
 
Skåne och hela Öresundsregionen har mycket goda förutsättningar att attrahera människor 
från hela världen som vill leva och verka här. Region Skåne ska tillsammans med andra aktivt 
arbeta för att förstärka Medicon Valley, ett internationellt känt kluster med spetsforskning, 
företag, utbildning och sjukvård. 
 
Skåne kommer att få mycket stora investeringar inom life sciences inom en tjugoårsperiod. 
ESS, Max IV, Ideon Medicon Village och Region Skånes mångmiljardsatsning på Skånes 
Universitetssjukhus bäddar tillsammans för en mycket spännande utveckling, givet att vi 
arbetar strategiskt, målmedvetet och samarbetsinriktat. 
 
Vi ska attrahera såväl stora forskningssatsningar som globala företag och innovativa 
småbolag. Alla i hela Skåne ska uppfatta att utvecklingen är till gagn för dem i deras vardag. 
Medicon Valley är en central del i framtidsvisionen för Skåne. 
 
För att lyckas krävs att vi erbjuder livskvalitet i världsklass. Vi vet att vi måste ha ypperlig 
miljö, kultur, boende, utbildning, hälso- och sjukvård, kommunikationer och 
arbetsmöjligheter för att locka talang och kapital till Öresundsregionen. Även värden som 
tolerans, estetik, valfrihet, värdighet, mångfald, hållbarhet och trygghet är centrala för många 
människor. Region Skånes nya vision är ”Skåne – livskvalitet i världsklass.” 
 
Region Skåne har det samlade ansvaret för både hälso- och sjukvård och den regionala 
utvecklingen i Skåne sedan den 1 januari 2011, efter tolv år som försöksverksamhet. I 
ansvaret ingår också att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram, som visar vilka åtgärder 
som är viktigast för att öka tillväxten och sysselsättningen, förbättra folkhälsan och den 
inomregionala balansen.  
 
Samtidigt fortsätter Region Skånes miljöarbete att vara ett prioriterat område. De 
övergripande målen i miljöprogrammet präglas av både vision, ambition och handlingskraft. 
Region Skånes verksamhet ska bli fri från fossilbränslen och vara klimatneutral och 
klimatanpassad senast 2020. Region Skåne ska erbjuda skåningen en hälsosam miljö och 
vidareutveckla den hållbara resursanvändningen – åtgärder som även stärker Skånes 
miljöprofil.  
 
Region Skånes nya verksamhetsidé lyder: Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, 
innovation, tolerans och tillväxt.  
 
Hälsa är utpekat som en komparativ fördel för Skåne. Hälso- och sjukvården är också en 
tillväxtbransch och vår vision är att människor från hela världen kommer till 
Öresundsregionen för att ta del av de senaste rönen och för att få behandling. Forskningen och 
den kliniska verksamheten ska stärka varandra. Vi ska även främja utvecklingen av 
kommersiella produkter och tjänster inom sjukvården. Patienten ska stå i fokus i allt arbete 
inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerheten är högsta prioritet och alla ska få likvärdig 
vård efter behov.  
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Antalet vårdval ska utökas för att öka medborgarnas makt ytterligare. Vi ska erbjuda 
människor en mångfald av vårdgivare, och reella möjligheter att göra smarta val. Patienterna 
ska lätt kunna finna information om vårdens kvalitet och tillgänglighet. Region Skåne ska 
också vara Sveriges bästa arbetsgivare och sörja för rekrytering av topptalanger och en god 
kompetensutveckling. Vi ska arbeta aktivt för att öka kvaliteten, effektiviteten och 
produktiviteten inom hälso- och sjukvården och vid sidan av ekonomi ska estetik vara en 
viktig faktor vid investeringsbeslut. 
 
Region Skåne arbetar utifrån det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne och det 
miljöstrategiska programmet för att uppnå en hållbar utveckling. Skåne och Öresundsregionen 
ska utvecklas till ett internationellt erkänt ”Green Valley”, genom prioritering av miljöteknik, 
ökat företagande, innovation samt de möjligheter som ges inom ramen för ”Färdplan Biogas”. 
Region Skåne ska leva upp till målet om att vara fritt från fossila bränslen 2020 och 
kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ oavsett var man bor i Skåne. 
Rörlighet bidrar till att få en ekonomiskt sund, socialt fungerande och långsiktigt hållbar 
utveckling i vår region.  
 
Region Skåne tillhandahåller god hälso- och sjukvård, bra kommunikationer, främjar kultur 
av hög kvalitet och genomför tillväxtstimulerande reformer för att bidra till att göra vår region 
till Europas mest innovativa år 2020. Innovationer har även en central placering i EU-
strategin Europa 2020 och det finns behov av att ta fram utvecklade innovationssystem i 
Skåne. 
 
Region Skåne har tagit fram en regional innovationsstrategi för att utveckla ett innovativt 
förhållningssätt inom alla områden, sektorer och branscher. Visionen är att samla alla krafter i 
näringsliv, civilsamhället, offentliga aktörer och akademin kring innovation. En region som 
lyckas med en innovationsstrategi får en mycket bättre utväxling på hela näringslivet och en 
effektivare och mer kvalitativ offentlig service. 
 
Genom att ställa frågan vad istället för hur, finns möjligheter att locka fram kreativa och 
effektiva lösningar på en del av de utmaningar Region Skåne står inför. Därför kommer 
innovationsupphandlingar att användas som ett verktyg till nytta för både medborgarna och 
Skånes regionala utveckling. 
 
Med en hållbar ekonomisk tillväxt följer ett ökat välstånd. Vi vet också att ett samhälle med 
goda utbildningsmöjligheter och goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt leder till ett mer 
tolerant samhälle. Region Skåne stimulerar till tillväxt bland annat genom att tillhandahålla en 
god kollektivtrafik och bidra till bredd och spets i det skånska kulturlivet.  
 
Öresundsbron har gett positiva resultat för tillväxt och sysselsättning, och det är angeläget att 
Öresundsregionen får fler strategiskt viktiga infrastruktursatsningar till gagn för hela Sverige. 
Även på arbetsmarknadsområdet ska vi tillsammans med kommunerna och näringslivet vara 
aktiva för att så många som möjligt ska kunna försörja sig själva och vara delaktiga i 
samhället.  
 
Vi ser tyvärr samtidigt en värderingsmässig klyfta mellan dem som bejakar forskning och 
framsteg och dem som ser globaliseringen som ett hot. Färska värderingsundersökningar visar 
att omkring en tiondel av de skånska ungdomarna är extremt intoleranta eller rasistiska – 
betydligt mer intoleranta än svenskar i allmänhet och jämnåriga i Danmark. 
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Motsättningar människor emellan riskerar att öka, och en växande intolerant opinion riskerar 
att skrämma bort allt fler, inte minst de som anser att det är helt centralt med tolerans, talang 
och teknologi. Intoleransen är därför ett hot mot utvecklingen i Skåne och måste motverkas.  
 
Region Skåne måste agera för att alla i hela Skåne känner att de är med på en berikande och 
spännande resa tillsammans. Fler måste få ett riktigt jobb. För att skapa legitimitet för Region 
Skåne verksamhet är det också av avgörande betydelse att de förändringar och satsningar som 
genomförs sker i dialog med medborgarna.  
 
I samma anda ska Region Skåne modernisera sin kommunikation. Ett ambitiöst arbete 
påbörjas för att utveckla varumärkesguiden och portalen www.skane.se. Region Skåne tillhör 
den kunskapsintensiva tjänstesektorn och måste ge service till medborgarna med hög kvalitet 
för att behålla deras förtroende. I detta arbete ingår att kommunicera med moderna 
kommunikationskanaler på ett estetiskt tilltalande vis. Tillgänglighet, tydlighet och 
transparens ska känneteckna all verksamhet i Region Skånes regi. 
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3 Det regionala utvecklingsarbetet 
 
Region Skåne har ett tungt ansvar för att fatta långsiktigt riktiga och strategiska beslut för att 
visionen om Medicon Valley ska bli verklighet. Det gäller att hålla ihop det regionala 
utvecklingsarbetet, genom att inte minst underlätta för samverkan mellan olika aktörer. Det 
handlar om växelverkan mellan politiska nivåer som EU, Sverige, Skåne och de skånska 
kommunerna, men också samarbete med näringsliv och det civila samhället. 
 
Sedan 2010 finns en regional överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Region 
Skåne. Denna sektor kan i sin speciella roll ge ett mervärde till den verksamhet som Region 
Skåne bedriver. Det är därför viktigt att hänsyn tas till detta vid de upphandlingar som Region 
Skåne genomför inom ramen för lagen om offentlig upphandling. 
 
Vi ska identifiera synergieffekter mellan områden som vård och hälsa, innovationer, 
näringsliv, kompetensförsörjning, forskning och utveckling, kommunikationer, 
infrastrukturplanering, samhällsplanering, kultur, utbildning, miljö och klimat. 
 
Plattformen för det regionala utvecklingsarbetet utgörs av det nuvarande 
utvecklingsprogrammet, Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009–2016 som 
tillsammans med områdena ovan utgör en sammanhållande helhet. Inom områdena finns 
framtagna sektorsprogram med strategier och konkreta handlingsplaner. I samband med 
revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet identifierades fem utmaningar för 
Skåne: kunskapen, delaktigheten, miljön och klimatet, tillgängligheten och 
Öresundsintegrationen.  
 
Nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt utvecklingsprogram för perioden 2014–2020. 
Processen leds av regionstyrelsen och i det operativa arbetet spelar Regionala tillväxtnämnden 
en viktig roll. Målsättningen är att ett nytt regionalt utvecklingsprogram ska antas av 
regionfullmäktige i juni 2013. Stor vikt ska läggas vid förankring, såväl internt som externt.  
Arbetet tar utgångspunkt i tre prioriteringar från Europa 2020-strategin och de fem nationella 
målen från Sveriges nationella reformprogram 2011. De fem målen är högre 
sysselsättningsgrad, ökad social delaktighet, ökat antal gymnasiestudenter, ökade 
investeringar i forskning och utveckling samt minskade utsläpp av växthusgaser. Vad gäller 
social delaktighet finns det anledning att peka ut en särskild utmaning för Skåne: toleransen. 
 

3.1 Smart, hållbar tillväxt för alla 
 
Ur Europa 2020-strategin prioriteras: 
 
– smart tillväxt; att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation 
– hållbar tillväxt; att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi 

– tillväxt för alla; att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och 
territoriell sammanhållning 
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Smart tillväxt 
 
I en tid med stora demografiska förändringar och ökad global konkurrens är hög kompetens 
och stark innovationskraft avgörande faktorer för att Skåne och Öresundsregionen, Sverige 
och Europa ska kunna vara internationellt konkurrenskraftiga. Resonemanget återfinns i 
utmaningen Kunskap i det nuvarande utvecklingsprogrammet samt inom arbetet med att 
utveckla en regional kompetensplattform.  
 
På lång sikt, år 2020 och framåt, måste Skåne hitta sin plats på den internationella arenan. 
Smart tillväxt kan skapas genom ”smart specialisering”, där förmågan att nischa sig inom 
områden med en stor marknad är avgörande. Behovet av forskningskunskap växer ständigt 
och inom många områden (Life Science, Cleantech, Media Evolution med flera) finns mycket 
god kunskap.  
 
Trots detta är Europas tillväxt och innovationskraft i ett internationellt perspektiv alltför svag. 
För Region Skåne, med ansvar för såväl hälso- och sjukvård som för samordning av det 
regionala utvecklingsarbetet, är forskning och innovation kritiska komponenter för tillväxt. 
Personlig hälsa, hållbara städer och en åldrande befolkning är globala utmaningar som 
bedöms vara intressanta marknader att utveckla produkter och tjänster inom. 
 
Matvisionen ”Matlandet Skåne” har även identifierat mat och livsmedel som ett viktigt 
område för entreprenörskap, innovationskraft och investeringar i Skåne. Vår region har 
dessutom utmärkta förutsättningar för en omställning till ekologiska lantbruk. Även 
klusterbildningar inom livsmedels- och produktionsteknik, samt förpackningar och 
förpackningsteknik är viktigt för utvecklingen av Skåne som matregion. 
 
Hållbar tillväxt 
 
Tillväxt bör skapas utan att ta alltför mycket resurser i anspråk. Ett ”Green Valley” kan 
skapas genom att bland annat samordna alla miljöaktiviteter som Region Skåne arbetar med, 
men framför allt är det inom näringslivet förutsättningarna skapas. Genom klustersatningar 
främjar Green Valley-arbetet utvecklingen av hållbara transporter och stadsplanering för det 
klimatneutrala Skåne. Goda förutsättningar för cleantech och grön innovation, tillsammans 
med en stabil näringslivs- och forskningssamverkan, skapar hållbara energilösningar och 
stärker den regionala miljöprofilen. Region Skåne har initierat en plattform, Miljödriven 
näringslivsutveckling, som fokuserar på att skapa tillväxt i ”de gröna sektorerna”. Inom 
plattformen har initiativ tagits till en klustersatsning – Sustainable Business Hub.  
 
Som ett led i en av slutsatserna i Region Skånes klimatberedning bildades 2009 
Klimatsamverkan Skåne. Tillsammans med Länsstyrelsen och de skånska kommunerna syftar 
detta arbete till att till att samordna de insatser som görs inom områdena transporter, 
energianvändning och klimatanpassning. Arbetet med att i samråd med Lunds universitet 
skapa ett nationellt centrum för klimat- och energiforskning fortsätter. 
 
Tillväxt för alla 
 
En framgångsfaktor i det regionala utvecklingsarbetet blir att bryta utanförskapet, så att 
outnyttjad kompetens tillförs arbetsmarknaden. Diskussionen förs redan i utmaningen 
Delaktighet i det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet. Region Skåne satsar på ökad 
matchning på arbetsmarknaden och att underlätta för unga att få tillträde till arbetsmarknaden.  
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Syftet med den sociala investeringsfonden är att genom förebyggande arbete tidigt bryta 
negativa händelseförlopp hos ungdomar till följd av utanförskap. Fonden ska tillsammans 
med de skånska kommunerna identifiera de ungdomar som befinner sig i riskzonen för 
framtida utsatthet som kan ha konsekvenser för hälsa, välbefinnande och möjligheterna att 
delta i samhället. En första projekttid ska under budgetåret 2012 inledas i sydöstra Skåne. 
 
Det är även helt avgörande för Skånes framtid att vi kan skapa ett tolerant samhälle som utgår 
från att det är medborgarna som gör platsen unik och levande. Intoleransen mot olika 
minoriteter måste minska. Värderingsundersökningar visar att det finns en betydande 
intolerans mot olika minoriteter, inte minst bland lågutbildade unga män. Intoleransen är 
större i Skåne än i övriga Sverige och på Själland.1 Om vi låter intoleransen slå rot i Skåne 
kommer personer och företag välja att leva och verka på andra platser där toleransen är högre.  
 
Det är ytterst angeläget att det regionala utvecklingsarbetet fokuserar på att skapa nya 
möjligheter för samtliga i befolkningen, inte minst eftersom vi eftersträvar migration och 
mobilitet för att bli Europas mest innovativa region 2020. Tolerans ska vara ett skånskt 
signum. Region Skåne ska därför verka för att minska intolerans, särskilt bland unga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Öresundsregionens framtid – en ungdomsgenerations värderingar (2010), David Andersson, Åke E. Anderson 
och Ingvar Holmberg. Den mångtydliga intoleransen – en studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 
2009/2010, Forum för Levande Historia. 
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3.2 Sektorsprogram för Skåne 
 
Det regionala utvecklingsarbetet utgörs av insatser inom ett antal områden (så kallade 
sektorsprogram) som påverkar Skånes utveckling och som tillsammans utgör en helhet. 

 
 

Sektorsprogram för Skåne. 
 
Ytterligare sektorsprogram kommer när Region Skånes engagemang inom 
utvecklingsfrågorna växer, på tur står exempelvis området forskning och utveckling. 



 

 12 

3.3 Utvecklingsarbetet framöver 
 
Samtidigt som arbetet med att ta fram ett nytt utvecklingsprogram har satt igång, pågår ett 
omfattande analysarbete kring Skånes potential och samarbetsklimat. Analysen genomförs av 
OECD, som på Region Skånes uppdrag, gör en så kallad Territoral Review av Skåne. 
Analysarbetet utgår från de tre centrala perspektiven innovation, arbetsmarknad och miljö 
som alla har stark koppling till Europa 2020-strategin. Resultatet kommer att utgöra en del av 
underlaget i arbetet med det kommande regionala utvecklingsprogrammet.  
 
Kommunernas strategiska arbete är centralt i det regionala utvecklingsarbetet och Region 
Skånes ambition är att ständigt utveckla nya former för möten för att tillsammans utveckla 
Skåne. Som start inför kommande utvecklingsprogram träffas politiker över gränserna för att 
dela erfarenheter och bilder kring Skånes potential. En tjänstemannagrupp med företrädare för 
sektorsprogram och utvecklingsprogram för, sedan en tid, dialog kring möjliga modeller för 
utvecklingsprogrammet, med bättre synergieffekter mellan samhällsområdena. 
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4 Region Skånes viljeinriktning och mål 
 
 
Budget och verksamhetsplan pekar ut viljeinriktningen för den kommande planperioden och 
vilken utveckling som ska ske inom Region Skåne. I strategikartan anges vision, mål och 
måltal för Region Skåne. Region Skåne har en viktig roll att fylla för att skapa ett Skåne med 
livskvalitet i världsklass. Region Skåne ska bidra till ett öppet och tolerant samhälle som ger 
näring till kreativitet och innovativa utvecklingsmöjligheter. Region Skåne ansvarar för hälso- 
och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur och samarbete med andra 
regioner i och utanför Sverige. Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, 
tolerans och tillväxt. 
 

 

4.1 Strategikarta 2012–2014 – från vision till mål 
 
Vision 
Skåne – livskvalitet i världsklass.  
 
Verksamhetsidé 
Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. 
 
Kännetecken 
Region Skåne är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare är 
medborgarna. Organisationen kännetecknas av kompetens, kreativitet, öppenhet, 
engagemang, ansvarstagande och kundorientering. 
 
Mål och måltal 
 
 Mål Måltal 

Medborgarperspektiv 

1.1 Förtroendet ska öka. 

Nuläge2: 

Befolkningens förtroende för vården: 64 %.  

Patientens förtroende för vården: Primärvård 82, Somatisk öppen 
vård 92, Somatisk slutenvård 87, Psykiatri öppen vård 73, Psykiatri 
slutenvård 70, Akutmottagning 85. 

Nöjd kundindex för Skånetrafiken: 64 %. 

Samarbetspartners förtroende enligt NSI: 80 %. 

1 Nöjda medborgare 
Skåne ska vara en attraktiv, 
trygg, tillgänglig och växande 
region för boende, företag och 
besökare. Företag ska välja 
etablering i Skåne framför andra 
regioner i norra Europa. 

Medborgare och 
samarbetspartners ska känna 
stort förtroende för Region 
Skåne. Medborgare och 
samarbetspartners ska uppleva 
att kvaliteten på våra tjänster är 
god. Tvåvägskommunikationen 
mellan medborgare och Region 
Skåne ska fungera väl på alla 

1.2 

 

 

Den upplevda tillgängligheten ska öka. 

Nuläge:  

Befolkningens upplevelse av tillgänglighet till vården: 80 %.  

                                                
2 Samtliga nuläges resultat i strategikartan är helårsresultat 2010 
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Patientens upplevelse av tillgänglighet till vården: Primärvård 82, 
Somatik öppenvård 78, Somatik slutenvård 79, Psykiatri öppenvård 
63, Psykiatri slutenvård 66, Akutmottagning 50. 

Samarbetspartners nöjdhet med tillgänglighet enligt NSI: 73,5 %.  

Öka medborgarnas tillgänglighet till arbete (kollektivtrafikens 
samhällsnytta: tio dagliga resmöjligheter till regionalt centrum inom 
60 minuter): 91,5 %.  

Resandeökning för Skånetrafiken: 6,3 %. 

Tillgängligheten till Region Skånes verksamhet och lokaler. 100 % 
av så kallade  enkelt avhjälpta hinder ska avlägsnas i publika lokaler  

1.3 Fler intressenter ska uppleva att Region Skåne stödjer 
forskning och utveckling av hög kvalitet.  

Nuläge enligt NSI: 76 % 

1.4 Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. 

Levnadsvaneindikatorer: 

Andelen personer med låg fysisk aktivitet ska minska med 3 % per 
år (totalt 10 % under 2010–2013) Nuläge: 14 % har låg fysisk 
aktivitet  

Andelen dagligrökare ska minska. Nuläge: 15 % kvinnor och 14 % 
män.  

Andelen personer med psykisk ohälsa ska minska. Nuläge: 16 % 
bland männen och 20 % bland kvinnorna har dålig psykisk hälsa. 

1.5 Medborgaren ska uppleva en hög nytta. 

Mätmetod ska utvecklas av Beredningarna för medborgardialog 
under 2012. 

1.6 Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska 
ledning ska öka. 

Nuläge gällande kunskap om Region Skånes ansvarsområden:  

Hälso- och sjukvård 92 % 

Skånetrafiken 48 % 

Beredningarna för medborgardialog utvecklar och fördjupar 
mätmetod under 2012. 

1.7 Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta 
val. 

Den upplevda valfriheten ska öka. Antal aktiva omlistningar på 
hälsovalsenheter ska följas.  

Kvalitetsindex med mera ska publiceras regelbundet för att 
underlätta smarta val. Fler vårdval ska införas. 

Mätmetod ska utvecklas av Beredningarna för medborgardialog 
under 2012. 

 
nivåer. 

1.8 
Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av 
kulturlivet i Skåne ska öka. 

Nuläge: 

Andel av befolkningen som minst en gång per kvartal har besökt 
kulturaktivitet enligt Riks-SOM: bibliotek 32%, historiska sevärdheter 
20%, studiecirklar 14%, museum 12%, konstutställning 9%, 
fornminne 9%, Bio 27%, teater 9%, rock/popkonsert 6%, musikal 
5%, klassisk konsert/opera 4%, balett/dansföreställning 
2%.Mätmetod ska utvecklas av Beredningarna för medborgardialog 
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  under 2012. 

Verksamhetsperspektiv 

2.1 Människor ska bemötas med respekt. 

Kunskap om en gemensam tolerant värdegrund bland medarbetare 
och medborgare ska öka.   

Åtgärd: 

• 70% av berörda chefer, (chefer med verksamhets, budget och 
personalansvar) ska ha genomfört utbildning i implementering 
av handlingsplan mot trakasserier och kränkande 
särbehandling. 

2.2 Patienternas makt ska öka. 

Åtgärder: 

• Utöka kundval och öka mångfalden.  

• All information ska vara lättillgänglig. Patienter ska kunna 
kommunicera med vården med hjälp av e-post och andra 
moderna kanaler. 

• Utveckla E-hälsa.  

2.3 Kunskapsstyrningen ska öka.  

Åtgärder: 

• Systematiskt arbete med nya riktlinjer och metoder 
inom hälso- och sjukvården, inkluderat uppföljning 
och utvärdering.  

 
• Kunskap om medborgarnas behov som underlag för 

ett långsiktigt prioriteringsarbete i öppen dialog. 
 

• Krav på resultatet för patienten genom 
patientprocesser.  

 
• Systematiskt arbete för att verksamheterna ska 

genomsyras av det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande perspektivet.  

 
• Utveckla nya metoder och verktyg för uppföljning av det 

regionala utvecklingsarbetet. 
 

2.4 Tillgängligheten ska öka. 

• Regionala och nationella krav inom hälso- och sjukvården ska 
uppfyllas. 

• Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas till 2025. 

• Kollektivtrafikens punktlighet ska öka. 

• Tillgängligheten till kulturen ska underlättas.  

2.5 Patientsäkerheten ska vara hög. 

• Nollvision ska gälla avseende vårdskador 

• Regionala och nationella mål ska uppnås. 

2 

 

En effektiv verksamhet med 
hög kvalitet.  

Skånes medborgare finansierar i 
huvudsak vår verksamhet och 
skåningarna är våra 
uppdragsgivare. Skattemedlen 
ska användas så att vi får bästa 
möjliga resursanvändning. 

 
 

2.6 Produktiviteten ska öka. 
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Nyckeltal att följa: 

• Bruttokostnad per produktionsmixpoäng.  

• Produktionsmixpoäng per personalresurs 

• Konsumtionsmixpoäng  

3.1 Europas mest innovativa Region 2020. 

Åtgärder:  

• Systemiskt ledningsarbete för innovation på alla nivåer. 

• Samtliga verksamheter inom Region Skåne ska känna till den 
internationella innovationsstrategin för Skåne.   

• Green Valley-arbetet stimulerar och stödjer grön innovation och 
bidrar till en stärkt innovationssamverkan inom 
Öresundsregionen. 

3.2 Den kliniska forskningen ska öka. 

• Forskningsresurser som verksamheten har tillgång till. Nuläge: 
cirka 328 miljoner kronor.  

• Forskning som resulterat i förbättrat medicinskt resultat för 
patienten. Nuläge: 47 medicinska resultat. 

• Klinisk forskning som resulterat i någon kommersiell produkt. 
Nuläge: 6 stycken namngivna produkter. 

3.3 Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog 
med universitet/högskolor, föreningsliv och näringsliv.  

• Uppväxlingseffekt av varje insatt krona. 

Åtgärder:  

• Formerna för dialog med kommunerna ska utvecklas.  

3.4 Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes 
samtliga verksamhetsområden 

• 2012 ska minst 200 personer delta i ”Kultur på recept”. 

3.5 Fritt från fossila bränslen 2020. 

• 2012 ska minst 60 % av värmeenergin komma från förnybara 
källor. 

• 2012 ska minst 50 % av alla transporter ske med förnybara 
bränslen. 

 

3 En drivande utvecklingsaktör 

Region Skåne ska vara den 
naturliga och samlande 
utvecklingsaktören i Skåne för att 
Öresundsregionen ska erbjuda 
livskvalitet och möjligheter i 
världsklass för såväl människor 
som företag. 

3.6 Norra Europas ledande matregion 2025 – ”Matlandet Skåne”. 

• Alla verksamheter ska känna till matvisionen 
Matlandet Skåne. 

 

Medarbetarperspektiv 

4 Kompetenta, stolta och 
motiverade medarbetare. 

Region Skåne ska vara en 
attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder meningsfulla, 
spännande och utvecklande 
arbeten. Kunskapsutveckling ska 
erbjudas och premieras. 

4.1 Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökning ska öka. 

Nuläge: 66,3  
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Medarbetarna ska mötas med 
respekt och vara delaktiga i det 
ständiga förändringsarbetet. 

5.1 Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökning ska öka.  

Nuläge: 65,9  

 

5 Verksamhet och resultat i 
fokus.  

Region Skåne ska ha chefer som 
tydliggör målen i dialog med 
medarbetarna, och arbetar aktivt 
och strategiskt med 
kompetensförsörjning. Chefer 
ska ha både ansvar och 
befogenheter för att kunna 
leverera ett gott resultat. 

 

5.2 Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska 
minska.  

Nuläge: Elva bristspecialiteter/-yrkeskategorier: allmänmedicin, 
klinisk patologi, psykiatri, geriatrik, obstetrik och gynekologi samt 
operationssjuksköterska, barnsjuksköterska/BVC-sköterska, 
intensivvårdssjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, 
röntgensjuksköterska och distriktssköterska. 

 

Ekonomiperspektiv 

6.1 Resultatmål 
Resultatet för varje år under planperioden ska vara minst noll 
enligt balanskravsberäkningen. 
 

6 Långsiktigt stark ekonomi. 

Region Skånes ekonomi ska 
vara stark och ett flerårigt 
perspektiv är viktigare än de 
enskilda räkenskapsåren.  

Alla verksamheter som Region 
Skåne finansierar ska vara 
effektiva. 

6.2 Utdebiteringsmål 
Skattesatsen ska vara lägre än riksgenomsnittet och 
ambitionen är att undvika skattehöjningar 

 
 
Befolkningen i Skåne har gett Region Skåne förtroendet att förvalta deras skattemedel på 
bästa sätt. Genom att vara lyhörd lyfter medborgarperspektivet fram det som är avgörande för 
att uppfylla det demokratiska uppdraget. Region Skåne lyssnar kontinuerligt in, analyserar 
och för ett samtal med både befolkning och samarbetspartners. 
 
I medborgarperspektivet ryms även deras utvärdering av hur Region Skåne sköter uppdraget, 
där befolkningens förväntningar ställs i relation till det utbud Region Skåne erbjuder. Utifrån 
denna kunskap utvecklar Region Skåne en effektiv verksamhet med en hög kvalitet.  
 
I arbetet som en drivande utvecklingsaktör arbetar Region Skåne aktivt för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för människor och företag att leva, verka och utvecklas i Skåne. 
Verksamhetsperspektivet tydliggör vilka åtgärder och prioriteringar Region Skåne ska vidta 
för att utveckla denna roll. I verksamhetsperspektivet fokuserar Region Skåne på hur 
processerna ska präglas av tydlighet, kvalitet, transparens och tillgänglighet för att åtnjuta 
legitimitet från medborgarna, vår uppdragsgivare. 
 
En effektiv verksamhet kräver en hög medvetenhet om hur vi hushåller väl med befintliga 
resurser. Medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla är grundstenar i Region 
Skånes verksamhet. Därav fokuserar medarbetarperspektivet på Region Skåne som attraktiv 
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arbetsplats, som säkrar kompetenta medarbetare för uppdraget. Region Skånes verksamhet 
finansieras i huvudsak av Skånes skattebetalare. Region Skåne hushåller med skattemedlen på 
bästa sätt genom att ständigt arbeta för en ökad effektivitet. Ekonomiperspektivet ger det 
ekonomiska ramarna för detta uppdrag. 
 

4.2 Medborgarperspektiv 

4.2.1 Nöjda medborgare 
Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och 
besökare. Företag ska välja etableringar i Skåne framför andra regioner i norra Europa. 
Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. 
Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. 
Tvåvägskommunikationen mellan medborgare och region ska fungera väl på alla nivåer. 
 
Förtroende för verksamheten ska öka 
Befolkningens förtroende för Region Skåne är en förutsättning för att kunna verka för en 
regional utveckling och en bättre hälso- och sjukvård. Denna tilltro byggs upp av att Region 
Skåne erbjuder tjänster med hög kvalitet och stor kundnytta och öppnar upp för delaktighet 
och modern kommunikation. Tillgänglighet, tydlighet och transparens är viktiga ledord. 
Medborgarna måste också uppleva att de får valuta för den skatt som de betalar. Utmaningen 
består också i att se att befolkningen är en heterogen grupp av individer med olika preferenser 
och fånga alla dessa aspekter i förbättringsarbetet.  
 
Lyhört i medborgardialog  
 
Medborgardialogen är genom det personliga mötet en bidragande faktor för att stärka 
förtroendet för Region Skåne. Det är ett viktigt arbete som minskar avståndet mellan 
förtroendevalda och medborgare, vilket även ger ökad förståelse för politiska beslut. Det 
huvudsakliga syftet med medborgardialogen är dock att vara lyhörd och fånga upp relevant 
information från medborgarna om vad de efterfrågar av Region Skåne.  
 
Region Skåne ska fortsättningsvis arbeta effektivt och strukturerat med medborgardialog och 
beredningarna för medborgardialog har uppdraget att utveckla formerna för detta under 
planperioden. 
 
Bättre information till patienterna  
 
För att behålla och stärka förtroendet ytterligare för hälso- och sjukvård i Region Skåne 
behöver informationen till patienterna om utbud, kvalitet, öppettider, förutsättningar, 
prioriteringar och behandlingsalternativ bli betydligt bättre. Det handlar om att aktivt och 
regelbundet kommunicera om verksamheters kompetens, resultat och specialisering. 
Kvalitetsindex och annan utvärdering ska upplevas som enkel att hitta. Region Skåne ska 
möta upp befolkningens efterfrågan på lösningar med modern teknik (e-post, applikationer för 
smartphones, sociala medier etc) för att förbättra dialog och öka tillgängligheten och 
förtroendet.  
 
Enligt resultat från Vårdbarometern har medborgarens förtroende för hälso- och sjukvården i 
Region Skåne ökat sedan år 2005. I den senaste mätningen från år 2010 ligger Region Skåne 
på en nionde plats, vilket är nivå med genomsnittet i riket. I jämförelse med andra 
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landsting/regioner av motsvarande storlek och struktur, som Västra Götalandsregionen och 
Stockholms läns landsting, är Region Skånes resultat något bättre. Den nationella 
patientenkäten visar även att patienter har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården.  
 
En viktig kunskapskälla när det gäller bristande förtroende är de patienterfarenheter som 
Patientnämnden får ta del av. De tar sig uttryck i önskan att byta vårdenhet, byta läkare, ökad 
efterfrågan på vägledning till en second opinion samt en misstro till de undersökningar, 
behandlingar och läkemedel som ordineras. Med det sviktande förtroendet följer bristande 
följsamhet till ordinationen och därmed uteblir behandlingseffekten. Patienter söker sig då 
vidare inom sjukvårdssystemet. 
 
Nöjdare kunder inom kollektivtrafiken 
 
Nöjda kunder är ett av kollektivtrafikens viktigaste mål. Verksamheten har som långsiktigt 
mål att åtta av tio kunder ska vara mycket nöjda eller nöjda och hit pekade utvecklingen i 
mitten på 2000-talet. De senaste åren har dock nöjdheten sjunkit och för 2010 blev 
Nöjdkundindex (NKI) 64 procent.  
 
En fortsatt bred kraftsamling kring kollektivtrafikens, och då särskilt tågtrafikens kvalitet, ska 
vända trenden. En bättre och tryggare trafik, med tillräcklig kapacitet och punktlighet samt 
bättre bemötande ska i förlängningen ge nöjdare kunder och därmed återskapa ett högt 
kundförtroende. Viktigast inledningsvis är att vända trenden och för 2012 föreslås målet för 
NKI vara 75 procent. Den höga andelen nöjda färdtjänst- och sjukresenärer på drygt 90 
procent ska upprätthållas.  
 
Under 2011 ålades Skånetrafiken av Arbetsmiljöverket ett kontantstopp ombord på bussar och 
tåg. Det kommer under 2012 att vidtas en rad åtgärder för att underlätta biljettinköp före 
ombordstigning. Under det kommande året planeras för cirka tio nya serviceombud 
(motsvarar Skånetrafikens kundcenter) runt om i Skåne. Inom ramen för denna satsning ligger 
också att etablera ett femtiotal nya ombud runt om i Skåne, samt att teckna centrala avtal med 
flera företagskedjor som på lite längre sikt ytterligare kan förstärka tillgängligheten. Det är av 
högsta vikt att medborgare och resenärer har god tillgång till försäljningsställen. 
 
Ökad kunskap om samarbetspartners 
 
De skånska kommunerna efterfrågar, i NSI 2010, att finnas med tidigt och tydligt i Region 
Skånes processer. Därför är det viktigt att utveckla dialogformerna med kommunerna, där en 
del är att få ökad kunskap om hur kommunerna ser på Region Skåne som samarbetspart.  
 
Resultatet från 2010 års undersökning visar att åtta av tio upplever att samarbetet fungerar bra 
och att en hög andel kan tänka sig att rekommendera kollegor att kontakta Region Skåne för 
ett eventuellt samarbete. 
 
Den upplevda tillgängligheten till verksamheten ska öka 
 
Patienten måste alltid vara i fokus. Att öka tillgängligheten är en högt prioriterad målsättning. 
Tillgänglighet, sett utifrån medborgarens perspektiv, har många dimensioner. Inom vården rör 
det sig om att få tid till rätt behandling inom rimlig tid, men även att ha anpassade lokaler och 
informationskanaler så att de är tillgängliga för alla. Lokaler och informationskanaler ska 
också vara utformade för att möta personer med olika behov, önskemål och preferenser. 
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Patientens valfrihet samt välbefinnande ökar även genom satsningar på maten inom vården. 
Att kunna erbjuda kontinuitet så att man träffar samma läkare är också viktigt för många 
patienter.  
 
Inom kollektivtrafiken fokuseras det på punktlighet så att resenärer kommer fram i utlovad tid 
samt att fordonen är anpassade för alla.  
 
För samtliga verksamheter handlar det om att medborgaren ska komma fram på e-post eller 
telefon inom rimlig tid, få svar på sina frågor och att hitta rätt information i rätt tid på ett 
enkelt sätt. Det rymmer även att hamna rätt och inte slussas runt till olika verksamheter.  
 
Region Skåne låter också ta fram en ny varumärkesguide och utvecklar portalen 
www.skane.se för att kommunikationen ska bli mer tidsenlig.  
 
Nya kommunikationsvägar 
 
En viktig aspekt är ”tillgänglighet” i bemötandet; att man känner sig sedd och delaktig. 
Samtalet är av central betydelse, oavsett om det sker via telefon eller i ett fysiskt möte.  
 
Servicen till invånarna bör öka och bygga på behoven. Befolkningen efterfrågar flexiblare 
möjligheter att komma i kontakt med Region Skånes olika verksamheter och nya 
kommunikations- och informationskanaler behöver användas i större utsträckning. Allt fler 
invånare väljer att utföra sina ärenden via Internet (e-tjänster). 
Denna typ av tjänster ökar tillgängligheten i och med att de finns tillgängliga dygnet runt. Det 
ökar också valfriheten för individen, vilket också är en form av tillgänglighet. Om fler kan 
hitta sin information själv på ett kvalitativt och enkelt sätt så blir tillgängligheten för dem som 
önskar/behöver personlig kontakt bättre.  
 
Hälso- och sjukvården får också i uppdrag att kommunicera genom fler kanaler; internet, e-
post etc ska komplettera sedvanlig telefonkontaktväg. Denna utveckling måste samtidigt ske 
på ett sätt som beaktar den personliga integriteten.  
 
Tillgänglig när det går fel eller vid bristande kvalitet 
 
Region Skåne måste även vara tillgänglig när verksamheten har gjort fel och tjänsterna är av 
bristande kvalitet. Ännu en viktig tillgänglighetsaspekt är medborgarens kunskap om vart man 
vänder sig om det har blivit fel, uppstått problem eller att man har klagomål på en tjänst eller 
verksamhet. Medborgaren behöver som patient och närstående ha en kunskap om att det finns 
en patientnämndsverksamhet dit man kan vända sig och få stöd, hjälp och vägledning. 
 
Vården behöver också ha kunskap om denna verksamhet så att man kan ge informationen där 
problemen eller frågorna uppstått, vilket numera är en informationsskyldighet för vården 
enligt den nya patientsäkerhetslagen. Patientnämndsverksamheten är en viktig del i arbetet för 
att skapa en ökad kvalitet och säkrare vård, och därmed kan risken förebyggas att liknande 
situationer inte ska uppstå för andra. 
 
 
 
 
Tillgänglig för samarbetspartners  
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Enligt resultatet i undersökningen NSI 2010 anser sig tre av fyra av Region Skånes tillfrågade 
samarbetspartners vara nöjda med tillgängligheten till organisationen. Det innebär att 71 
procent anser att de snabbt och enkelt får kontakt med rätt person samt att merparten vet var 
de ska vända sig. Undersökningen visar också att det finns stora vinster i att ytterligare 
utveckla styrkeområdena och följa upp dem över tiden.  
 
Tillgänglighet till hela Skåne 
 
En god tillgänglighet är viktig för att hela Skåne ska vara attraktivt för besök, boende och 
företagande. Bra kollektivtrafik och utvecklad infrastruktur för resande, varutransporter och 
IT är en viktig del i denna attraktionskraft. 
 
Region Skåne ska leverera trafik i hela Skåne, till angränsande regioner i samverkan med 
länsgrannar och via Öresundsbron till Danmark i samverkan med Trafikstyrelsen Danmark. 
Region Skåne ska medverka till att infrastrukturen för väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter 
och IT-kommunikation sköts och utvecklas så att bra att tillgänglighet kan erbjudas till 
invånare och företag samt att det sker genom långsiktigt hållbara lösningar. 
 
Tillgängligheten ska öka till verksamhet och lokaler 
 
Region Skånes verksamheter, såväl egna som de som har avtal med Region Skåne, regionägda 
bolag och bidragsfinansierade, ska vara tillgängliga med en miljö som inte funktionshindrar. 
En viktig handikappolitisk aspekt är att Region Skåne arbetar utifrån den enskilde personens 
fokus. Detta tydliga medborgarfokus innebär att samverkan med patient- och handikapp-
organisationer och enskilda personer med funktionsnedsättning är ytterst viktigt. Som en följd 
av detta har Region Skåne startat nya samverkansformer för att arbeta mer långsiktigt och 
tematiskt med olika framtidsfrågor. 
 
Fler intressenter ska uppleva att Region Skåne 
stödjer forskning och utveckling av hög kvalitet  
 
Våra samarbetspartners framhåller vikten av att Region Skåne på olika sätt stödjer och bygger 
upp infrastruktur som främjar forskning av hög nationell och internationell kvalitet. Det är 
därför viktigt att Region Skåne fortsätter att medverka till att vidareutveckla arbetet med 
forskning och forskningsrelaterad innovation bland annat inom ramen för Forsknings och 
innovationsrådet i Skåne (Firs) med uppbyggandet av Ideon Medicon Village, samt inom 
Universitetsmedicinsk samverkan i Skåne (UMSS) med att öka resurserna för den kliniska 
forskningen.  
 
Samarbetspartners anser att samarbetet med Region Skåne har blivit bättre vad gäller stöd till 
forskning och forskningsmiljöer, det framgår av Nöjd samarbetsindex 2010 (NSI). Tre av fyra 
av de tillfrågande anser att Region Skåne stödjer forskning av hög nationell och internationell 
kvalitet, men också att det finns mer att utveckla kring forskningsfrågorna. Nästa NSI-
mätning sker 2012.  
 
Det styrker Region Skåne i att även i framtiden tillsammans med lärosäten i Skåne och 
näringslivet stödja och bygga upp relevanta högkvalitativa forskningsmiljöer. 
 
Den jämlika och jämställda hälsan ska öka 
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Målet för folkhälsoarbetet i Skåne är att skapa en god hälsa på lika villkor i hela den skånska 
befolkningen. Det innebär inte bara att hälsonivån generellt ska öka, utan även att skillnader i 
hälsa mellan olika grupper i samhället ska minska. Fortfarande finns skillnader mellan hur 
män och kvinnor behandlas i vården. Region Skåne har fastställt ett antal styrande dokument 
som anger inriktningen och mål som är vägledande i arbetet för en jämlik och jämställd hälsa. 
Dessa framgår av kapitel 4 i planeringsdirektivet och i kapitel 5 i denna budget. Bland dessa 
kan nämnas regional folkhälsostrategi, likabehandlingspolicy med handlingsplan samt policy 
om barnperspektivet.  
 
Den skånska folkhälsan mäts i den folkhälsoenkät som genomförs i Skåne vart fjärde år. 
Region Skåne ska under planperioden särskilt beakta de socioekonomiska grupper i samhället 
som har sämst hälsa. Genom att verka för att förbättra de strukturella förutsättningarna, där 
ökad delaktighet och inflytande är den viktigaste, når man också erfarenhetsmässigt 
förbättringar även i de hälsorelaterade levnadsvanorna. 
 
Med matvisionen Matlandet Skåne iakttar och nyttjar Region Skåne kopplingen mellan mat 
och hälsa. Matens betydelse för patientens välbefinnande och tillfriskningstakt ska förstås 
samt användas inom relevanta verksamhetsarbeten. 
 
Ett mål är att den fysiska aktiviteten ska öka med tre procent per år. Vidare ska andel 
dagligrökare minska genom ett aktivt förebyggande arbete av Region Skåne. Den psykiska 
ohälsan ska minska från nuläget där det är 20 procent kvinnor och 16 procent män som har 
dålig psykisk hälsa. 
 
Under planperioden kommer det nuvarande epidemiologiska underlaget att utökas genom 
komplettering av Folkhälsorapporten Hälsoförhållandena i Skåne (åldern 18–80 år) med en 
levnadsvaneundersökning för barn i grundskolans årskurs sex och nio, gymnasiets årskurs två 
samt genomförande av en regional barndatabas (0–4 år).  Härigenom kan man följa hälsoläget 
bland skåningar i åldern 0–80 år. 
 
Medborgaren ska uppleva en hög nytta 
 
Region Skåne eftersträvar en hög kvalitet inom all verksamhet och för att detta ska kunna 
uppnås krävs att vi vet vad medborgaren lägger in i god kvalitet. För att ta reda på om Region 
Skåne idag fokuserar på rätt saker avseende kvalitet får beredningarna för medborgardialog i 
uppdrag att utveckla dialogen med Skånes befolkning om vad kvalitetsbegreppet inrymmer. 
Resultatet från medborgardialogerna blir ett viktigt underlag när kvantitativa mätmetoder 
utvecklas rörande kvalitet. Även opinionsundersökningar kan komma ifråga som 
komplement. 
 
Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka 
 
Ett starkt varumärke är ofta en organisations mest värdefulla tillgång och det är viktigt att 
medborgarna känner till Region Skåne och vad Region Skåne ansvarar för. Att utveckla starka 
varumärken ska därför betraktas som en värdeskapande process. En grundläggande 
förutsättning för att denna process ska bli framgångsrik är att den föregås av en kontinuerlig 
analys. 
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Skånedialogens mätningar visar att de flesta av Skånes invånare vet att Region Skåne ansvarar 
för hälso- och sjukvården i länet, medan färre än hälften vet om att Region Skåne även 
ansvarar för kollektivtrafiken. SOM-undersökningarna för Skåne visar att medborgarna har 
högt förtroende för de tjänster Region Skåne levererar, vård och kollektivtrafik, medan man 
har lägre förtroende för Region Skånes service som helhet. En utveckling av analysen är att få 
fördjupad kunskap om medborgarnas kännedom om Region Skånes ansvar för tjänsterna i 
kommande mätningar. 
 
När Region Skånes politiker i organiserad form mött medborgare framkommer en bild av att 
det finns kunskapsluckor om Region Skånes ansvarsområden, men även om den politiska 
styrningen. Det är en viktig demokratiaspekt att medborgaren har denna kunskap för att vara 
delaktig, för att kunna ta initiativ, påverka och utvärdera. Det är en avgörande 
demokratiaspekt att väljarna vet vilka regionpolitikerna är och vad de har ansvar för. 
Medborgarna ska genom sin röst kunna påverka vem som ska styra och vad som ska rymmas 
inom Region Skånes åtagande. Region Skånes webb-portal ska på ett lättöverskådligt vis 
presentera de ledande politikerna, deras ställningstaganden och aktiviteter. 
 
Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att under planperioden vidareutveckla 
formerna för en medborgardialog som tar upp medborgarnas kännedom om Region Skånes 
politiska organisation och ledning. 
 
Medborgaren ska känna sig informerad  
 
Med ökad valfrihet krävs mer information till medborgaren för att hjälpa denna att kunna göra 
smarta val utifrån sina behov och preferenser. Endast en informerad medborgare har möjlighet 
att välja i realiteten. Därför ska utvärderingar av kliniska resultat och information om olika 
verksamheters profiler, tillgänglighet och specialiteter med mera göras lättillgängliga, på 
såväl Internet som i tryckta medier, för medborgarna. Region Skånes verksamhet ska 
kännetecknas av transparens och tydlighet. 
 
Ibland krävs en extra ansträngning. En viktig erfarenhet utifrån Patientnämndens arbete är att 
allvarligt sjuka patienter behöver erbjudas mer stöd av kunnig personal i situationer där den 
får flera alternativ till möjliga behandlingar presenterade, vilka alla får olika personliga och 
svåra medicinska konsekvenser.  
 
Region Skåne behöver parallellt med det ökade uppdraget att informera om den nuvarande 
verksamheten också få ökad kunskap om vilken typ av information som efterfrågas av 
medborgarna, samt var och när, för att de ska känna sig informerade.  
 
Opinionsundersökningar och patientenkäter är viktiga verktyg. Beredningarna för 
medborgardialog får i uppdrag att under planperioden ta fram fler former för att öka 
kunskapen om medborgarens önskemål, förväntningar och upplevda behov av information, 
samt att kartlägga detta område. 
 
 
 
 
Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet ska öka 
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Ett av kulturpolitikens övergripande mål är att vidga deltagandet i kulturlivet. En viktig 
planeringsförutsättning för det kulturpolitiska arbetet är att hitta verktyg och former för att 
löpande kunna spegla och mäta hur skåningarna nyttjar, deltar i och upplever det kulturutbud 
som Region Skåne medfinansierar eller på annat sätt stödjer.  
 
Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att tillsammans med kulturnämnden 
utveckla metoder för att få ökad kunskap om hur medborgarna upplever kulturlivet i Skåne. 
 

4.3 Verksamhetsperspektiv 
 
Vision: Medicon Valley 
Skåne står inför stora investeringar inom fysik, kemi och medicin i form av ESS, MAX IV, 
Ideon Medicon Village och Region Skånes satsning på Skånes universitetssjukhus. Lägg till 
detta Öresundsbron och Citytunneln.  
 
Möjligheten finns att förstärka en expansiv och dynamisk utveckling i regionen och underlätta 
framväxten av klustret inom life science – Medicon Valley – om rätt strategiska beslut fattas 
inom stadsbyggnad, utbildning, kultur, infrastruktur, värderingsfrågor, miljö, näringspolitik 
och arbetsmarknadspolitik. För Region Skåne som utvecklingsaktör är det viktigt att 
underlätta ett fördjupat Medicon Valley i Öresundsregionen. 
 
Vår region måste erbjuda en livskvalitet i världsklass och ultimata förutsättningar för företag 
och forskning. I en hård global konkurrens måste vi locka fler kreativa människor, 
investerare, akademiker och företag till Medicon Valley. För att nå dit behövs en tydlig, 
gemensam målbild för Öresundsregionen och en insikt om att det är i samspel med andra som 
utveckling sker.  
 
Det krävs också en ökad samordning mellan Region Skåne, skånska kommuner, EU, och den 
danska och svenska staten, civilsamhället, näringsliv samt andra aktörer. Region Skåne 
tillsätter därför en politisk styrgrupp med referensgrupp och sekretariat för att göra verklighet 
av visionen om Medicon Valley.  
 
Bäst på vård i Sverige 
 
Region Skåne ska vara en drivande och ledande aktör för att skapa en god vård i världsklass, 
för Region Skånes invånare och för besökande.  
 
Patienten ska alltid vara i fokus. Den enskilde ska inte känna av gränser mellan verksamheter 
eller organisationer i sin vardag. De medicinska resultaten ska vara bland de fem främsta i 
jämförelse med övriga svenska landsting – som ett första steg.   
 
Region Skånes hälso- och sjukvård ska vara konkurrenskraftig när det gäller struktur, process 
och resultat. Region Skåne har med sitt strategiskt geografiska läge också en möjlighet att 
attrahera patienter från hela Europa genom det fria vårdvalet inom EU. Sjukvården är en 
tillväxtbransch och Region Skåne kan exportera sjukvård om vi är framgångsrika. 
 
Hälso- och sjukvården har en betydande innovationsdrivande roll genom den forskning som 
görs. Region Skåne som en drivande utvecklingsaktör har en vård med hög kvalitet och en 
forskning som hävdar sig väl i jämförelse med andra universitetssjukhus i landet. Men vi är 
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även en viktig kunskapsbärare, som främjar överföring av kunskap mellan forskning och vård 
för att utveckla hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet och utifrån medborgarnas behov. 
 
Samtidigt pågår ett förändringsarbete som syftar till att ta fram beslutsunderlag i arbetet med 
den framtida hälso- och sjukvården – en modern, kundorienterad sjukvård. Arbetet innebär 
samordning av de stora utvecklings- och investeringsplanerna för vården. I arbetet ingår 
fortsatt vårdval, underlag för en fortsatt profilering av Skånes universitetssjukhus, fysiska 
utvecklingsplaner för Malmö och Lund samt Ideon Medicon Village. 
 
Region Skåne ska också i sitt utvecklingsarbete ta tillvara patienternas synpunkter genom att 
använda nationell patientenkät som ett verktyg för förbättringar och kunskap. Genom 
beredningarna för medborgardialog driver Region Skåne arbetet med att stärka den regionala 
demokratin och utveckla framför allt hälso- och sjukvården utifrån ett befolkningsperspektiv. 
 

4.3.1 En effektiv verksamhet med hög kvalitet 
 
Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra 
uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas så att vi får bästa möjliga resursanvändning. 
 
 
Människor ska bemötas med respekt 
 
Alla människor ska mötas med respekt och öppenhet i Region Skånes verksamheter. 
Bemötande, kommunikation och service ska ges utifrån alla människors lika värde och 
individuella förutsättningar och behov, inte utifrån bemötarens föreställningar. 
 
Mötet mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens 
verksamheter. Alla patienter ska uppleva ett gott bemötande, god kontinuitet och ett 
inflytande över den egna vården och behandlingen. 
 
Kunskap om normer och värderingar stärker förutsättningarna för ett respektfullt bemötande, 
fritt från begränsande föreställningar. Andelen medarbetare som aktivt tagit del i 
kompetensutveckling på temat likabehandling ska öka. 
 
Intoleransen i Skåne är ett problem. Misstänksamhet mellan medborgarna försvårar 
utveckling och minskar möjligheten för att alla ska uppleva att de har livskvalitet i 
världsklass. Vidare innebär intoleransen en konkurrensnackdel för regionen. Därför bör 
Region Skåne, där det är lämpligt, stödja projekt som ökar toleransen och stärker dialogen om 
en gemensam värdegrund kring alla människors lika värde. Tolkverksamheten är väsentlig 
inom vår verksamhet för att nå detta. 
 
Patienternas makt ska öka  
 
Förutsättningarna för rörlighet för att få vård ökar och omfattar under planperioden inte bara 
Sverige utan även EU. En genomlysning av möjligheter och konsekvenser för hälso- och 
sjukvården i Region Skåne har startat. Mångfalden ska öka i det utbud som Region Skåne 
erbjuder. Med ökad mångfald ges möjlighet till profilering och specialisering, vilket ger 
medborgarna möjlighet att välja den enhet som har ett utbud som bäst motsvarar hans eller 
hennes behov. Fler vårdval ska utarbetas och under 2012 ska ytterligare förslag till lämpliga 
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områden tas fram och genomföras. Aktiva informationskampanjer om redan befintliga vårdval 
ska genomföras. 
 
En viktig förutsättning för att kunna göra val är att det finns lättillgänglig information om 
vilka val som kan göras och möjlighet att jämföra olika alternativ. Region Skåne ska 
intensifiera arbetet med att göra mer information tillgänglig för medborgarna. I syfte att stärka 
patienternas ställning i vården ska också lämpliga informationsinsatser tas fram och 
genomföras. Lättillgänglig och lättförståelig information ska regelbundet publiceras och 
uppdateras kring vilket vårdutbud som finns att tillgå, aktuella väntetider, öppettider, kliniska 
resultat, kvalitetsmått, vårdenheternas profil, ledig kapacitet samt patientupplevd kvalitet.  
 
Vårdgivare ska arbeta aktivt med att informera om sin kompetens, resultat och specialisering. 
Lösningar med modern teknik (e-post, applikationer för smartphones, sociala medier etc) ska 
utvecklas för att öka tillgängligheten. Under 2012 förverkligas ”sammanhållen journalföring” 
även i Region Skåne, vilket gör det möjligt för patienterna att enklare begära ut sin journal 
och ta del av sin egen sjukdomshistoria.  
 
Region Skåne kommer under 2012 att prioritera arbetet med E-hälsa som samordnas 
nationellt. E-hälsa fokuserar på process- och kvalitetsutveckling och inte på teknikutveckling. 
Syftet är bland annat att säkerställa kontinuitet mellan olika vårdgivare och undanröja 
organisatoriska hinder, ge verksamheten möjlighet att möta individens behov och önskemål 
och ge individen verktyg för rörlighet och valfrihet. 
 
Tjänsten ”Mina vårdkontakter” ska utvecklas under planperioden genom att öka möjligheten 
för befolkningen att boka tid vid vårdenheterna och skicka frågor till 
1177/sjukvårdsrådgivningen. Det ska till exempel bli enklare att boka tid via webben. 
Även användningen av Internet i behandlande syfte ska utvecklas där kognitiv beteendeterapi 
(KBT) är ett exempel som visat sig framgångsrikt. 
 
Kunskapsstyrning i verksamheten ska öka 
 
En verksamhet anpassad till omvärldens behov 
 
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för hur väl Region Skåne ska lyckas förvalta och 
utveckla det nya regionala mandatet är organisationens förmåga att anpassa verksamheterna 
så att de svarar upp mot omvärldens behov och önskemål. Att leda det regionala 
tillväxtarbetet ställer höga krav på rätt kompetens, kunskap och organisation, för att snabbt 
kunna avgöra vad som krävs och vid behov kunna ställa om verksamheten. Ett svar på hur 
rustade Region Skånes verksamheter är vad gäller förändringsförmåga kommer troligen under 
hösten 2012, då OECD levererar resultatet från undersökningen Territorial Review för Skåne 
som pågår nu. 
 
Region Skåne ska bli bättre på att medverka i och bidra till utvecklingen av ett konkurrens-
kraftigt skånskt näringsliv med stark innovationsförmåga, omfattande entreprenörskap och 
hållbar tillväxt.  
 
Bättre kompetens och kunskap om extern medfinansiering 
 
Europeiska Rådet och EU-parlamentet kommer i år att besluta de ekonomiska och 
organisatoriska ramarna för kommande programperiod (2014–2020). Arbetet med att ta fram 
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de nya programmen kommer att starta under 2012. Särskilt viktigt blir arbetet med de 
kommande nationella strukturfondsprogrammen, Interregprogrammen, samt program för 
forskning/innovation och hälsoområdet.  
 
Region Skåne ska ha rätt kunskap och kompetens för att påverka besluten i rätt riktning så att 
Skåne, även i framtiden, ska kunna utvecklas med hjälp av utvecklingsmedel. Region Skåne 
ska ha rätt organisation, med kunskap och kompetens om nätverk och strukturfonder/program, 
för att bättre kunna prioritera insatserna i Bryssel och utnyttja tillgängliga utvecklingsmedel. 
 
Ny kollektivtrafiklag ställer krav på omställningsförmåga 
 
En annan viktig händelse är den nya kollektivtrafiklagen, som träder i kraft den 1 januari 
2012. Den nya lagens effekter är än så länge svåra att överblicka. Men det är viktigt att bejaka 
de möjligheter som den nya lagen medger. Lagen innebär att det blir fri konkurrens på vägar 
och järnvägar, att det ska bildas regionala kollektivtrafikmyndigheter och att regionala 
trafikförsörjningsprogram tas fram och fastställs. I Skåne blir Region Skåne ny myndighet 
efter att avtalet med samtliga 33 kommuner har anpassats till den ändrade lagstiftningen. Det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet ska ligga till grund för den kollektivtrafik som ska 
finnas i regionen. Region Skåne ska ha rätt organisation, kunskap och kompetens för att 
fortsätta utveckla kollektivtrafiken i Skåne.  
 
Ökat regionalt inflytande på kulturen 
 
Samverkansmodellen innebär ett ökat regionalt inflytande på användningen av den statliga 
finansieringen av Skånes kulturliv. En förutsättning för att kunna leda det kulturpolitiska 
arbetet i regionen är att modellen fungerar och att det råder enighet om färdriktningen.  
 
Vård av hög kvalitet på lika villkor genom ökad kunskapsstyrning 
 
Som ett viktigt led i en ökad kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården ska kunskapen om 
omvärldens och medborgarnas behov öka. Arbetet med att under planperioden ta fram en 
behovs- och kunskapsstyrningsmodell ska prioriteras. Modellen ska bland annat utgå från 
skånska hälsofakta och prioriterade fokusområden med barn och unga vuxnas hälsa, äldre 
multisjuka, psykisk ohälsa och cancervård.  
 
Evidensbaserad vård och god erfarenhetsbaserad vård ska tillämpas i hela vårdorganisationen 
så att alla medborgare får en god vård på lika villkor. Nya riktlinjer, metoder, tekniker och 
läkemedel ska införas i vården under ordnade former. Kunskapsstyrning förutsätter en 
integration och tydlig samverkan med övriga styrformer samt att en struktur för 
kunskapsstyrning skapas i organisationen. En modell för detta finns framtagen och ska 
implementeras med början 2012. 
 
Behovet av prioriteringar inom hälso- och sjukvården ökar i takt med att den medicinska och 
medicinsk-tekniska utvecklingen gör att allt fler sjukdomstillstånd kan behandlas och att detta 
kan ske upp i allt högre ålder. Därför ska Region Skåne med utgångspunkt från medborgarnas 
behov utveckla och bedriva ett aktivt och långsiktigt prioriteringsarbete i öppen dialog med 
Skånes medborgare och dess patient- och brukarföreningar. 
 
Uppföljning och utvärdering av vården är viktig. Medicinska kvalitetsregister är en 
förutsättning för förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Under 2012 kommer fokus för 
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Region Skånes uppföljning att riktas mot hela sjukdomsgrupper istället för att enbart titta på 
enskilda indikatorer. I samverkan med SKL kommer Region Skåne under 2012 ta fram 
kvalitetsindex för elva områden. 
 
Region Skåne avser att fortsätta arbetet med att öka kunskapen kring integrativ medicin för att 
få underlag och ökad kunskap om vissa integrativmedicinska behandlingsmetoder kan erbjudas 
patienter inom ramen för den offentliga vården. 
 
Arbetet med utpekade fokusområden fortsätter  
 
Region Skåne har under 2011 pekat ut fyra fokusområden med patient/sjukdomsgrupperna: 
äldres hälsa, barn och unga vuxnas hälsa, psykisk ohälsa för vuxna samt cancersjukvården.  
Arbete ska ske i samverkan med Region Skånes vårdgrannar för att utveckla gemensamma 
strategier inom respektive fokusområde. 
 
Äldres hälsa 
 
Hälsa för äldre ska ses ur ett helhetsperspektiv vilket omfattar såväl hälsofrämjande insatser 
som insatser för att förbättra den somatiska och psykiska hälsan inklusive munhälsan. 
Primärvården ska i större utsträckning erbjuda hembesök med förebyggande inriktning, inte 
bara vid konstaterad sjukdom. Området psykisk ohälsa hos äldre personer ska under 2012 
uppmärksammas eftersom gruppen är underrepresenterad inom vården. Inom området 
demenssjukdomar är det viktigt att fortsätta arbetet med tidig upptäckt för att dessa patienter 
ska få adekvat vård och omsorg i rimlig tid. 
 
För att bättre kunna tillgodose den äldre befolkningens behov ur ett helhetsperspektiv ska 
samverkan mellan den kommunala hemsjukvården och Region Skånes hälso- och sjukvård 
utvecklas ytterligare, inte minst inom området gemensamma vård- och omsorgsplaner och 
läkemedelsgenomgångar. I detta sammanhang ska också tandvården i högre grad integreras i 
vårdkedjearbetet. Region Skåne ska stärka arbetet kring mat för äldre genom exempelvis 
nutritionscreening och åtgärdsprogram för undernärda, i enlighet med matvisionen i Region 
Skåne.  
 
Barn och unga vuxnas hälsa 
 
Arbetet inom fokusområdet barn och unga vuxnas hälsa intensifieras under 2012. I det 
förebyggande arbete är utvecklingen av evidensbaserade metoder mot barnfetma ett av de 
prioriterade områdena. Tillsammans med skolan och andra aktörer ska Region Skåne också 
medverka till förebyggande insatser mot tobak, alkohol och annat drogmissbruk. Alla barn 
och unga som undersöks i tandvården ska från elva års ålder erbjudas ett motiverande samtal 
om tobakens skadeverkningar. Rökavvänjning ska prioriteras inom hälso- och sjukvården. 
 
Lokala samverkansöverenskommelser ska tecknas kring ett gemensamt arbetssätt för hur små 
barn under sex år med misstanke om utvecklingsavvikelser ska identifieras och utredas. 
Region Skånes samverkan med skolhuvudmän ska förbättras och samarbetet ska utgå från 
kunskapen om att barn som har svårt att hänga med i skolarbetet löper högre risk för psykisk 
ohälsa än andra barn. Initiativ ska tas till ett samverkansprojekt med Kommunförbundet 
Skåne kring skolhälsovård. I samarbetet med Skånes kommuner är det viktigt att 
uppmärksamma hälsan i den heterogena gruppen unga vuxna som varken studerar eller 
arbetar.  
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Kompetensen kring barn och unga vuxnas psykiska hälsa ska öka i första linjens hälso- och 
sjukvård. Därtill är det viktigt att inom ramen för hälsovalet stimulera till bildandet av 
familjecentraler i syfte att förbättra barn och unga vuxnas uppväxtvillkor. 
 
Psykisk ohälsa för vuxna 
 
Inom fokusområdet psykisk ohälsa för vuxna har Region Skåne beslutat om en strategisk plan 
och genomförandet av de olika delarna är ett prioriterat område under hela planperioden. 
Inom ramen för den strategiska planen har sex prioriterade områden tagits fram. Det högst 
prioriterade området är självskadande beteende. Övriga prioriterade grupper är 
tvångssyndrom, läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, neuropsykiatri, 
posttraumatiskt stressyndrom samt kroppslig hälsa hos de personer som har allvarig och 
omfattande psykisk sjukdom.  
 
Under 2012 läggs särskilt fokus på personer med långvarig och omfattande psykisk sjukdom. 
Fastställda mål ska följas upp som avser den somatiska sjukligheten och de hälsobefrämjande 
insatserna för att hitta riskgrupper och därigenom minska överdödligheten. Samverkan med 
vårdgrannar och mellan olika vårdgivare ska utvecklas. 
  
Ytterligare en grupp som Region Skåne fortsätter att fokusera på under 2012 är personer med 
riskbruk, missbruk och beroende. Vården ska bedrivas med utgångspunkt i ett biopsykosocialt 
synsätt, där bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap vägs samman med brukarnas 
erfarenheter och önskemål. Region Skåne ska aktivt medverka i SKL:s arbete ”Bättre vård – 
Mindre tvång – tvångsvård” som pågår från 2010 till och med 2012. 
 
Ett kunskapscentrum för patienter med självskadebeteende ska skapas. Den strategiska planen 
för psykiatri har sex områden och för var och ett ska en handlingsplan göras. Dessa planer ska 
omsättas inom psykiatrin under planperioden. 
 
Under budgetåret ska en utredning om tvångsinslagen inom psykiatrin inledas. I denna 
utredning ska också en översyn av avgifter göras för patienter som vårdas under 
tvångslagstiftning. 
 
Den utvärdering som gjordes av Alnarps lantbruksuniversitet visade att så kallad Grön 
rehabilitering är effektiv. Inom ramen för det gällande avtalet mellan Alnarp och Region 
Skåne ska därför samarbetet intensifieras. Möjligheten att starta upp en lantbruksstödd 
verksamhet ska inledas i syfte att fler klienter ska erbjudas denna rehabiliteringsform.   
 
Cancersjukvården 
 
Cancersjukvård är ett annat av Region Skånes fokusområden. Utvecklingen av cancervården i 
Region Skåne följer en långsiktig och målmedveten strategi. Ett regionalt cancercentrum 
(RCC Syd) har etablerats i Södra Sjukvårdsregionen och kommer under 2012 att övergå från 
projekt till fast organisation. 
 
Uppdraget för RCC är att genomföra förslagen i den nationella cancerstrategin. RCC ska 
bland annat främja överföring av kunskap mellan forskning och vård och ha ett informations- 
och utbildningsansvar gentemot länssjukvård och primärvård i regionen så att regionala 
skillnader minskas. En huvuduppgift för RCC är att samordna, stödja och följa upp 
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utvecklingen av sammanhållna patientprocesser med fokus på flöde och kvalitet och med 
tydligt patientfokus. 
 
 
Ökad processtyrning i hälso- och sjukvården 
 

Utvecklingen av hälso- och sjukvården får ett allt starkare befolknings- och patientfokus. 
Styrningen av vården sker alltmer genom patientprocesser och vårdprogram för att säkra en 
jämlik vård och en vård med hög kvalitet. Utifrån patientprocesser ställs krav på resultatet för 
patienten. Fokus är en ökad patientnytta.  
 
Gränsöverskridande patientprocesser inom vården utgör en avgörande faktor för att nå målet 
om en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Processerna stannar inte vid Region Skånes 
ansvarsgräns utan omfattar även de åtgärder som utförs av den kommunala hälso- och 
sjukvården. Aktuella samverkansöverenskommelser med kommunerna är därför av vital 
betydelse för välfungerande patientprocesser varför det fortsatta arbetet med patienten i fokus 
även sker i samverkan med Region Skånes vårdgrannar. 
 
Det interna kvalitetsarbetet ska utvecklas med fokus på ett ständigt förbättrings- och 
säkerhetsarbete i alla vård- och stödprocesser. Benchmarking i syfte att hitta goda förebilder 
och exempel inom vården ska utvecklas. Samtliga verksamhetsområden ska mäta, öppet 
redovisa och följa upp vårdens resultat som ett led i att ständigt effektivisera och förbättra 
vårdens innehåll och kvalitet.  
 
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska prioriteras 
 
En god hälsa påverkar hela människan och dess möjlighet att fullt ut leva sitt liv med en hög 
livskvalitet. Målet under 2012 är att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
perspektivet ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och tandvården. 
 
De hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna ska bli en självklar del i det 
vardagliga arbetet inom alla nivåer av hälso- och sjukvården – hos alla medarbetare i alla 
möten med alla patienter. Därför ska till exempel alla patientprocesser och vårdprogram 
innehålla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Region Skåne ska särskilt 
fokusera på levnadsvanors påverkan på hälsan såsom fysisk aktivitet, tobaks- och alkoholbruk 
samt matvanor. Särskilt fokus finns på barn och unga vuxna. 
 
Spetskompetensen ska öka 
 
Rikssjukvård är hälso- och sjukvård med hela landet som upptagningsområde. Vad som är 
rikssjukvård och vilka som får bedriva den beslutas av Rikssjukvårdsnämnden utifrån ett antal 
olika kriterier, bland annat att sjukdomen är ovanlig, att behandlingen eller diagnosen är 
komplicerad och att behandlingen eller diagnosen medför höga kostnader. Konkurrensen 
mellan regioner och landstingen om vilka som ska få bedriva rikssjukvård inom olika 
områden är mycket hård. 
 
Region Skåne bedriver idag rikssjukvård inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar, 
hjärttransplantationer, lungtransplantationer och kirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel. För 
Region Skåne är det väldigt angeläget att satsa på den högspecialiserade vården. Dels för att 
den räddar liv men också för att det attraherar den mest kompetenta vårdpersonalen vilket ger 
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ringar på vattnet i hela organisationen. Satsningar på rikssjukvården förväntas därför förbättra 
även den breda hälso- och sjukvården i Skåne. 
 
Den breda sjukvården är viktig, men det är lika viktigt med spetskompetens för de allra 
sjukaste. Livskvalitet i världsklass handlar inte bara om att det ska vara lätt att få vård. Det 
handlar minst lika mycket om att den vård som ges ska vara det allra bästa som går att 
frambringa. Skåningarna har rätt att kräva att vårdens innehåll utvecklas och håller högsta 
klass.  
 
Tillgängligheten ska öka 
 
För patienterna är det viktigt att kunna påverka tid för besök och inläggning, men även att 
öppettider är anpassade på ett bra sätt. För att möjliggöra detta är det av vikt att fokus flyttas 
från specialistsjukvård till primärsjukvård, och att det blir naturligt för de skånska patienterna 
att i första hand vända sig till sin vårdvalsenhet. Alla yrkesgrupper inom vården ska också ha 
patientanpassade scheman. 
 
För att stimulera en utveckling präglad av förbättrad tillgänglighet och mångfald av 
vårdgivare, till gagn för patienterna, kommer betydande satsningar på Hälsoval Skåne att 
göras under planperioden. Den öppna specialistvården inom ramen för Hälsovalet ska stärkas. 
Därför ska ersättning för resultat som ligger över målet för täckningsgraden ökas 2012. 
Region Skåne ska även utvärdera och utveckla befintliga övriga vårdval, och initiera nya 
vårdval inom ramen för lagen om valfrihetssystem. 
 
Patientavgifter kan stimulera till effektivt nyttjande av resurser. Om ej utnyttjade tider 
avbokas kan en annan patient kallas. I syfte att fler ska avboka ej utnyttjade tider ökas 
avgiften för uteblivet besök till dubbel patientavgift. Avgifter innefattas inte av 
högkostnadsskydd och frikort. För att stimulera till att patienter i första hand söker akutvård 
på vårdcentralen höjs avgift för besök på akutmottagningar på sjukhus från nuvarande 300 till 
350 kronor. 
 
Vård i rimlig tid – regionala och nationella krav ska uppfyllas 
 
Vård ska alltid ges i rimlig tid genom att de regionala och nationella kraven uppfylls. Ingen 
patient ska behöva vänta oskälig tid på den vård som han eller hon har behov av och de 
medicinskt högst prioriterade patienterna ska alltid komma först. Patienten ska känna trygghet 
över att vårdprocessen är sammanhållen utan onödiga väntetider. Under 2012 utvecklas 
modellerna för uppföljning av att patienterna får vård inte bara i rimligt tid utan även i rätt tid, 
det vill säga enligt det medicinska måldatum som alltid finns vid beslut om besök, 
undersökning eller behandling.  
 
Region Skåne ska under 2012 leva upp till den nationella vårdgarantin och kömiljardkraven 
ska uppnås. 
 
 
 
Förbättrad tillgänglighet till den akuta sjukvården 
 
Region Skåne uppmärksammar tydligare väntetiderna till den akuta sjukvården under 2012. 
Patienter som bedöms vara i behov av vård på akutmottagning ska färdigbehandlas inom fyra 
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timmar och operation av höftfraktur ska påbörjas inom 24 timmar. Akut sjuka med klar 
diagnos och äldre multisjuka ska inte behöva passera akutmottagningen för inskrivning på 
någon av sjukhusens vårdavdelningar. Målsättningen med att öka direktinläggningar på 
sjukhusen kvarstår under 2012.  
 
 
Undersökning inom 30 dagar 
 
För att öka tillgängligheten i patientens hela vårdkedja skärps även kravet när det gäller 
väntetider till röntgenundersökningar till att gälla inom 30 dagar under 2012. Ökad 
uppmärksamhet ska också riktas mot att följa väntetiderna inom laboratorieverksamheterna 
och vidta åtgärder som behövs för att effektivisera diagnostiken.  
 
Remisshantering på tre arbetsdagar 
 
Säkra och effektiva rutiner för remisshantering är av central betydelse för patientsäkerheten 
och tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Målen på tre arbetsdagar från beslut om remiss 
till ankomst hos mottagaren samt tre arbetsdagar från ankomst till granskning har ännu inte 
uppfyllts. Det är framför allt tiden från beslut om remiss till ankomst hos mottagaren som är 
något lång. Uppföljning fortsätter oförändrat under 2012 och diskussion om intensifiering 
inför 2013 ska påbörjas. 
 
Väntetid för barn och unga med psykisk ohälsa  
 
Region Skåne fortsätter att lyfta fram tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa 
och målen i regeringens särskilda satsning på barn och unga med psykisk ohälsa ska uppnås. 
Väntetiden för barn och unga med psykisk ohälsa ska inte överstiga 30 dagar till första besök, 
fördjupad utredning och behandling. 
 
Bättre tillgänglighet i primärvården 
 
Tillgängligheten till första linjens sjukvård ska förbättras under 2012. Telefontillgängligheten 
ska under 2012 förbättras avsevärt såväl när det gäller den nationella mätningen av andelen 
besvarade samtal som, inte minst, när det gäller den upplevda tillgängligheten via Nationella 
Patientenkäten och Vårdbarometern. Uppföljningen intensifieras och utökas till att omfatta 
sjukvårdsrådgivningen och alla hälsovalsenheter. 
 
I en förbättrad tillgänglighet ingår också att telefontillgängligheten kompletteras med 
modernare kontaktformer, såsom e-post och applikationer i smartphones. Primärvården 
uppmuntras även ekonomiskt att hålla öppet på kvällar och helger för att öka tillgängligheten. 
 
Palliativ vård prioriteras 
 
Den palliativa vården måste fortsätta att utvecklas och byggas ut i Region Skåne. Behovet 
kommer med hög sannolikhet att öka inför framtiden med anledning av medicinsk utveckling 
och ökad andel äldre. Brist på vårdplatser är också ett viktigt skäl för att öka antalet platser för 
avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). 
 
Tillgången till palliativ vård ska vara lika i hela Region Skåne. Vården ska kunna erbjudas till 
andra diagnosgrupper än cancerpatienter och omfatta fler diagnosgrupper än i dag. 
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Utvecklingen ska även inriktas på att personer under 18 år ska kunna erbjudas denna 
vårdform i större utsträckning än i nuläget.    
 
 
Kollektivtrafikens marknadsandelar ska fördubblas till 2025 
 
Region Skåne har antagit kollektivtrafikbranschens utmaning om att fördubbla resandet till 
2020 och kollektivtrafikens marknadsandelar till år 2025. För Skåne innebär detta att till 2020 
öka antalet resor till cirka 240 miljoner resor. Vi har lyckats fördubbla resandet en gång sedan 
1998 då Region Skåne bildades. Fördubblingsmålet motsvarar en årlig ökningstakt på cirka 
sex procent. 
 
Målet om ökad marknadsandel innebär att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas 
från dagens nivå på 21,5 procent. För att klara måste både relationen till befintliga kunder 
behållas och stärkas, samt  trafiken byggas ut och förtätas för att kunna attrahera nya kunder. 
Etappmål för 2012 är att öka marknadsandelen till 23 procent. 
 
Fortsatt satsning på mer och bättre kollektivtrafik 
 
Det ökade resandet och en större efterfrågan innebär att kollektivtrafiken successivt behöver 
byggas ut.  
 
Region Skåne strävar efter att öka tillgänglighet till olika resmål och för olika resandeändamål 
– god trafikförsörjning i hela Skåne. Region Skåne vill bygga ett sammanhängande 
trafiksystem – hela resan, där kundnyttan blir styrande och där den starkare trafiken kan bidra 
till att behålla trafik med svagare underlag. 
 
Region Skåne ska därför fortsätta satsningen på att förbättra och stärka kollektivtrafiken med 
ambitionen att underlätta för den enskilde vid resor, att utgöra en drivkraft och motor för 
Skånes utveckling och minska påverkan på klimat och miljö. Region Skåne ska skapa ökad 
och bättre samverkan med kommuner och andra aktörer genom ett gemensamt visionsarbete 
där kollektivtrafiken prioriteras i trafiksystemet. 
 
Öresundstågen har en central roll i den sydsvenska kollektivtrafiken och systemet ska 
successivt förbättras både i utbud och med fler tåg. Utbyggnaden av Pågatågen fortsätter med 
bland annat satsningen i nordost och att fler nya tåg sätts i trafik. Fler nya Pågatåg i trafik ökar 
kapacitet i tågsystemet och ökar attraktiviteten. Våren 2012 är planerat leverans av de sista av 
den första beställningen av 49 nya Pågatåg. Beslut om att beställa ytterligare 20 tåg är fattat.  
 
Andra insatser som förenklar för kund handlar om bättre, snabbare och mer tillförlitlig 
information där ny teknik inom trafikinformationsområdet anammas så att resenärerna får 
adekvat information i rätt tid, enklare och smartare betalsätt och bra kundbemötande. 
Uppdraget kring färdtjänst och sjukresor är viktigt och arbetet ska fortsätta med att 
tillgänglighetsanpassa all trafik och att kunna ta hand om det samlade ansvaret för färdtjänsten 
i Skåne. 
 
Ökad punktlighet är en av trafikens viktigaste utmaningar 
 
För Region Skåne är hög trafiksäkerhet, bättre miljö, minskade emissioner och effektiv 
resursanvändning ledord i skapandet av kollektivtrafiken.  
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Trafiken står inför en viktig utmaning att höja kvaliteten. Det fortsatta arbetet för att komma 
till rätta med tågtrafikens driftsäkerhet – inställda tåg, minskad punktlighet och otillräcklig 
resandekapacitet, är angeläget. Region Skåne är beroende av att andra agerar och samverkan 
med bland annat Trafikverket, Trafikstyrelsen Danmark och tågentreprenörerna är därför 
avgörande för framgång. 
 
Patientsäkerheten ska vara hög 
 
Syftet med patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011, är att främja hög 
patientsäkerhet genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel 
hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen begått misstag. Under 2012 ska åtgärder vidtas 
med syfte att minska patientlidande, minska kvalitetsbristkostnader och frigöra vårdplatser till 
andra patientgrupper. Det handlar om effektivare patientprocesser, bättre samverkan med 
primärvård och kommun, utökad sjukvård i hemmet etc. och, när inte dessa åtgärder räcker, 
inrättande av fler vårdplatser. Under 2012 inrättas 35 nya vårdplatser, enligt tidigare fattade 
beslut. 
 
Nollvision ska gälla avseende vårdskador 
 
I Region Skåne har patientsäkerheten högsta prioritet och nollvision gäller avseende alla 
vårdskador. Alla verksamheter ska ha kunskap om och rutiner för att identifiera, analysera, 
bedöma och åtgärda orsaker eller omständigheter som kan leda till vårdskada. Patienter och 
närstående ska, på ett tydligt sätt, ges möjlighet att vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. En 
patientsäkerhetsberättelse ska årligen upprättas, i vilken det bland annat ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet är organiserat och hur ansvaret är fördelat, vilka åtgärder som vidtagits 
för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
 
Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhället 
 
Tillgången till bra och säkra läkemedel kommer att vara en väsentlig förutsättning för 
framtidens hälso- och sjukvård. Samtidigt är en av de största utmaningarna inom 
läkemedelsanvändningen den bristande patientsäkerheten, som leder till höga kostnader och 
försämrade behandlingsresultat. Felaktig läkemedelsanvändning är den näst största orsaken 
till att patienter skadas i vården. Visionen är rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient 
och samhälle. Ett medel för att uppnå den är att läkemedelsgenomgångar blir en mer naturlig 
del av hälso- och sjukvården. 
 
Målen för prestationsrelaterad ersättning ska uppnås 
 
Som ett led i att uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet har staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat en överenskommelse om åtgärder för en 
förbättrad patientsäkerhet. Till överenskommelsen är en prestationsbaserad ersättning knuten. 
Samtliga vårdgivare ska medverka inom berörda satsningsområden för hela planperioden. 
 
 
Produktiviteten ska öka 
 
Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra 
uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas så att vi får bästa möjliga resursanvändning. 
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Därför ska ett ökat fokus på resursanvändningen under 2012 skapa förutsättningar för en 
högre produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Verksamhetens 
produktionsförmåga beror på vilka resurser som sätts in i form av människor, kunskap och 
teknik, samt hur väl dessa utnyttjas.  
 

Det är därför väsentligt att följa upp verksamhetens prestationer i förhållande till insatta 
resurser. Produktivitetsmått ska tas fram som åskådliggör detta på ett bättre sätt än idag. Ett 
led i utvecklingen är att ytterligare analysera produktiviteten vid sjukhusen genom att följa 
mått relaterade till läkare, omvårdnad samt operationsverksamhet. 
 
Renodla kärnverksamheten genom effektivisering av servicefunktioner 
 
I budget och verksamhetsplan för 2011 med plan för 2012–2013 angav regionfullmäktige 
bland annat att stöd- och servicefunktioner ska utvecklas genom en ökad standardisering och 
styrning av utbudet. I tidigare genomförda förändringar i Region Skåne har effekter uppnåtts 
avseende standardisering och styrning på sådant sätt att ekonomiska resurser frigjorts. 
Fastighets- och servicenämnden ges inom ramen för uppgiften att driva och utveckla Facility 
Management i Region Skåne uppdraget att ansvara för all försörjningsverksamhet till Region 
Skånes hälso- och sjukvårdsverksamhet. Inom ramen för detta uppdrag ska även en 
regiongemensam logistikfunktion utvecklas. Vårdproducenternas hela försörjningsfunktion 
ska överföras linjemässigt till fastighets- och servicenämndens stödjande förvaltning, 
Regionservice, från och med 1 januari 2012.  
 

4.3.2 En drivande utvecklingsaktör 
 
Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att 
Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor 
som företag. 
 
 
Skåne – Europas mest innovativa Region 2020 
 
Som en del av den övergripande visionen om klustren, Medicon Valley och Green Valley 
ryms målsättningen att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020. Innovationer har 
en central roll i EU-strategin Europa 2020. I delen om InnovationsUnionen beskrivs 
utmaningen, att bygga ett strategiskt arbetssätt för innovation. Där ses innovation som en 
överordnad målsättning för alla åtgärder, instrument och finansieringar. 
 
En svensk innovationspolitik är nu på väg att byggas upp. I utvecklingen av en nationell 
innovationsstrategi är regionala innovationsstrategier en förutsättning.  
Region Skåne har under 2011 tillsammans med universitet, högskolor och näringsliv tagit 
fram en internationell innovationsstrategi för Skåne, med syftet att utveckla ett innovativt 
förhållningssätt inom alla områden, sektorer och branscher. Visionen är att samla alla krafter i 
näringsliv, offentliga aktörer, akademin och andra samhällsaktörer kring innovation och att 
skapa tillväxt genom att utveckla en innovativ förmåga som kan lösa samhällsmässiga 
utmaningar som klimatförändringar, hälsa och en åldrande befolkning.  
 
Region Skåne vill också verka för att den kommersiella biten av innovationsarbetet får en 
tydligare roll. Att gå från idé till produkt och marknad är en välkänd utmaning. I samband 



 

 36 

med innovationsarbetet måste också beaktas det sista steget från idé till konsument – 
nämligen försäljningen av en produkt. Att öka kunskapen kring företagsamhet och försäljning 
är därför prioriterat. Innovationsstrategins grundläggande utgångspunkter ska genomsyra alla 
delar av Region Skåne. 
 
Den kliniska forskningen ska öka 
 
Den kliniska forskningen står inför en rad utmaningar med allt stramare ekonomiska villkor, 
uppsägning och omförhandlingar av ALF-avtalet3 samt en omfattande generationsväxling. 
Utöver detta finns en trend att den svenska kliniska forskningen minskar i omfattning. Trots 
detta har Region Skåne en mycket stark ambition att öka den kliniska forskningen. Detta är 
möjligt genom ett närmare och mer systematiskt samarbete med de lärosäten som bedriver 
forskarutbildning och forskning i vår verksamhet.  
 
Genom att skapa mer resurser och öka nyttiggörandet av forskningens resultat kan hälso- och 
sjukvården utvecklas och förbättra skåningarnas hälsa. Att man i Skåne bedriver en 
högkvalitativ hälso- och sjukvård är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda den 
nödvändiga tekniska plattformen för den kliniska forskningen och för att kunna bedriva 
kliniska studier av olika slag. 
Region Skåne ska verka för att forskningsresurser som verksamheten har tillgång till ökar. 
Andel forskning som resulterar i förbättrat medicinskt resultat för patienten samt klinisk 
forskning som resulterar i en kommersiell produkt ska öka. 
 
Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS) innebär att Skånes universitetssjukhus knyts 
närmare samman med medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Syftet är att förbättra 
villkoren för den kliniska forskning och de kliniker som vill bedriva forskning, att 
frågeställningarna i högre grad ska utgå från hälso- och sjukvårdens behov samt att resultaten 
fortare kommer befolkningen till del genom att implementeringsprocessen snabbas upp. 
UMCS har även som uppdrag att sprida kunskap till hälso- och sjukvården inom södra 
sjukvårdsregionen. 
 
Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med 
universitet/högskolor, föreningsliv och näringsliv 
 
För att uppnå målen krävs samarbete mellan verksamhetsområden och organisationer. Idag 
sker detta främst genom dialog och samarbeten mellan de olika parterna. Men det blir ett ännu 
bättre samhälle och dialog om fler parter, än det offentliga, blir motiverade att medverka i 
arbetet. När fler aktörer tar aktiv del i utvecklingsarbetet byggs bilden ett Skåne som ger 
livskvalitet i världsklass. 
 
 
 
 
 
Ökat samarbete gynnar utvecklingsinsatserna  
 
Region Skåne ska under 2012 att fortsätta dialogerna kring det regionala utvecklingsarbetet 
med samarbetspartners inom flera olika verksamhetsområden. Några exempel är infrastruktur-
                                                
3 Reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk 
forskning. 
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planeringen, det miljöstrategiska arbetet, inom Strukturbild för Skåne och utveckling av fler 
entreprenörer.  
 
Region Skåne ska också fördjupa och utveckla rollen som koordinator, inspiratör och 
samlande kraft för Skånes kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor 
samt organisationer och individer, för att få fler aktörer att engagera sig i utvecklingsarbetet i 
Skåne.  
 
Ett sätt att värdera det ökade samspelet mellan organisationerna och över verksamhets-
områdena är att mäta uppväxlingen av utvecklingsmedel. Det finns två perspektiv, där det ena 
är att ju fler Region Skåne samverkar med, desto större potential finns till uppväxling av de 
skånska utvecklingsmedlen. Det andra är att Region Skåne kan, genom att metodiskt växla 
upp egna medel mot strukturfonder, nationella resurser från myndigheter och departement 
samt näringsliv, öka graden av extern medfinansiering. 
 
Ett arbete har startat för att ta fram ett uppväxlingsmått för att visa på vilken betydelse Region 
Skånes insats och medverkan i projekt har. Ju fler aktörer som ansluter till samarbetet, desto 
större chans till ökad insats. Måttet blir ett av flera bevis på hur väl vi lyckas i rollen som 
regional utvecklingsledare. 
 
Ökat samspel i patientprocesser 
 
Samarbetet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna ska vara ett föredöme och 
detta innebär att arbetet i gränslandet mellan Region Skåne och kommunerna ska utvecklas. 
En utmaning är att utveckla patientprocesserna i nära samarbete med den kommunala hälso- 
och sjukvården då en patientprocess inte stannar vid Region Skånes ansvarsgränser utan 
omfattar även de åtgärder som den kommunala hälso- och sjukvården står för. Samarbetet 
kring de enskilda individerna, till exempel den multisjuka äldre eller personen med psykisk 
sjukdom, har också stor betydelse. 
 
Ökat samspel inom kulturpolitiken 
 
När Skåne 2010 fick sin första regionala kulturplan, var den ett konkret resultat av den nya 
samverkansmodellen på det kulturpolitiska området. Kulturplanen, som arbetats fram i 
samverkan med Skånes kommuner och i samråd med dess kulturliv, speglar helheten av 
utvecklingen inom kulturområdet i Skåne. Region Skåne vill med denna inriktning förstärka 
möjligheterna att öka samspelet mellan statliga, regionala och kommunala prioriteringar, men 
också tydliggöra viktiga insatsområden i hela Skånes kulturpolitiska landskap, oavsett 
huvudman.  
 
Region Skåne ska under 2012 i nära samverkan med Skånes kommuner samt genom samråd 
med kulturlivet och civilsamhället ta fram en ny regional kulturplan för tiden 2013–2015. 
 
 
Skånes kulturliv ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga 
verksamhetsområden 
 
Ett levande och omväxlande kulturliv som lockar till aktivitet och medverkan bidrar till en 
positiv samhällsutveckling på flera sätt; även ur ett tillväxtperspektiv. Ett levande och 
omväxlande kulturliv som lockar till aktivitet och medverkan är en naturlig och nödvändig del 
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av en attraktiv och växande region. Den kreativitet och entreprenörsanda som idag finns i 
Skåne sker i en miljö där gränserna mellan olika former av skapande är inkluderande. 
 
När Skåne 2010 fick uppdraget att ansvara för fördelningen av statens stöd till regional 
kulturverksamhet, blev det också startskottet för att ta ett större ansvar att utveckla Skåne som 
kulturregion. Arbetet med att verkställa uppdraget pågår för fullt, bland annat genom att 
fortsätta dialogen med Statens kulturråd om att få utökat uppdrag att fördela statliga medel, 
till exempel utvecklingsmedel till den fria sektorn i Skåne. 
 
Region Skåne ska säkerställa att det finns ett kulturutbud med stor mångfald, som innehåller 
bredd och spets samt präglas av kvalitet och nytänkande, med utgångspunkt i de åtta 
strategiska utvecklingsområdena: 
 
• förbättrade villkor för konstnärligt skapande 
• ökat deltagande i kulturlivet  
• ökad tillgänglighet  
• utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga  
• ökad samverkan mellan kultur och andra samhälls-/politikområden  
• stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet 
• stärkt dialog inom kultursektorn 
• stärkt kunskapsutveckling och forskning 
 
Region Skåne ska under planperioden arbeta för att tillgängliggöra kultur i olika former för 
patienter och deltagare. Bland annat kan nämnas film/rörlig bild, digitalisering av regionens 
samlingar och användandet av ny teknik för att sprida kultur. En annan del är fortsatta 
satsningar på den kulturella infrastrukturen. Exempel på detta är gemensamma kommunala 
bibliotekssystem, ett resurscentrum för scenkonst med ökad samverkan mellan arrangörs- och 
producentled och ett resurscentrum för bildkonst.  
 
Kultur är en positiv tillgång i vården, vilket projektet Kultur på recept visat. Kunskapen om de 
möjligheter som Kultur i vården erbjuder ska spridas och tas tillvara. Kultur ska också 
tillgängliggöras genom konstnärlig gestaltning i samband med ny- och ombyggnation.  
 
När det gäller tillgängligheten kopplad till resmöjligheter med kollektivtrafiken, avser 
kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden att gemensamt göra en nulägesanalys. Med denna 
kartläggning som grund avser nämnden därefter att återkomma med förslag på åtgärder för att 
öka tillgängligheten till regionens kulturinstitutioner. Statliga medel kommer att sökas för att 
genomföra arbetet. 
 
I samverkan med de skånska kommunerna kommer den gällande projektplanen för Natur- och 
Kulturbussen att göras om. Målet för projektet är att fler skåningar ska komma ut i naturen på 
ett enkelt sätt. 
 
Arbetet med att göra järnåldersboplatsen Uppåkra till arkeologiskt såväl som kulturellt 
centrum fortsätter. Uppåkra placerar Skåne på kartan och bidrar till både turism och regional 
utveckling samtidigt som vi vårdar vårt kulturarv.  
 
Region Skåne vill stimulera och utveckla kulturpolitikens roll, genom att bland annat 
stimulera möten och samverkan mellan aktörer inom kultur och näringsliv. Målet är att främja 
kulturell och konstnärlig kompetens i näringslivet, vilket kan ge en ökad konkurrenskraft och 



 

 39 

innovationsförmåga. Kultur har ett egenvärde, men bör också ses som en viktig faktor för den 
regionala utvecklingen och ökad tillväxt. 
 
Region Skåne ska vara fritt från fossila bränslen 2020 
 
Region Skåne ska verka för att de nationella och regionala klimatmålen uppnås. Andelen 
förnybar energi uppgick vid 2010 års utgång till 69 procent. Mätningen utgår från 
energiinnehållet i de energislag som används för drift av Region Skånes samtliga fordon, 
uppvärmning, elanvändning samt drift av kollektivtrafiken. Region Skåne ska prioritera 
övergång till förnybara bränslen för uppvärmning, kollektivtrafik, transporter och 
elanvändning för verksamhetsdrift, i linje med beslutad bränslestrategi. Region Skånes egen 
fordonsflotta ska förnyas enligt fastställd plan, för att miljösäkra fordonsparken. Detta 
underlättas om fastighets- och servicenämnden via förvaltningen Regionservice tar över 
linjeansvaret för alla verksamhetsanknutna fordon. Kontrollen av den interna resepolicyn ska 
skärpas. 
 
Kraven på externa hyresvärdar och leverantörer ska ligga i linje med Region Skånes egna mål 
och ambitioner. Effektiviseringsarbetet i verksamheten ska fortsätta i syfte att minska 
energianvändningen och transporterna. Möjligheterna att införa en klimatkompensations-
modell för Region Skånes verksamheter ska utredas. 
 
Region Skåne ska även undersöka möjligheten att äga delar av en vindkraftspark. De 
ekonomiska förutsättningarna i ett längre perspektiv ska noga övervägas. 
 
Färdplan Biogas 
 
Region Skåne ska bli hundra procent fritt från fossila bränslen 2020. Region Skåne ska även 
verka för att andra i Skåne arbetar för att bli fossilbränslefria senast år 2020. Ett bra och 
välplanerat fastighetsunderhåll höjer kvaliteten och förlänger hållbarheten för Region Skånes 
eget fastighetsbestånd samt bidrar till en tydlig energieffektivisering. Genomförandet av 
färdplan för biogas är ett viktigt steg i detta arbete där Region Skåne tillsammans med övriga 
aktörer satt ett mål som för Skåne innebär en produktion på 3 TWh - lika stor som det av 
regeringen satta målet för hela landet. En viktig uppgift för Region Skåne är att under 2012 
aktivt bidra med idéer och lösningar på hur den biogas som produceras ska nå ut till 
konsumenterna på ett bättre vis. 
 
Matlandet Skåne – Skåne är norra Europas ledande matregion 2025 
 
Skånes mattraditioner är starka och här finns en lång rad framgångsrika företag inom 
livsmedelsbranschen. Mat och livsmedel är ett viktigt område för utvecklingskraft, 
entreprenörskap, innovationskraft och investeringar. Region Skåne ska verka för mat och 
matval som främjar miljön genom minskade livsmedelstransporter och ökad andel livsmedel 
som är ekologiska och/eller närproducerade.  
 
Region Skåne ska utveckla området mat för hälsa och tillfriskande. Det innebär att alla 
patienter ska vara nöjda med maten och måltidssituationen och den personliga valfriheten ska 
öka. Andelen undernärda och överviktiga ska minska. Vidare ska all personal inom vården ha 
goda kunskaper om matens betydelse för hälsa, tillfrisknande och återhämtning. 
 



 

 40 

4.4 Medarbetarperspektiv 

4.4.1 Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare 
 
Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, spännande och 
utvecklande arbeten. Kompetensutveckling ska erbjudas och premieras. Medarbetarna ska 
mötas med respekt och vara delaktiga i det ständiga förändringsarbetet. 
 
En attraktiv arbetsplats, nu och i framtiden 
 
Utan kompetenta och motiverade medarbetare stannar Region Skåne. Vi är en del av en 
kunskapsintensiv sektor och måste kunna konkurrera med andra arbetsgivare om duktiga 
medarbetare. För det krävs det att Region Skåne med rätta kan uppfattas som en modern 
arbetsgivare med möjligheter till förkovran och eget ansvar. Region Skånes ambition är att bli 
Sveriges ledande arbetsgivare. För att klara detta mål måste självbilden vara att vi är 
toppmodern aktör i tjänstesektorn, som levererar service på en hög kvalitetsnivå. Vi kan inte 
enbart fokusera på den medicinska behandlingen eller tekniken, utan även arbeta målmedvetet 
med ledarskap, marknadsföring, kommunikation, livslångt lärande, försäljning, innovation, 
värderingsfrågor och andra faktorer som alla bidrar till en populär och uppskattad verksamhet. 
Det räcker inte att ha rätt, man måste få rätt i andras ögon. 
 
Region Skåne ska uppmuntra och belöna goda insatser 
 
Enheter som både lever upp till ekonomiska och kvalitetsmässiga krav ska kunna belöna sina 
medarbetare ekonomiskt. Individuella löner är ett viktigt instrument och måste därför 
självklart även framöver sättas lokalt. Detta är centrala komponenter för att klara framtidens 
behov av rekrytering av goda medarbetare.  
 
Region Skåne ska möta en ökad konkurrens om arbetskraften 
 
Med hänsyn till att pensionsavgångarna ökar, både i Region Skåne och i det omgivande 
samhället, blir det än viktigare att vara en attraktiv arbetsplats som förmår rekrytera 
tillräckligt med medarbetare som bemannar de luckor som uppstår, både kvantitativt och 
kompetensmässigt. En fortsatt utmaning 2012 blir att samtidigt som vi håller hårt i 
kostnadsutvecklingen utveckla våra strukturer så att vi kan bli en mer attraktiv arbetsgivare.  
 
Ytterligare en utmaning ligger i de rapporter som nu börjar komma om nittiotalisternas 
yrkespreferenser. Den offentliga sektorn generellt prioriteras inte. Omkring 2015 beräknas 
färre personer komma in på arbetsmarknaden än som lämnar den. Konkurrensen om 
arbetskraften ökar då. Att ungdomar då hellre väljer andra branscher kan ytterligare försvåra 
för hälso- och sjukvården att rekrytera. Därför ska Region Skåne arbeta aktivt med att stärka 
sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.  
 
Åtgärder för att stärka varumärket 
 
Region Skåne ska arbeta med att stärka varumärket, bland annat genom förbättrad 
introduktion och säkrad rekrytering. För att stärka varumärket krävs också att Region Skåne 
ökar kunskapen i omvärlden om vad vi faktiskt uträttar, bredden på yrkesgrupper, framtida 
utveckling och behov, samt anställnings- och arbetsvillkor och möjligheter till inflytande över 
jobbet. Det är också av avgörande betydelse att Region Skånes medarbetare ges 
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förutsättningar att med stolthet klara av och berätta om sitt serviceuppdrag till medborgarna.  
De fysiska lokalerna måste genomgående få en standard och utseende som gör såväl anställda 
som patienter nöjda och friska. Kommunikationen och den grafiska profilen måste bli mer 
modern. 
 
För att vara en modern arbetsgivare krävs vidare att Region Skåne utvecklar den 
hälsofrämjande, flexibla och individanpassade arbetsplatsen, som erbjuder 
kompetensutveckling samt främjar mångfald på arbetsplatsen. En mångfald bland 
medarbetarna är också betydelsefullt för patienterna. Även jämställdhetsarbetet och övrigt 
likabehandlingsarbete måste konkretiseras och användas för att göra Region Skåne till en 
bättre arbetsgivare. Det innebär att Region Skåne intensifierar sitt arbete och vidtar 
nödvändiga åtgärder för att öka antalet rekryteringar av personer med olika sorters 
funktionsnedsättning. Region Skåne ska även, inom ramen för sin egen verksamhet, utgöra en 
förebild för andra arbetsgivare i Skåne när det kommer till anställandet av ungdomar. Särskilt 
fokus ska ligga på unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
 
Framgången kommer även fortsättningsvis att mätas med hjälp av bland annat 
medarbetarundersökningar. Medarbetarundersökningen har ett viktat, övergripande mått på 
framtida hälso- och prestationskapacitet, benämnt dynamiskt fokustal. Region Skåne ska 
förbättra det dynamiska fokustalet (nuläge 66,3). 
 
 
Förbättring av målkvalitet, ledarskap och delaktighet 
 
Den för Region Skåne gemensamma medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2010 
visade att nio av tio medarbetare trivs på arbetet. Detta tillsammans med goda resultat på 
några faktorer i undersökningen ger möjligheter att arbeta med de områden som framstod som 
inte lika bra; målkvalitet (nuläge 52), delaktighet (nuläge 70) och ledarskap (nuläge 65,9). 
 
För att ett arbete ska bli utfört på bästa vis krävs gott ledarskap. Program för att identifiera 
och stärka framtida chefer är av stor betydelse. Chefer som inte fungerar väl måste antingen få 
stöd och utbildning för att klara sin roll, eller bytas ut. Detta är en förutsättning för att 
målkvaliteten ska bli bättre.  
 
Region Skåne har ambitionen att erbjuda den sysselsättningsgrad som medarbetarna önskar 
vilket kräver en ökad flexibilitet. Det kommer framöver att ställas än större krav på att erbjuda 
såväl deltids- som heltidsanställning, för att framstå som attraktiv arbetsgivare. Heltidstjänster 
är grunden, men som arbetsgivare måste vi vara öppna för andra lösningar. Bemannings-
planering blir därför än mer viktig. 
 
 
 
 
Sjukfrånvaron ska minska 
 
Som en av Skånes största arbetsgivare är det av stor vikt att arbeta för att minska 
sjukfrånvaron bland våra medarbetare. Det långsiktiga målet är att nå ner till 14 dagar per 
medarbetare (genomsnittet nu 16,0 dagar). Bedömningen är att de insatser som gjorts och görs 
i förebyggande syfte och i rehabiliteringsprocessen, tillsammans med de regelförändringar 
som gjorts av staten kring sjukersättningen, innebär att sjukfrånvaron sjunker med minst en 
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dag 2011 och fortsätter sjunka 2012. Den korta sjukfrånvaron tenderar att öka och det krävs 
analyser kring vad detta beror på och eventuella förslag till åtgärder. 
 

4.4.2 Verksamhet och resultat i fokus 
 
Region Skåne ska ha chefer som arbetar för att förverkliga målen och tydliggör dem genom 
en god dialog med medarbetarna. Chefer arbetar aktivt och strategiskt med 
kompetensförsörjning. Chefer ska ha både ansvar och befogenheter för att kunna leverera ett 
gott resultat. 
 
Goda förutsättningar för att vara en god ledare 
 
Chefer måste ges rätt förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är centralt att 
ansvar och befogenheter följs åt, så att tydlighet råder. Verksamhetschefer måste ha ett eget 
mandat och ta konsekvenserna av såväl positiva som negativa resultat, både vad gäller 
ekonomi och kvalitet. Region Skåne ska också erbjuda chefer utbildning i ledarskap, som är 
en speciell kompetens som inte nödvändigtvis följer av specialistkunskaper inom ett annat 
område. 
 
Leda i förändring 
 
För att uppnå målen krävs ett ledarskap och ett ledningsarbete med chefer som har förmåga att 
leda i ständig förändring, skapa goda relationer och en ändamålsenlig struktur. Det betyder att 
chefer ska kunna agera utifrån helhetssyn och långsiktighet, skapa förutsättningar för 
utveckling, ständiga förbättringar och livslångt lärande. Chefer ska också tydliggöra och 
kommunicera visioner, mål och strategier, samverka och inbjuda till dialog, bland annat 
genom att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla. 
Resultatet mäts med hjälp av ledarskapsfaktorn i de medarbetarundersökningar som görs 
vartannat år (nuläge 65,9). 
 
Ansvar för kompetensförsörjningen 
 
Chefer och ledare måste kunna sörja för en god kompetensförsörjning. Region Skåne måste 
därför ta fram modeller för kompetensinventering, samt handlingsplaner för 
kompetensförsörjningen genom utbildning och rekrytering. Handlingsplanerna ska 
kommuniceras inom och utom Region Skåne (bland annat med lärosätena). 
Handlingsplanerna ska innehålla konkreta insatser som stärker den långsiktiga 
kompetensförsörjningen och tillvaratar goda individuella insatser.  
 
 
 
 
Generationsväxling 
 
När fyrtiotalisterna lämnar arbetslivet ska en ny generation ersätta. En generation med andra 
värderingar, vilket ställer krav på ledarskapet. De värden som man nu talar om handlar om 
tydlighet i målen, kommunikation, delaktighet, självständighet och möjlighet till utveckling. 
När fyrtiotalisterna lämnar arbetslivet kommer också många chefer att lämna arbetslivet, 
vilket ställer större krav på att hitta presumtiva chefer, och utveckling av dessa. 
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I nedanstående tabell redovisas förväntade pensionsavgångar.  
 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020–2024 
Kvar i tjänst 
efter 65 år 

  655 777 874 883 950 997 981 980 4 639 474 
 
Sammanlagt avgår cirka 3 200 medarbetare 2012–15. Därefter avgår knappt 1 000 
medarbetare om året, de kommande 8–10 åren. Noteras bör att antalet som kvarstår i tjänst 
efter 65 år successivt ökat något de sista åren. 
 
Personalrörligheten (som bara räknas på de tillsvidareanställda) i Region Skåne har historiskt 
varit kring 7–8 procent. Det innebär att årligen slutar mellan 2 000 och 2 500 medarbetare av 
olika skäl. Som framgår ovan är mindre än hälften pensionsavgångar. 
 
Bristspecialiteter kommer att vara en utmaning 
 
En bedömning är att bristspecialiteter i nuläget är begränsade. WHO varnar för att man runt 
om i världen sett en flykt från vårdyrkena. I Sverige är det fortsatt högt sökandetryck till 
vårdutbildningarna på högskolenivå. Utmaningen blir att i framtiden behålla sökandetrycket, 
samt att samtidigt se till att vi får en sammansättning av medarbetare som speglar det 
mångkulturella samhället. En ökad styrning av specialistutbildningarna både för läkare och 
sjuksköterskor kan krävas. Incitamentsprogram kommer att tas fram som stärker såväl 
verksamheter som den enskildes möjlighet att utvecklas. 
 
I nuläget bedöms elva specialiteter/yrkeskategorier vara bristspecialiteter: allmänmedicin, 
klinisk patologi, psykiatri, geriatrik, obstetrik och gynekologi samt operationssjuksköterska, 
barnsjuksköterska/BVC-sköterska, intensivvårdssjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, 
röntgensjuksköterska och distriktssköterska. Bedömningen görs med utgångspunkt från 
användning av bemanningsföretag (med undantag från semesterperioden). Bristspecialiteterna 
ska minska. 
 
 
Medicinsk och teknisk utveckling 
 
Den pågående kunskapsutvecklingen med ny diagnostik och nya läkemedel kan påverka det 
framtida behovet av medarbetare. På vilket sätt är svårbedömt, dels kan ny behandling kräva 
mer personal, samtidigt som ny teknik kan effektivisera och minska behovet av personal. 
Likaså kan förändrade vårdbehov på grund av demografi och ändrat sjukdomspanorama 
betyda både ökade och minskade behov. Klart är dock att utvecklingen innebär att det 
kommer att finnas behov av nya kompetenser som vi idag inte känner till. Det kommer också 
att ge möjligheter till andra sätt att organisera verksamheten. 
 

4.5 Ekonomiperspektiv 

4.5.1 Långsiktigt stark ekonomi 
 
Region Skånes ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda 
räkenskapsåren. Alla verksamheter som Region Skåne finansierar ska vara effektiva. 
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God ekonomisk hushållning 
 
Region Skåne är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare är 
medborgarna. Organisationen kännetecknas av kompetens, kreativitet, öppenhet, 
engagemang, ansvarstagande och kundorientering. 
  
Region Skånes verksamhet finansieras i huvudsak av Skånes skattebetalare. Region Skåne 
hushåller med skattemedlen på bästa sätt genom att ständigt arbeta för en ökad effektivitet. 
Ekonomiperspektivet ger det ekonomiska ramarna för detta uppdrag.  
  
Verksamhetsperspektivet anger vilken utveckling som krävs av verksamheten för att Skåne 
ska vara konkurrenskraftigt inom hälso- och sjukvård, trafik, näringsliv, forskning, kultur och 
miljö. Verksamhetsperspektivet beskriver hur resurserna ska användas enligt god ekonomisk 
hushållning för att nå de strategiska målen och möta medborgarnas och andra intressenters 
förväntningar som lyfts fram i medborgarperspektivet.  
  
Budgetprocessen ska bidra till en effektiv styrning med budgetdisciplin och en 
budget i balans. I budgeten anges inriktning för utvecklingen under den kommande 
planperioden. Budget och flerårsplan ska ligga till grund för Region Skånes 
strategiska och konkreta arbete och ska ytterst leda till att våra skattemedel används 
på ett effektivt sätt. När verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
uppnås en god ekonomisk hushållning. En förutsättning är tydliga mål. 
  
För att planera för och utvärdera en god ekonomisk hushållning måste sambandet mellan 
resursåtgång, prestation, resultat och effekter vara tydligt. Målen måste vara tydliga och 
mätbara för att insatta resurser ska kunna värderas mot målen. Att mäta effektivitet är inte 
enkelt. Region Skåne strävar efter att ta fram bra effektivitets-, kvalitets-, och 
produktivitetsmått, men entydiga effektivitetsmått saknas. Nationella såväl som regionala 
undersökningar och mätningar samt kvalitetsregister är viktiga källor för uppföljning och 
utveckling av verksamheten. 
  
Region Skåne har de senaste åren uppvisat en god ekonomisk utveckling. En relativt stark 
intäktsutveckling i förhållande till de förutsättningar som varit kända vid fastställandet av 
budget har varit en bidragande orsak till de ekonomiska förbättringarna. Det strukturerade 
förändringsarbete som genomsyrat verksamheterna sedan 2007 har också fått genomslag och 
bidragit till en relativt begränsad kostnadsutveckling trots de satsningar som genomförts i 
verksamheten under de senaste två åren. 
 
Vi är nu på väg in en period med mycket stramare ekonomiska förutsättningar. Under 2012 
kan vi förvänta oss en kraftig inbromsning i ekonomin. Lågkonjunkturen kommer att drabba 
såväl den nationella som internationella ekonomin med större kraft än vad som kunde 
förutspås. Detta påverkar Region Skånes ekonomi genom väsentligt lägre skatteunderlag. 
Det kommer att bli Region Skånes största ekonomiska utmaning att på kort sikt anpassa sin 
kostnadsnivå till den intäktsnivå som kommer att råda under 2012 och kommande planperiod. 
Det är mot denna bakgrund justeringen av Region Skånes finansiella mål har skett.  
 
När det gäller de finansiella målen är ambitionen att återgå till målen om att resultatet över en 
konjunkturcykel ska motsvara två procent av skatt och statsbidrag redan i slutet på denna 
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planperiod. Denna ambition gäller även för målet om att Region Skåne över en 
konjunkturcykel ska kunna självfinansiera reinvesteringar med undantag för tåginvesteringar.  
  
I de prognoser som ligger till grund för vår bedömning av hur Region Skånes ekonomi kan 
komma att utveckla sig under perioden 2012 till 2014 kan skönjas en förbättring av 
skatteunderlaget i slutet på planperioden. Det finns dock stora osäkerheter i den 
internationella ekonomin som på ett negativt sätt kan påverka tillväxten i den svenska 
ekonomin. Det är därför av största vikt att det förändringsarbete som pågått såväl centralt som 
ute i verksamheterna under ett par år fortsätter med full kraft. 
 
Det kommer att ställas stora krav på verksamheterna att anpassa sin kostnadsutveckling. 
En strikt kostnadskontroll är en viktig förutsättning för att lyckas i detta arbete. Det finns 
mycket i vår verksamhet som kan förändras, förbättras och effektiviseras utan nackdelar för 
våra medborgare. Genom att använda våra resurser på det mest effektiva sätt kan Region 
Skånes ekonomiska mål uppnås. 
 
Finansiella mål  
 
Resultatmål  
 
Region Skånes mål är att resultatet för varje år under planperioden minst ska vara i balans. 
I balans innebär att det justerade resultatet enligt balanskravsberäkningen ska överstiga noll. I 
balanskravsberäkningen justeras det redovisade resultatet enligt resultaträkningen med avdrag 
för redovisade realisationsvinster och med justering för pensionskostnader redovisade enligt 
blandmodell.  
 
Utdebiteringsmål 
 
Region Skånes skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet och ambitionen är att undvika 
skattehöjningar.  
Beskattningsrätten är Region Skånes viktigaste instrument för att hantera ekonomin. Detta 
instrument måste hanteras med stor försiktighet.  
 
Ekonomistyrningen ska vara effektiv 
 
Region Skånes ekonomistyrning ska vara effektiv. Ersättningsmodeller syftar till att stödja 
önskat beteende – att mål uppfylls. Därför ska ersättnings- och budgetmodeller ständigt 
utvärderas och utvecklas. Det är viktigt att utvecklingen inte leder till att styr- och 
ersättningsmodeller i olika delar av systemet motverkar varandra. 
 
 
 
Ersättningsmodell vårdval 
 
Inom hälso- och sjukvården i Region Skåne finns 2012 sju vårdval: hälsovalet med val av 
vårdenhet och barnavårdscentral, val av enhet för kognitiv beteende terapi (KBT) respektive 
multimodal smärta (MMS), hörselrehabilitering, mödrahälsovård och kataraktkirurgi. 
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Överväganden om fler områden pågår. Inom vårdvalen finns utförare i egen- respektive privat 
regi, vilka samtliga har enhetliga uppdrag och ersättningar.   
 
Vårdval är ett styrinstrument och ersättningsmedel som innehåller de variabler som man bäst 
uppfattar leder från de identifierade problemen till de önskvärda målen i det aktuella 
vårdvalet. Framöver gäller att hitta vårdval och ersättningsmodeller som styr mot rätt 
beteende inom den specialiserade vården. Kraven på att erbjuda rätt vård på rätt vårdnivå 
inom rimlig tid kommer att öka. 
 
Ersättningsmodell för vårdval ska också leda till önskvärt beteende hos vårdgivarna avseende 
till exempel att arbeta i enlighet med nya riktlinjer och mot önskvärda mål. 
Ersättningsmodellen ska bland annat bidra till att minimera risken för under- respektive 
överkonsumtion och att vården som erbjuds ska vara säker och av hög kvalitet. 
 
Sjukhusintern ersättningsmodell 2012 
 
Dagens sjukhusinterna ersättningsmodell har stimulerat till en hög produktion. De senaste 
åren har produktiviteten i den skånska sjukvården ökat varje år, med som mest drygt tre 
procent.  
 
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går i allt större utsträckning mot processtyrning och 
styrning mot resultat. Detta ska även avspegla sig i hur Region Skåne styr och ersätter sina 
verksamheter. Den sjukhusinterna ersättningsmodellen ska förändras för att närma sig 
möjligheten att styra på effektivitet och mot resultat. Modellen ska också säkerställa att 
Region Skåne fortsatt håller en hög produktivitet. 
 
Förändringen går ut på att behålla och utveckla dagens volymuppdrag och det sätt 
finansieringen beräknas per förvaltning. När uppdraget och finansieringen är klar ska den 
framräknade prestationsrelaterade finansieringen utbetalas periodiserat i förskott utan att 
någon fakturering mot Hälso- och sjukvårdsnämnden sker av den utförda produktionen. 
 
Denna förändring innebär en stimulans för förvaltningarna att optimera sina vårdprocesser 
genom att inte styra hur ett uppdrag ska utföras utan endast vad som ska utföras.  
 
I den nuvarande ersättningsmodellen saknas ekonomiska incitament för en förvaltning att 
exempelvis styra om ett vårdutbud från sluten vård till öppen vård eller som man konsulterar 
en patient via e-post, brev- eller telefonkontakt istället för ett fysiskt besök. Vid bibehållen 
kvalitet är detta ett önskvärt beteende utifrån huvudmannen, förvaltningarna och framför allt 
patienterna. 
 
Med de förändringar som föreslås av ersättningsmodellen underlättas också möjligheten att i 
framtiden ersätta för processer/vårdkedjor, eftersom alla processer/vårdkedjor skär tvärs 
igenom dagens sjukhusstrukturer. Att ha en ersättningsmodell som ersätter för varje vårdtjänst 
som utförs på varje klinik går inte att kombinera med en processersättning.  
 
Förändringen i ersättningsmodellen ställer krav på att uppföljningen av uppdragen, särskilt 
produktiviteten, utvecklas. 
 
Möjligheten till att under året flytta volymer mellan förvaltningarna (Tak 2) i de fall 
fastställda volymer inte kommer att uppnås ska även fortsatt att användas som incitament för 
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att hålla en hög produktion i verksamheten. Avlämnade förvaltning kommer från 2012 att 
mista hela den prestationsrelaterade ersättningen för den del av uppdraget som blir föremål för 
Tak 2. 
 
I syfte att öka tillgängligheten till områden med köproblematik kommer kvittningsrätten 
avseende vissa definierade uppdrag att begränsas även 2012. 
 
Det har under de senaste åren genomförts ett antal åtgärder för att verksamheterna ska få 
stabilare planeringsförutsättningar. En viktig förändring är den utvecklade budgetprocessen 
som bland annat innebär tidiga dialoger med verksamheterna och fastställda resultatbudgetar 
på verksamhetsnivå året innan det faktiska budgetåret träder i kraft. För att Region Skånes 
egna verksamheter ska får mer liknande förutsättningar som upphandlad verksamhet bör 
Region Skåne på sikt erbjuda verksamheterna längre avtalsperioder där volymerna ligger fast 
under en längre period än ett år.  
 
Utveckling av hyresmodell 
 
Nuvarande interna hyresfördelningsmodell har visat på en rad brister som aktualiserat behov 
av en ny modell. Ett problem med nuvarande modell är att den inte är synkroniserad med 
ersättningsmodellen för hälso- och sjukvård. Den har också uppfattats som svår att förstå och 
hyresnivåerna mellan likvärdiga förvaltningar har upplevts som orättvisa. Vissa förvaltningar 
har för att kompensera hyresskillnader fått riktade strukturmedel, vars belopp har varit resultat 
av förhandling. De krav på konkurrensneutralitet som ställs med fler privata aktörer, inte 
minst i och med införandet av Hälsoval Skåne, hanteras inte i nuvarande modell. En ny 
Hyresmodell ska tas fram under 2012 för införande 2013.  
 
Budgetmodell för läkemedel 
 
En ny budgetmodell genomfördes 2009 som innebar att läkemedel inom förmånshanteringen 
delades upp i: 
 
• basläkemedel (läkemedel som förskrivs främst inom primärvården) med ett 

befolkningsbaserat kostnadsansvar. 
 
• klinikläkemedel (läkemedel som förskrivs främst av specialister på sjukvårdsförvaltningar) 

med ett förskrivarbaserat kostnadsansvar.  
 
Kostnadsansvaret för läkemedel som rekvireras, främst inom sjukvårdsförvaltningarna till 
inneliggande patienter, ligger fullt ut på rekvirerande förvaltning och finansieras via 
uppdragsersättning. Kostnadsansvaret för den mindre del läkemedel som berör smittskydd, 
solidariskt finansierade läkemedel med mera ligger fortfarande på Hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
 
 
 
I introduktionsskedet av den nya budgetmodellen delades kostnadsansvaret mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och hälsovalsenheterna för basläkemedel, med intentionen att ansvaret 
med bättre beräkningsunderlag ska utökas för att till slut bli 100 procent. För 2012 ska 
kostnadsansvaret för vårdenheterna vara oförändrat 75 procent.  
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Inom ramen för ersättningsmodellen för Hälsoval och Hälso- och sjukvård kommer vissa 
målrelaterade ersättningar liksom tidigare år också att omfatta läkemedelsförskrivning. Dessa 
mål kommer att utvecklas till 2012.  
 
Incitament inom hälso- och sjukvården i Region Skåne   
 
Det finns ett behov av fortsatt utveckling av olika former av incitament som fokuserar mer på 
nyttan för patienten, det vill säga resultat och process. Idag finns incitamentsmodeller på 
regionövergripande nivå, men också ute i verksamheterna. De olika modellerna bör ses 
samlat.  
 
Staten har bland annat beslutat om incitamentsatsningar inom planerad specialiserad vård, så 
som kömiljarden för ökad tillgänglighet samt patientsäkehetsarbetet. Region Skåne ska genom 
lokala incitamentsmodeller främja statens ambitioner. 
 
I syfte att stimulera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggade arbete finns modeller för 
ersättning för hälsoinriktade insatser inom såväl psykiatri- och sjukhusförvaltningarna som 
Hälsoval Skåne. 
 
Modell för målrelaterad ersättning för offentligt drivna sjukhus och psykiatriförvaltning är 
inriktad på kvalitet och patientsäkerhet. Under kommande år kommer arbetet att fortsätta med 
att utveckla och identifiera fler struktur-, process- och resultatmål som är relevanta och 
ändamålsenliga. Målen ska ha förankring i Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 
och i vissa fall även kopplas till nationella mål. Arbetet för att uppfylla målen ska prioriteras 
och ambitionen är att den målrelaterade ersättning ska öka. 
 
För 2012 föreslås den målrelaterade ersättningen att vara oförändrat 1,5 procent av den 
prestationsrelaterade ersättningen för sjukhusen och 1,5 procent av den prestationsrelaterade 
ersättningen för Psykiatri Skåne. Den målrelaterade ersättningen kommer att lyftas av innan 
finansieringen räknas fram för respektive förvaltning. Ersättningen ska kopplas till tydliga och 
relevanta mål som stimulerar till måluppfyllelse. En målrelaterad ersättningsmodell avseende 
läkemedelsgenomgångar ska genomföras inom Hälsovalet och på sjukhusen. 
 

4.5.2 Region Skånes ekonomiska förutsättningar 2012–2014 
 
Ekonomiska förutsättningar för perioden 
 
I planeringsdirektivet, som redovisades före sommaren såg den ekonomiska bilden ganska 
ljus ut. Återhämtningen efter finanskrisen var stark med ökad tillväxt och växande 
sysselsättning på arbetsmarknaden. De senaste månaderna har bilden av en återhämtning i 
ekonomin förbytts i ett scenario där risken för en bankkris och recession bedöms som alltmer 
överhängande. Prognoserna för den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA har 
reviderats ned av flertalet internationella bedömare. I framför allt Sydeuropa kommer flera 
länder med stora budgetunderskott och statsskulder att tvingas till smärtsamma besparingar. 
Sverige kommer trots en robust ekonomi och välskötta statsfinanser att drabbas av 
skuldkrisen. Vi är ett litet exportberoende land och när tillväxten i omvärlden minskar 
begränsas efterfrågan på svensk export. Tillväxten i svensk ekonomi kommer att halveras 
2012 jämfört med innevarande år enligt flertalet prognosmakare. Detta innebär att läget på 
arbetsmarknaden försämras och kombinationen med minskad sysselsättning och låga 
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löneökningar slår direkt mot lönesumman som är den viktigaste faktorn i det kommunala 
skatteunderlaget och därmed påverkas vår viktigaste inkomstkälla skatteintäkterna negativt. 
 
Pensionskostnader  
 
Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida pensionsutbetalningar. Den 
diskonteringsränta som används för beräkning av pensionsskulden avstäms utifrån 
utvecklingen av den långa räntan, den tioåriga statsobligationsräntan. Den kraftiga och 
långvariga räntenedgången till följd av skuldkrisen har medfört att diskonteringsräntan sänks 
med 0,75 procentenheter från och med 2012. När räntan sänks ökar pensionsskulden. 
Eftersom detta beslut har fattats 2011 kommer Region Skåne att bokföra förändringen av 
skulden i balansräkningen redan i bokslutet för 2011. 
 
Räntesänkningen innebär en ökning av pensionsskulden med cirka 2,2 miljarder kronor, varav 
1,35 miljarder kronor avser pensioner intjänade före 1998 och 0,82 miljarder avser pensioner 
intjänade från och med 1998. Kostnadseffekten framöver blir att nyintjänad pension kommer 
att bli dyrare medan den finansiella kostnaden blir lägre. Den ökade kostnaden för den 
förmånsbestämda pensionen medför att pensionspålägget i arbetsgivaravgiften ökar.  
 
Totalt sett kommer pensionskostnaderna att bli något högre 2012 medan det blir minskade 
kostnader för 2013–14 jämfört med om diskonteringsräntan hade varit oförändrad. 
Skuldförändringen innebär också att det egna kapitalet minskar med motsvarande belopp. Vid 
ingången av 2011 var det egna kapitalet -16,3 miljarder kronor och soliditeten -81 procent. 
Pensionsskuldsförändringen medför att vid kommande årsskifte beräknas Region Skånes egna 
kapital uppgå till -18,7 miljarder kronor, vilket innebär en negativ soliditet på 93 procent.  
 
Intäktsutveckling 
 
Skatteintäkter  
 
I denna budget används Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognostiserade 
uppräkningsfaktorer för riket avseende skatteunderlaget för perioden 2010–2014 (oktober 
2011). Skatteunderlaget ökade något mindre i Skåne än för riket inkomståret 2010 men för 
perioden 2011–2014 antas en ökning i Skåne som ligger något över nedanstående redovisade 
ökning för riket. 
 
Den underliggande skatteunderlagsutvecklingen 2011 beräknas till drygt fyra procent på 
grund av ökat grundavdrag för pensionärer. Den relativt höga utvecklingen för 2012 trots 
konjunkturavmattning förklaras av att ”pensionsbromsen” släpper och indexeringen av 
pensionerna blir ovanligt stor. Ökningstakten dämpas något 2013 men tar därefter fart när 
återhämtningen mot balans inleds.  
 
 
 
 
Kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag 
 
Enligt regeringens budgetproposition för 2012 minskar anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning 900 miljoner kronor, som var ett tillfälligt tillskott under 2011. Det sker också en 
omföring från anslaget för läkemedelsförmånen med 350 miljoner kronor 2012 och ytterligare 
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350 miljoner kronor 2013. Regeringen hänvisar till att denna omföring sker för att de ökade 
avgiftsintäkterna från den uppdaterade högkostnadstrappan ska komma landstingen till del. 
Effekten av detta är att regeringen tar ett första steg mot att föra över läkemedelsbidraget till 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning. 
 
Enligt finansieringsprincipen tillförs anslaget 205 miljoner kronor 2013 till följd av att 
landstingen/regionerna får en skyldighet att erbjuda tandvård till personer med stora behov på 
grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. En ökning av de svenska 
skatteintäkterna relativt de danska, inom ramen för skatteavtalet rörande arbetspendlingen 
över Öresund, medför en minskning av anslaget med 21 miljoner kronor. Anslaget ökas med 
74 miljoner från 2012 till följd av de negativa effekter på det kommunala skatteunderlaget 
som förändringar av de så kallade 3:12 reglerna beräknas få. 
 
Inkomstutjämningsbidraget höjs kraftigt 2012 på grund av att garantinivån i underlaget höjs 
från 110 till 115 procent. Detta görs för att underlätta skatteväxlingar mellan 
landsting/regioner och kommuner, vilket är aktuellt i flera län avseende kollektivtrafiken. 
Höjningen av inkomstutjämningen är statsfinansiellt neutral genom att regleringsbidraget 
minskas med motsvarande belopp. Enligt preliminär uppgift från SCB kommer Region Skåne 
att få betala 302 kronor per invånare i kostnadsutjämningen år 2012. Jämfört med utfallet 
2011 innebär kostnadsutjämningen en negativ förändring med 97 kronor per invånare eller 
drygt 120 miljoner kronor för Region Skåne. 

Ovanstående beräkningsförutsättningar för skatt, utjämning och statsbidrag innebär att Region 
Skånes intäkter ökar med 488 miljoner kronor eller med 1,7 procent jämfört med prognosen 
för innevarande år. Denna ökning är den lägsta i Regin Skånes historia, där den tidigare 
bottennoteringen var 2,1 procent, vilket inträffade 2004. 
 

Intäktsutveckling 2010 2011 2012 2013 2014 
   bokslut prognos budget plan plan 
      
Skatteunderlagsutveckling i %   2,1 % 2,6 % 3,5 % 3,2 % 4,1 % 
Skatteintäkter (Miljoner kronor) 21 017 21 850 22 456 23 180 24 129 
      
Inkomstutjämningsbidrag kr/inv 2 830 2 825 3 835 3 976 4 168 
Kostnadsutjämningsavgift kr/inv -124 -205 -302 -309 -315 
Regleringsbidrag kr/inv 435 804 -192 -231 -337 
Utjämning (Miljoner kronor) 3 861 4 253 4 183 4 346 4 490 
      
Läkemedelsförmånen (Mkr) 2 980 2 993 2 945 2 909 2 918 
Bidrag för minskad sjukfrånvaro  100 100 100 100 100 
Tillfälligt konjunkturstöd 514 0 0 0 0 
Generella statliga bidrag (Miljoner 
kronor) 3 594 3 093 3 045 3 009 3 018 
      
Summa skatt, utjämning och 
generella statliga bidrag  28 472 29 196 29 684 30 534 31 637 
Intäktsökning jfr med föregående år 4,6 % 2,5 % 1,7 % 2,9 % 3,6 % 

Kostnadsutveckling 
 
I bokslutet för 2010 hade Region Skåne en kostnadsutveckling på 4,5 procent exklusive 
pensionskostnader och reavinster. Volymutvecklingen, kostnader i fast pris, uppgick till 



 

 51 

närmare tre procent. Landstingsprisindex, som används för omräkning av löpande pris till fast 
pris uppgick till 1,7 procent 2010 och beräknas till 1,9 procent för innevarande år. 
Årets prognos pekar på justerad kostnadsutveckling på drygt fyra procent vilket skulle 
innebära en volymutveckling på drygt två procent. Volymutvecklingen 2011 överensstämmer 
därmed med den långsiktiga trenden som enligt SKL kan beräknas till drygt en procent utöver 
de demografiska behoven. 2012 måste kostnadsutvecklingen anpassas till den låga 
intäktsökningen, vilket innebär en real volymminskning nästa år. För de sista två åren i 
planperioden ligger den justerade kostnadsutvecklingen över den förväntade löne- och 
prisutvecklingen. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 Kostnadsutveckling 

 bokslut prognos budget plan plan 
Nettokostnader (Miljoner kronor) 27 041 28 071 28 222 29 047 29 866 
Nettokostnadsutveckling 1,2 % 3,8 % 0,5 % 2,9 % 2,8 % 
Justerad kostnadsutveckling¹ 4,5 % 4,1 % 0,1 % 2,0 % 2,8 % 
Landstingsprisindex  1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % 
 
1) Utveckling exklusive pensionskostnader och reavinster/förluster  

   

Övriga beräkningsförutsättningar 
 
Befolkningen i Skåne beräknas öka med cirka en procent årligen under planperioden. Antalet 
invånare används som en parameter vid beräkningarna i utjämningssystemet och för vissa 
statsbidrag. Internräntan, som sänktes till 4,0 procent från och med 2011, används för 
beräkning av kapitaltjänstkostnader och påverkar bland annat den interna hyresprissättningen. 
Kreditivräntan används för att belasta investeringsprojekten under byggnads-/utrustnings-
tiden. Räntesatsen motsvarar Region Skånes genomsnittliga ränta på den totala låneskulden.  
 
Den lagstadgade delen av arbetsgivaravgiften är oförändrad 2012. AFA har aviserat 
avgiftsbefrielse på sina försäkringar under nästa år, vilket inräknats i nedanstående tabell för 
avtalsförsäkringar. Det interna pensionspålägget ökar beroende på högre kostnader för 
förmånsbestämda pensioner. Totalt sett ökar arbetsgivaravgiften i jämförelse med budget 
2011 med 0,97 procentenheter till 44,02 procent. För åren 2013–14 betalas åter full avgift för 
avtalsförsäkringarna vilket gör att procentsatsen stiger ytterligare dessa år. Lägre 
arbetsgivaravgift gäller för personer födda 1986 och senare och för personer födda 1946 och 
tidigare. (Se tabell på nästa sida)  

 

 

 

       
 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Invånare per 1 nov 
1 229 270 

1,35 
1 242 079 

1,04 
1 252 277 

0,82 
1 264 804 

1,00 
1 277 181 

0,98 
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föregående år (ökning %) 
Internränta (%) 5,5 4,0 4,0 4,0 4,0 
Ränta vid finansiell leasing Marknadsränta 
Kreditivränta (%) 2,5 ? Region Skånes snittlåneränta 
Arbetsgivaravgifter (%) 1) 
Lagstadgade 

 
31,42 

 
31,42 

 
31,42 

 
31,42 

 
31,42 

Avtalsförsäkringar 0,83 0,73 0,30 0,83 0,83 
Internt pensionspålägg  11,05 10,90 12,30 12,74 12,61 
Summa  43,30 43,05 44,02 44,99 44,86 
 
1) Arbetsgivaravgiften 2012 för personer födda 1986 och senare är preliminärt 21,38 %. 
 Arbetsgivaravgiften 2012 för personer födda 1938-1946 är preliminärt 15,80 %. 
  Arbetsgivaravgiften 2012 för personer födda 1937 och tidigare är 0 %. 
 

Resultatbudgeten 
 
På grund av den förväntade avmattningen i ekonomin och den därmed mycket låga 
intäktsökningen under de närmaste åren har det finansiella resultatmålet justerats för 
planperioden till att sammanfalla med balanskravet.  Det budgeterade resultatet för 2012, som 
är 21 miljoner kronor minskar med realisationsvinster som beräknas till 159 miljoner kronor 
och ökar med skillnaden mellan fullfondering och blandmodell vilken budgeteras till 138 
miljoner kronor och därmed sammanfaller det justerade resultatet med balanskravet. För åren 
2013 och 2014 förväntas en förstärkning av resultatet främst beroende på att Region Skånes 
intäktsökning återgår till en mer normal nivå.  
 
Kassaflödes- och balansbudgeten 
 
Under innevarande år förväntas likviditeten minska med cirka 1,8 miljarder kronor, vilket 
främst beror på att den negativa skatteavräkningen för 2009 inbetalats och att planerad 
leasingfinansiering av Pågatåg ej verkställts. De kommande åren förväntas likviditeten öka 
något beroende på ökad leasingfinansiering och att det förväntas positiva skatteavräkningar 
för såväl 2012 som 2013.  

Den totala låneskulden som vid årsskiftet 2011–2012 beräknas uppgå till 5,4 miljarder kronor 
kommer under perioden fram till och med 2014 att öka med drygt 600 miljoner kronor. Det är 
leasingskulden som ökar på grund avtåginvesteringar medan den långfristiga banklåneskulden 
minskar genom amorteringar enligt plan med cirka 800 miljoner kronor.   
 
Låneram 
 
2011 års låneram uppgick till 3 200 miljoner kronor (exklusive leasingskuld). Under 2011 har 
den tidigare avsättningen till LÖF om 787 miljoner kronor omklassificerats till lån vilket höjt 
låneskulden exklusive leasing till 2 583 miljoner kronor. Leasingskulden beräknas vid 
årsskiftet uppgå till 2 802 miljoner kronor vilket sammantaget ger en beräknad skuld till 
kreditinstitut om 5 385 miljoner kronor inklusive leasing.  
 
Regionfullmäktige har beslutat att anskaffningen av 49 Pågatåg inklusive högvärdes-
komponenter och specialverktyg ska finansieras med lån eller leasing om 2 200 miljoner 
kronor vilket ännu ej verkställts. 
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Sammantaget innebär nämnda beslut att den totala låneramen för 2012 behöver utökas med 
2 200 miljoner kronor från nuvarande låneskuld om 5 385 miljoner kronor till 7 600 miljoner 
kronor inklusive leasingskuld.  
 
Regionbidrag 2012 
 
Planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan för perioden 2012–2014 
innebar ett förslag om oförändrade regionbidrag. Nämndernas yttranden och nya ekonomiska 
förutsättningar har därefter beaktats. De ekonomiska förutsättningarna som ges innebär en 
generell uppräkning, men ställer också krav på återhållsamhet, prioritering och 
effektivisering. I det följande redovisas förändringar av regionbidrag för 2012.  
 
Pris- och löneuppräkning uppgår 2012 till 1,8 procent i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Landstings beräkningsförutsättningar från oktober 2011. Denna uppräkning motsvarar cirka 
517 miljoner kronor.  
 
För fullföljande av trafikförsörjningsplanen tillförs kollektivtrafiknämnden, utöver pris- och 
löneuppräkning, 170 miljoner kronor. Kollektivtrafiknämnden tillförs även 10 miljoner kronor 
för finansiering av nya serviceombud inom kollektivtrafiken. Nämnden kompenseras även för 
justerad internränta motsvarande 43 miljoner kronor. Totalt tillförs kollektivtrafiknämnden 
249,2 miljoner kronor. Omkring hälften av denna satsning, 100 miljoner kronor, finansieras 
genom en ökad intäkt via höjda taxor. Resterande del, 149,2 miljoner kronor, finansieras av 
skattekollektivet via höjt regionbidrag. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 447 miljoner kronor avseende kompensation för pris- 
och löneuppräkning. Inom given ram ska nämnden kompensera första linjens sjukvård, 
Hälsoval Skåne, för pris- och löneuppräkning samt befolkningsökning om totalt 1,8 procent. 
Vidare ska offentligt driven sjukvård kompenseras för pris- och löneuppräkning samt en 
satsning om 10 miljoner kronor avseende rikssjukvård, varefter en effektivisering om 300 
miljoner kronor åläggs verksamheten. Effektiviseringen motsvarar två procent av 
omslutningen på cirka 14 710 miljoner kronor. 
 
Förutom regionbidraget ska nämnden planera för ökade intäkter avseende statsbidrag och 
avgifter samt lägre kostnader till följd av upphandling av läkemedel motsvarande minst 200 
miljoner kronor, varför regionbidraget minskar med motsvarande belopp. Inom ramen för 
verksamheten förvaltningsdriven vård (VPB) disponeras också avkastningskrav motsvarande 
70 miljoner kronor. Avkastningskrav på förvaltningar inom hälso- och sjukvård uppgick 2011 
till 15 miljoner kronor för Labmedicin Skåne och 25 miljoner kronor för Folktandvården 
Skåne. Avkastningskrav utökas 2012 med ytterligare 10 miljoner kronor avseende 
Folktandvården Skåne. Från och med 2012 åläggs Primärvården Skåne ett avkastningskrav 
motsvarande 20 miljoner kronor. Totalt innebär detta att förutom givet regionbidrag 2012 
disponeras inom nämnden ytterligare minst 230 miljoner kronor till följd av ökade intäkter 
avseende statbidrag och avgifter, ökat avkastningskrav samt minskade kostnader. 
 
Den centrala administrationen ska minska med drygt 10 procent vilket motsvarar 40 miljoner 
kronor. Bidrag till bolagen begränsas 2012 motsvarande cirka 8 miljoner kronor. Totalt 
minskar regionbidraget till regionstyrelsen med 47 miljoner kronor. 
 
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden erhåller ett ökat regionbidrag motsvarande cirka 11 
miljoner kronor. Inom given ram ska nämnden finansiera ökade kostnader till följd av utökat 
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habiliteringsansvar i enlighet med regionfullmäktiges tidigare beslut om gränssnitt för 
samverkan i Skåne mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne. Regionfullmäktige 
tillförde 5,3 miljoner kronor 2010 och 10,0 miljoner kronor 2011. 
 
Resultatkravet på fastighets- och servicenämnden uppgår 2012 till 95 miljoner kronor med 
hänsyn tagen till kostnader avseende tomma lokaler. Nämndens uppdrag om att ansvara för 
Region Skånes försörjningsverksamhet beräknas innebära besparing om 60 miljoner kronor. I 
avkastningskravet har vidare intäkter avseende faktureringsavgifter motsvarande 15 miljoner 
kronor beaktats. Nivån på planerat underhåll uppgår 2012 till 75 kronor per kvadratmeter.  
 
Teknisk justering av regionbidrag genomförs avseende verksamheten Biobank. 6,2 miljoner 
kronor överförs från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Vidare omfördelas 1 
miljon kronor från regionstyrelsen till regionala tillväxtnämnden avseende satsning inom 
miljöstrategiskt arbete. 0,3 miljoner kronor överförs från regionala tillväxtnämnden till 
regionstyrelsen avseende arbetet Unga tankar.  
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Regionbidrag 2012-2014 (Miljoner kronor) 
Regional 

utveckling 
 Vård och 

hälsa 
Adm, Stöd 
& Service Summa 

     
Summa regionbidrag 2011 1 825,5 25 459,2 1 412,8 28 697,5 
     
          
Generell uppräkning med 1,8 % 32,9 458,3 25,4  
Avgiftshöjning: FoSN   -15,0  
Fusion stöd och service: FoSN   -60,0  
Höjt belopp högkostnadsskydd: HSN  -70,0   
Avgiftshöjning: HSN   -5,0   
Ökade statsbidragsintäkter: HSN  -100,0   
Effektivisering: HSN  -300,0   
Avkastningskrav förvaltningar: HSN  -30,0   
Upphandling läkemedel: HSN  -25,0   
Genomförande av trafikförsörjningsplanen: KTN 170,0    
Avgiftshöjning inom kollektivtrafiken: KTN -100,0    
Ändrad internränta Skånetrafiken: KTN 43,0    
Effektivisering Koncernkontoret: RS   -39,0  
Minskade bidrag till bolagen: RS   -8,3  
Överföring biobank från RS till HSN  6,2 -6,2  
Överföring miljöstrategiskt arbete från RS till RTN 1,0  -1,0  
Serviceombud inom kollektivtrafiken: RS och KTN 10,0  -4,0  
Överföring ”Unga tankar” från RTN till RS -0,3  0,3  
     
Summa regionbidrag 2012 1 982,1 25 393,7 1 380,0 28 755,8 

          
 

4.5.3 Region Skåne investerar för framtiden 
 
I planeringsdirektivet för 2012 med verksamhetsinriktning 2013 till 2014 fastställs 
investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande nivå. Inför 
regionfullmäktiges slutliga budgetbeslut i november 2011 ska regionstyrelsen återkomma med 
förslag till hur de övergripande investeringsramarna fördelas.  
 
Åren 2012 till 2014 kännetecknas av en fortsatt hög investeringsnivå. Sammantaget föreslås 
att 5,9 miljarder kronor avsätts under perioden. Investeringarna i den till stor del 
taxefinansierade kollektivtrafiken, så som nya pågatåg, finansieras genom lån eller leasing för 
att sprida likviditetsbelastningen över tid. 
 
Estetik ska vara en viktig faktor vid investeringsbeslut. Region Skåne ska erbjuda tjänster i 
miljöer som uppfattas som trevliga och tidsenliga, både för att behålla sin legitimitet och för 
att kunna attrahera kunder och medarbetare.  
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Medicon Valley – från vision till verklighet 
 
Öresundsregionen har en unik chans att vara med och skapa något betydligt större än varje 
investering i sig om vi fattar strategiskt riktiga och samordnade beslut. Därför har det inrättats 
en politisk styrgrupp med förankring både kommunalt och regionalt. Regionstyrelsens 
arbetsutskott, med adjungerade ledamöter från bland annat Lund och Malmö, fungerar som 
styrgrupp. Ett sekretariat, vars chef rapporterar direkt till den politiska styrgruppen, byggs upp 
under 2012 och bistår med samordning, kvalificerad analys och beslutsunderlag.  
 
Bygginvesteringar 
 
Byggplan hälso- och sjukvården i Region Skåne 
 
I juni 2009 fastställde regionstyrelsen en byggplan för Region Skånes hälso- och sjukvård. I 
planen redovisades behovsbilden utifrån de utvecklingsplaner som tagits fram för flertalet 
sjukhusområden under åren 2005–2008 och utifrån denna gjordes en regional prioritering. 
Planen konstaterade att behoven på grund av den ålderstigna fysiska strukturen var stora och 
lyfte fram ett antal nya större investeringsprojekt. Flertalet av dessa objekt är nu i olika stadier 
av genomförande, status för dessa redogörs för nedan tillsammans med övriga större pågående 
byggprojekt. 
 
Om- och tillbyggnad av akut- och infektionsklinikerna, Skånes universitetssjukhus 
 
Regionfullmäktige beslutade i juni 2006 om att genomföra en om- och tillbyggnad av akut- 
och infektionsklinikerna i Malmö. Sammanlagt är 869 miljoner kronor avsatt för bygginsatser 
och 132 miljoner kronor för utrustning. Projektet genomförs etappvis och inleddes med 
produktionen av nybyggnationen som hyser delar av akuten samt infektionskliniken under 
2008. Det nya huset som invigdes i september 2010 har redan blivit en uppmärksammad del 
av stadsbilden i Malmö. Byggnaden fick stadsbyggnadspriset för året och var nominerad till 
Kasper Sahlinpriset som en av tre finalister. Ombyggnadsdelen är beräknad att vara avslutad i 
början av 2012. Fastighets- och servicenämnden har aviserat att projektet kommer att innebära 
merkostnader jämfört med den liggande budgeten, prognosen ligger nu stabilt kring ett slutligt 
utfall som ligger 7–8 procent över den beslutade ramen. 
 
Om- och tillbyggnad av akuten, Helsingborgs lasarett och Psykiatri Skåne 
 
I augusti 2009 togs det första spadtaget i om- och nybyggnad av akutmottagningen vid 
Helsingborgs lasarett. Ombyggnaden omfattar somatisk akutmottagning, psykiatrisk 
akutmottagning och akutvårdsavdelning. Den ombyggda psykiatriska akutmottagningen 
invigdes i september 2010. Den första huvuddelen slutbesiktigades i december och togs i bruk 
i januari innefattande stora delar av den somatiska akutmottagningen, nytt akutrum, triage och 
ny entré. Under 2011 har om- och tillbyggnad av lokaler för akut medicin genomförts. 
 
Beslut har fattats om en utökning av projektet med ytterligare akutvårdsplatser jämfört med 
den ursprungliga planen. Denna del påbörjas under det sista kvartalet 2011. Projektet i sin 
helhet beräknas vara färdigställt till sommaren 2013. Projektets budget inklusive utökning av 
akutvårdsavdelning är 147 miljoner kronor för ombyggnationen och ytterligare 18,5 miljoner 
kronor för utrustning.   
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Utbyggnad av strålbehandling, Skånes universitetssjukhus 
 
Under vintern 2007/2008 genomfördes en behovsprognos av strålbehandlingar i den södra 
sjukvårdsregionen. Slutsatsen var att en utökning med netto fyra linjäracceleratorer behövdes 
och att dessa skulle placeras i Lund i anslutning till befintlig strålbehandlingsbyggnad. Då ett 
av de befintliga strålbehandlingsrummen inte längre går att använda i den gamla byggnaden 
och att det bedöms som fördelaktigt att ha ett extra rum för att undvika produktionsavbrott i 
samband med utbyte av utrustning, innebar förslaget att en byggnad med sex nya strålbehand-
lingsrum skulle byggas.  
 
Under 2010 genomfördes relativt omfattande förberedande arbeten, bland annat 
evakueringsåtgärder för de verksamheter som var lokaliserade i de äldre byggnader som fanns 
på platsen för nybyggnationen. Under våren 2011, efter avslutat rivningsarbete, påbörjades 
nybyggnationen som omfattar cirka 10 600 kvadratmeter. Byggnaden beräknas vara 
färdigställd i sin helhet så att patientbehandlingar kan påbörjas det andra kvartalet 2013. 
Sammanlagt är 505 miljoner kronor avsatta för byggprojektet. Utöver detta genomförs 
betydande investeringar i utrustning, i ett första skede tills när huset står färdigt omkring 140 
miljoner kronor.  
 
Under 2011 har en upphandling av linjäracceleratorer till det nya huset genomförts. 
Inledningsvis kommer huset att utrustas med fyra linjäracceleratorer, varav två är en reell 
utökning och två är utbyte av utrustningar i den äldre byggnaden. Allteftersom behoven och 
produktionen ökar kommer de två kvarvarande bunkrarna fyllas.  
 
Strålbehandlingsverksamheten använder också kraftfull bildgivande utrustning i samband 
med dosplanering. Inledningsvis kommer delar av detta behov täckas av utrustning inom 
sjukhuset. Även här kommer allteftersom att produktionen ökar kompletterande investeringar 
avseende denna typ av utrustning göras.  
 
Fysisk koncentration av verksamheten på sjukhusområdena i Malmö och Lund 
 
I december 2008 fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att genomföra en 
förstudie om lösning som möjliggör en fysisk koncentration av verksamheten på 
sjukhusområdet i Malmö med utgångspunkt från akut- och infektionsbyggnaden.  
 
I april 2010 redovisades en rapport innehållande en strategi för fysisk planering och 
bebyggelsestruktur för sjukhusområdet i Malmö. Som en del av arbetet hade en inventering 
avseende fastigheternas utvecklingspotential, mediaförsörjning och logistik inklusive 
försörjningscentralens placering genomförts. Konsekvenserna av bildandet av Skånes 
universitetssjukhus (SUS) och det stora behovet av att skapa ändamålsenliga vårdlokaler 
innebar att projektet utökades med att även inkludera sjukhusområdet i Lund.  
 
I september 2010 redovisades förslag till lokalisering, gestaltning, etappindelning och tidplan 
för den fysiska koncentrationen på sjukhusområdena i Malmö och Lund, där den senare var i 
form av en uppdatering av den tidigare framtagna utvecklingsplanen från 2007.   
Regionstyrelsen fattade utifrån detta beslut om att ett förberedande arbete inför planering av 
de första byggetapperna på sjukhusområdena i Malmö respektive Lund skulle påbörjas samt 
att en övergripande organisation för planering och genomförande av fysiska utvecklingsplaner 
för de båda sjukhusområdena ska inrättas. Ett uppdrag gavs om att skapa ett regionalt forum 
med mandat att utveckla riktlinjer med syfte att skapa enhetliga verksamhetskrav för fysisk 
utveckling. 
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Den fysiska utvecklingen av förutsättningarna för sjukhusvården i Malmö/Lund är av stor 
strategisk vikt för Region Skåne. Att bygga den framtida skånska hälso- och sjukvården 
ställer krav på en transparant process och bred politisk förankring. Därför bildades under 
våren 2011 en politisk styrgrupp för projektet. Till denna kopplas även arbetet med att ta fram 
ett nytt regionalt utvecklingsprogram för perioden 2013 till 2020 med särskilt fokus på att 
föreslå förändringar och åtgärder i den skånska hälso- och sjukvården för att uppnå visionen 
om Medicon Valley och målet om att bli bäst i Sverige på vård.  
 
Under 2011 har en fastighetsutvecklingsplan över sjukhusområdena i Malmö och Lund tagits 
fram. I denna redovisas en fördjupad analys över sjukhusområdenas möjligheter till fortsatt 
förnyelse och utveckling av byggnader och infrastruktur. Fokus i planen ligger på bebyggelse 
trafik- och teknikstruktur och förutsättningar för logistik. Planen kommer under hösten att 
beredas i den politiska styrgruppen tillsammans med förslag om start av de första stegen i 
flera konkreta byggprojekt. En bedömning är att projektet under 2012 kommer att vara i 
behov av 30–40 miljoner kronor i investeringsmedel. Den översiktliga tidplanen pekar på att 
produktion kan påbörjas tidigast i slutet av planperioden då investeringsbehovet ökar. 
 
Laboratoriemedicinskt centrum i Lund 
 
Labmedicin Skåne har bland annat i uppdrag att effektivisera interna processer, anpassa 
strukturen av utbudet till Skånsk livskraft – vård och hälsa, tillvarata den tekniska 
utvecklingen med specialitetsoberoende plattformar samt att fastlägga principer för 
centraliserad kontra patientnära analysverksamhet. Översynen av den laboratoriemedicinska 
verksamheten innebär förändrade lokalbehov i förhållande till vad som tidigare planerats vid 
sjukhusen i Region Skåne. 
 
I byggplanen för hälso- och sjukvården i Region Skåne föreslogs att processen för ett 
gemensamt laboratoriecentrum skulle påbörjas. Under sommaren 2009 redovisade 
Labmedicin Skåne en idé- och behovsanalys som innebar en inriktning mot ökad 
koncentration av analysverksamhet till Lund. I september 2009 beslutade regionstyrelsen att 
påbörja planeringen av nybyggnationen. En förstudie har färdigställts under 2011. 
Vårdproduktionsberedningen har överlämnat denna till regionstyrelsen som underlag för 
byggnationerna på sjukhusområdena i Lund och Malmö. Samtidigt undersöks möjligheter till 
samlokalisering av verksamheter inom ramen för befintliga byggnader. 
 
Lokaler för psykiatrin 
 
Psykiatrin är ett av Region Skånes prioriterade områden. Samtidigt är dess lokaler på många 
håll undermåliga. Som en del av Region Skånes byggplan för hälso- och sjukvården uppdrogs 
åt den nybildade psykiatriförvaltningen att ta fram en övergripande plan för sina lokaler. 
Planen innebar en inventering av befintliga lokaler och en strategi för den akutpsykiatriska 
slutenvården som innebär att på sikt koncentrera denna till fyra orter i Skåne, Lund, Malmö, 
Helsingborg och Kristianstad. 
 
En mängd projekt för bättre lokaler för Psykiatri Skåne är nu i olika skeden av genomförande. 
Lokaler för psykiatrin i Malmö inkluderas i det övergripande projektet om fysisk 
koncentration i Malmö. Lokaler för psykiatrin i Helsingborg redovisas under rubriken 
utvecklingsplan Helsingborgs lasarettsområde.  
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Rättspsykiatri i Region Skåne 
 
Organisation och lokaler för den rättspsykiatriska vården har utretts vid ett flertal 
tillfällen sedan början av 1990-talet. Under 2010 identifierades en ny lokalisering av 
rättspsykiatrin till Mellanköpinge i Trelleborgs kommun. Regionstyrelsen godkände i 
början av 2011 en avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Trelleborgs kommun om 
planerad etablering av anläggningen. Inriktningen är att bygga en anläggning för 
initialvård, utbildning och forskning. Byggnaden är planerad att innehålla cirka 60 
patientplatser och omfatta en byggnadsyta i intervallet 8 000–12 000 kvadratmeter. 
 
Detta innebär att utslussningsavdelningar liksom tidigare kommer att förläggas lokalt. 
 
Sedan tidigare är 450 miljoner kronor budgeterat, baserat på det tidigare planerade 
byggprojektet, samt en beräknad utrustningsinvestering på 45 miljoner kronor.  
 
Nya lokaler för psykiatrin i Lund 
 
S:t Lars-området har sedan länge huserat den psykiatriska verksamheten i Lund. Området 
såldes 1998 med ambitionen att Region Skåne skulle lämna området. Lokalerna bedömdes 
inte som lämpliga för vård i ett längre perspektiv och möjligheten att skapa en utökad 
samverkan mellan psykiatrisk och somatisk vård genom flyttning av verksamheten till 
sjukhusområdet prioriterades. Delar av den psykiatriska verksamheten, öppenvård för vuxna 
samt barn- och ungdomspsykiatrin, har genom åren koncentrerats till sjukhusområdet och det 
närliggande Annetorpsområdet. Kvar på S:t Lars-området finns den psykiatriska 
akutmottagningen, slutenvården för vuxna, regionalt ätstörningscentrum samt viss 
administrativ verksamhet. 
 
I perspektivet att en flyttning skulle ske har underhåll och förnyelse skett i minimal 
omfattning i de nuvarande lokalerna på S:t Lars och dessa är idag undermåliga både vad gäller 
patientmiljö, säkerhet och arbetsmiljö för personalen. Det finns även sedan tidigare en samsyn 
om att den slutenvård som bedrivs i Landskrona ska innefattas i projektet.  
 
Efter omfattande lokalsökning beslutades att inleda förhandlingar med den nya ägaren av det 
tidigare regionhuset i Lund. Dessa förhandlingar ledde till att ett förslag till hyreskontrakt 
fastställdes i regionfullmäktige i juni 2011. För att använda huset för psykiatrisk öppen- och 
slutenvård behövs omfattande om- och nybyggnationer motsvarande många hundra miljoner 
för hyresvärden vilket innebär att projektet beslutsmässigt jämställs med en egen investering. 
Totalt omfattar de nya lokalerna knappt 30 000 kvadratmeter BTA. Byggstart skedde hösten 
2011 och beräknas ta två år då lokalerna lämnas över till verksamheten. Därpå följer en tid av 
installation av utrustning och därefter inflyttning. Utrustningsmedel kommer att behövas 
under senare delen av planperioden. 
 
Utvecklingsplan för Helsingborgs lasarettsområde och nytt hus i Helsingborg 
 
Som en del av byggplanen för hälso- och sjukvården beslutade regionstyrelsen i april om att 
påbörja ett arbete med att ta fram en långsiktig fysisk utvecklingsplan för Helsingborgs 
sjukhusområde. En utgångspunkt i arbetet var att planen skulle inrymma en samlokalisering 
av den psykiatriska slutenvården i nordvästra skåne i en nybyggnad i anslutning till 
huvudbyggnaden. En förstudie presenterades i mars 2011. I denna föreslogs att fortsatt arbete 
skulle ske med utvecklingsplanen men att man parallellt med detta skulle starta 
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planeringsarbetet med det nya huset i Helsingborg. Omfattningen av nybyggnationen kommer 
att bedömas i det fortsatta planeringsarbetet. Den tomt som är planerad att användas kan 
utifrån gällande detaljplan rymma ett hus på upp emot 34 000 kvadratmeter.  
 
Utvecklingsplanen beräknas vara färdig i början av 2012 då förslag avseende fortsatt process 
för ombyggnadsdelen läggs fram. Den sammanlagda planen med både nybyggnation och 
omfattande ombyggnationer i befintliga byggnader kommer att innebära investeringsutgifter 
överstigande 1 miljard kronor.  
 
Hälsostaden Ängelholm 
 
Region Skåne önskar vara delaktigt i att skapa Hälsostaden Ängelholm, i samarbete med 
Ängelholms kommun och med andra intressenter och innovatörer. Ett förslag har tagits fram 
av Hälsostaden AB om fortsatt inriktning på utvecklingen av sjukhusområdet innebärande 
bland annat att två nya hus, Hälsans hus och Barnens hus, byggs samtidigt som Region 
Skånes verksamhet koncentreras till det norra sjukhusområdet. Regionstyrelsen har ställt sig 
bakom att planeringsarbetet fortsätter utifrån den angivna inriktningen. För att samordna 
Region Skånes behov i den fortsatta processen har regiondirektören tillsatt en regional 
styrgrupp. En plan utifrån detta perspektiv kommer att vara framtagen i februari 2012. 
 
Nytt kommun- och regionhus i kv Kristian IV 
 
Hösten 2009 beslutade regionfullmäktige om att påbörja ett arbete tillsammans med 
Kristianstad kommun för att skapa ett nytt kommun- och regionhus i kvarteret Kristian IV i 
Kristianstad. Projektet innebär betydande nybyggnation inom ramen för det befintliga 
kommunhuset i Kristianstad där fasaden behålls. Projektet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter 
och ska vara färdigställt i januari 2014. För Region Skånes del som omfattar drygt 40 procent 
av projektet beräknas arbetsplatser för cirka 280 medarbetare skapas. I projektet ingår även en 
försäljning av Skånehuset till Kristianstads kommun. I juni 2011 beslutade regionfullmäktige 
om ett definitivt genomförande av projektet samt om försäljning av Skånehuset i Kristianstad. 
 
Mindre pågående byggobjekt 
 
Utöver de större objekten som pågår finns sedan tidigare beslut om ytterligare objekt som 
påverkar 2012 års investeringsbudget.  Bland dessa kan nämnas ombyggnad av 
intensivvårdsavdelning och reumatiskavdelning vid Skånes universitetssjukhus, samt 
ombyggnad för palliativ enhet i Lund (extern förhyrning). 
 
Planerade bygginvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn 
 
Under hösten har vårdproduktionsutskottet, förutsatt att regionfullmäktige fastställer 
planeringsramarnas investeringsbudget, fastställt förslag om lokala potter till hälso- och 
sjukvårdens förvaltningar om 107 miljoner kronor. Dessutom har beslut fattats avseende om- 
och tillbyggnad av vårdcentralen Centrum i Landskrona. Det finns även utrymme för 
ytterligare projekt, bland vilka kan nämnas investeringar för genomförandet av ett pilotprojekt 
i Trelleborg, ”Måltidsglädje på sjukhus”, ombyggnader för koncentration av psykiatrin i 
nordost, byggnation i samband med installation av 7-Tesla MR i Lund och fortsatta insatser 
på sjukhusområdena i Malmö och Lund i avvaktan på de större projekten inom ramen för den 
fysiska koncentrationen. 
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Fastighetsägarinvesteringar 
 
Ramen för fastighetsägarinvesteringar används för att förbättra, förnya och anpassa befintliga 
byggnader eller deras befintliga tekniska system, där förändringen inte huvudsakligen beror 
på verksamhetsförändringar hos hyresgästen. Fastighetsägarinvesteringarna disponeras av 
Fastighets- och servicenämnden och föreslås uppgå till 153 miljoner kronor per år under 
2012–2014.  
 
Utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn 
 
Planeringsramen för investeringar i utrustning inom hälso- och sjukvårdssektorn uppgår till 
1,7 miljarder kronor, varav 183 miljoner kronor är bundna till de större pågående 
bygginvesteringsprojekten. Utrymmet under planperioden möjliggör en fortsatt satsning på 
utbyte av äldre medicinsk teknik, framförallt genom att behålla nivån på de utökade ramarna 
för lokala investeringspotter för investeringsobjekt under fem miljoner kronor som, efter 
beslut i vårdproduktionsutskottet, står till förvaltningarnas disposition. Medel avsätts för att 
under året genomföra innovationsupphandlingar.  
 
Vårdproduktionsutskottet och regionstyrelsen, har förutsatt att regionfullmäktige fastställer 
planeringsramarnas investeringsbudget, fastställt lokala potter till hälso- och sjukvården 
förvaltningar om 306 miljoner kronor, samt utrustningsobjekt över 5 miljoner kronor om 
sammanlagt 240 miljoner kronor. De beslutade investeringarna omfattar bland annat 
utrustning till den nya strålbehandlingsbyggnaden om 138 miljoner kronor, utökad MR-
kapacitet vid Skånes universitetssjukhus och hematologiinstrument till Labmedicin Skåne. 
Bland objekten under beredning återfinns utrustning till uppbyggnaden av biobanken och 
laboratory information management system (LIMS) inom Labmedicin Skåne. 
 
Kollektivtrafiknämnden 
 
Kollektivtrafiksnämnden disponerar under planperioden investeringsmedel i syfte att förbättra 
informationen till resenärerna, genomföra anpassningar för funktionshindrade och för att öka 
framkomligheten för busstrafiken. För detta ändamål avsätts 30 miljoner kronor årligen.  
 
Leveransen av nya pågatåg fortsätter under planperioden. Av de ursprungligen 49 beställda 
pågatågen återstår enligt leveransplanen 13 att leverera under 2012. Regionfullmäktige 
beslutade i september 2011 om en tilläggsbeställning av ytterligare 15 pågatåg, tidigare har 
beslut fattats om en tilläggsbeställning om fem pågatåg. Tågen kommer att levereras 2013 och 
2014. De 20 pågatågen beräknas innebära en investering inklusive kreditivränta om 1 170 
miljoner kronor 2012–2014. 
 
Regionstyrelsen 
 
Regionstyrelsen föreslås disponera ett utrymme för byggnads- och utrustningsinvesteringar 
inom dess verksamheter, resultatneutrala investeringar, samt oförutsedda behov. 
Investeringsutrymmet föreslås uppgå till totalt 79 miljoner kronor 2012, varav beslut om 44 
miljoner kronor har fattats under 2011. Inom ramen för regionstyrelsens investeringsmedel 
kommer en tillbyggnad av Skånetvätten i Kristianstad att ske. Utbyggnad av påbörjas under 
2012, för att möta framtidens efterfrågan på tvättjänster och förbättra arbetsmiljön. 
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Som en följd av Region Skånes ansvar för regional utveckling och tillväxt kommer Region 
Skåne att medverka till finansieringen och utvecklingen av världsledande forsknings- och 
innovationsmiljöer i regionen, i första hand MAX IV och ESS.  
 
Vad avser MAX IV har regionfullmäktige i juni 2010 beslutat om ett avtal med Lunds 
universitet, där Region Skåne förbinder sig att på lämpligt sätt bidra till finansieringen av 
forskningsanläggningen med totalt 135 miljoner kronor (prisnivå 2009).  
 
Region Skåne har även en aktiv roll i planeringen av olika åtgärder till följd av att 
AstraZeneca i mars 2010 meddelade att företaget kommer att lägga ner sin anläggning i Lund.  
Ur ett regionalt tillväxt- och utvecklingsperspektiv är det ett väsentligt intresse att den 
högteknologiska forskningsmiljön i laboratorierna vid anläggningen kan bevaras och komma 
till användning för expansiva företag i regionen. Arbetet sker inom ramen för Forsknings- och 
Innovationsrådet i Skåne (Firs) där Region Skåne, Lunds universitet samt Lunds kommun och 
Malmö stad ingått en överenskommelse för att på ett aktivt sätt hantera AstraZenecas 
avveckling av anläggningen i Lund.  
 
Utbyggnad av vägar och spårbunden trafik är ett statligt ansvar. Region Skåne har dock som 
ansvarig för den regionala utvecklingen och som huvudman för regional och lokal 
kollektivtrafik ett starkt intresse av att utbyggnaden sker i sådan tid och på sådant sätt att 
regionens utveckling främjas. Region Skåne kommer därför att aktivt stödja, och i 
förekommande fall, även ta finansiellt ansvar för sådan utbyggnad av infrastrukturen. Detta 
kan även ske i samverkan med extern part. Insatserna kan ske genom att Region Skåne med 
eget ägande investerar i infrastrukturella satsningar men även genom medfinansiering och 
förskottering av medel. 
 
Nyligen ändrad lagstiftning har inneburit att kommuner och landsting nu kan bokföra 
medfinansiering till statliga infrastrukturprojekt som en tillgång på balansräkningen. Detta 
innebär att kostnaden för satsningarna kan fördelas över hela nyttjandetiden istället för att som 
tidigare belasta det enskilda året då beslutet tas. Effekten blir den samma som vid egna 
investeringar och genererar kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta, men 
förutsätter till skillnad från investeringar inget eget ägande. Detta kvarstår i sin helhet hos 
staten. 
 
Region Skåne har tillsammans med Staffanstorps respektive Burlövs kommuner åtagit sig att 
bidra till utbyggnaden av södra stambanan mellan Lund och Malmö. Region Skåne kommer 
att finansiera sammanlagt 125 miljoner kronor av de 2 300 miljoner kronor som projektet 
beräknas kosta. När det gäller sträckan som löper igenom Burlövs kommun innebär Region 
Skånes del ett ägande av de delar som finansieras, 75 miljoner kronor. För sträckningen 
genom Staffanstorps kommun har den nya lagstiftningen använts vilket innebär att Region 
Skånes del hanteras som en medfinansiering. Utgifterna och utbetalningarna bedöms ske efter 
planperioden och kostnaderna kommer därefter att periodiseras på ett antal år därefter.  
 
Ett ytterligare verktyg för stimulans av den regionala tillväxten är att förskottera medel till 
angelägna infrastrukturinvesteringar. Detta möjliggör att satsningarna genomförs flera år 
tidigare än Trafikverkets planer. Förskotteringen innebär tillfällig räntefri utlåning från 
Region Skåne till Trafikverket och medför minskad likviditet och därigenom lägre 
ränteintäkter. 
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Bland de projekt som Region Skåne har medverkat till de senaste åren kan nämnas 
förlängningar av järnvägsplattformar, 200 miljoner kronor och 90 miljoner kronor för åtgärder 
på väg 11 i Sjöbo kommun. Regionfullmäktige har utöver detta beslutat omförskottering 
avseende pågatågstrafiken i nordöstra skåne med 288 miljoner kronor. Återbetalning sker då 
medel är tillgängliga i Trafikverkets gällande investeringsplan. 
 
I november beslutade regionfullmäktige att genomföra en förskottering avseende utbyggnad 
av E22:an för sträckan Linderöd-Vä med 931 miljoner kronor. Utbyggnaden av E22:an pågår 
för närvarande på sträckorna Hurva-Rolsberga och Hörby Norra-Linderöd. Medel för sträckan 
Linderöd-Vä finns avsatta i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 som 
beslutades av regeringen 2010-03-29. Förskotteringen innebär en tidigareläggning av 
projektet så att byggstart kan ske 2013. Byggtiden är beräknad till tre år. En beräknad 
återbetalning 2017–2020 innebär en räntekostnad för Region Skåne på 146 miljoner kronor. 
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5 Prioriterade perspektiv i Region Skåne 
 
I policydokument, program och strategier som beslutas av regionfullmäktige och/eller 
regionstyrelsen anges inriktning och mål som på ett övergripande sätt styr Region Skåne. 
Besluten har ofta en karaktär av långsiktighet och gäller tills vidare. Mål och inriktning som 
anges i dessa beslut ska beaktas i planering av verksamheten.  
 
I det följande beskrivs utmaningar och vad som ska prioriteras under planperioden avseende 
områdena folkhälsa, likabehandling, miljö samt forskning och utveckling. Det är 
policydokument som berör samtliga verksamheter i Region Skåne. 
 
En fullständig förteckning av styrande dokument framgår på www.skane.se, 
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=2264 
 

5.1 Folkhälsa 
 
En god hälsa i befolkningen är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och 
välfärd. Skånes regionala folkhälsostrategi 2010–2013, utgår från det nationella målet, att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, 
utifrån följande utmaningar: 
1. skapa förutsättningar för ökad delaktighet och inflytande och mer jämlik hälsa. 
2. öka förutsättningarna för hälsosamma val och mer hälsofrämjande levnadsvanor. 
3. skapa förutsättningar för att den psykosociala hälsan ska öka. 
4. skapa förutsättningar för en minskad konsumtion av alkohol och övriga droger. 
 
Under senare år har en stark utveckling skett avseende främjande och förebyggande arbete för 
befolkningens hälsa i Region Skåne. Samverkan med de skånska kommunerna sker i ökad 
utsträckning. Region Skåne förmedlar såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt, metodologiskt 
och epidemiologiskt stöd för det samhällsinriktade lokala arbetet för att främja befolkningens 
hälsa. Satsningar genomförs i samverkan med andra samhällsaktörer för att skapa stödjande 
miljöer med särskilt fokus på barns och ungas uppväxtvillkor.  
 
Här finns också en tydlig koppling till Policy om barnperspektivet i Region Skåne. I policyn 
slås fast att alla ärenden som behandlas ska bedömas ur ett barnperspektiv. Hälso- och 
sjukvårdens förebyggande insatser ökar. Det finns således, i Region Skåne, en mycket bra 
plattform för ett befolkningsinriktat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och 
därmed en god grund för ett framgångsrikt arbete i riktning mot god hälsa och hållbar 
utveckling. Dock behöver arbetet med att skapa förutsättningar för att minska hälsoklyftorna 
förstärkas.  
 
Region Skåne ska fortsatta att utveckla arbetet för befolkningens hälsa utifrån den plattform 
som är etablerad, med beaktande av följande: 
 
• Att prioritera satsningar som ger långsiktiga effekter i befolkningen, särskilt avseende 

socioekonomiskt svaga grupper. 
• Att beakta konsekvenserna för befolkningens hälsa i processer och beslut. 
• Att förstärka epidemiologiskt underlag, avseende barn och unga. 
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• Att implementera ekonomiska analyser för att öka möjligheterna till utvärdering av den 
ekonomiska nyttan med satsningar av olika slag, såväl långsiktigt som på kortare sikt samt 
för att öka kunskapen om relationen mellan befolkningens hälsa och regional utveckling 
och tillväxt. 
 

5.2 Likabehandling 
 
Region Skåne arbetar för att likabehandlingsfrågorna ska bli en självklar del av det dagliga 
arbetet. Alla människor har individuella behov och ska bemötas och behandlas utifrån dessa. 
Människors olikheter ses som en tillgång och som en möjlighet att åstadkomma en bättre 
verksamhet. Grundidén i Region Skånes Likabehandlingspolicy lyder: ”Region Skåne ska 
arbeta för ett samhälle där den enskilda människan inte kränks eller marginaliseras. I Region 
Skåne ska bemötande, kommunikation och service ges utifrån människors lika värde och 
individuella förutsättningar och behov – inte utifrån bemötarens föreställningar. 
”Utvecklingsmålet är att ständigt öka kunskapen inom mångfaldsområdet och använda 
likabehandling som pådrivare av verksamheternas utveckling. 
 
I Region Skåne ska ett aktivt likabehandlingsarbete bedrivas gentemot medarbetarna. En 
målbild är att Region Skånes medarbetare ska återspegla det omgivande samhällets mångfald 
i alla avseenden och vid rekrytering ska kompetensen sättas i fokus. Arbetsförhållandena ska 
baseras på likvärdiga villkor och möjligheter vad gäller karriär- och kompetensutveckling 
med lika lön för lika och likvärdigt arbete.  
 
Alla intressenter i Region Skånes verksamheter ska få ett bemötande fritt från normernas 
föreställningar och med sina specifika behov i fokus. För att målet med en jämlik service ska 
nås måste verksamheterna följas upp genom uppdelad statistik och kartläggningar göras 
utifrån de diskrimineringsgrundande grupperna. Under planperioden poängteras särskilt 
arbetet med att öka kunskaper och insikter om normernas inverkan på bemötande, behandling 
och beslut.  
 
Likabehandlingsarbetet går hand i hand med målen i det handikappolitiska programmet om att 
öka tillgängligheten så att alla oavsett funktionsförmåga kan ta del av Region Skånes samtliga 
verksamheter. Likabehandlingsarbetet harmonierar också med det övergripande målet i den 
regionala Folkhälsostrategin med målsättningen att den ojämlika hälsan ska minska, och med 
den regionala Utvecklingsplanens vision om att Skåne ska karaktäriseras av öppenhet och 
tolerans – ett samhälle med plats för många olika kulturer och livsstilar. 
 
I takt med att medvetande och ansvarstagande i relation till likabehandling ökar, påverkas 
också kvalitet och patientsäkerhet positivt. Detta stärker sannolikt Region Skånes varumärke 
och ger ökad konkurrenskraft och attraktivitet i rollerna som service- och arbetsgivare. 
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5.3 Miljö 
 

5.3.1 Miljöstrategiska programmet 
 
Det miljöstrategiska programmet ska fungera som en plattform för att fatta beslut om 
inriktningen på Region Skånes externa miljöarbete för perioden 2010 och framåt. Region 
Skånes ambitioner blir tydligare, vilket underlättar samarbetet med stat, kommuner och andra 
samarbetspartners. 
 
Genom att utarbeta och driva miljöfrågorna aktivt har Region Skåne tagit en tydlig roll för 
Skånes utveckling mot ett hållbart samhälle. Region Skåne ska vara den naturliga 
samordnande och pådrivande regionala instansen i det miljöstrategiska arbetet. 
 
Det miljöstrategiska programmet belyser och pekar ut sju olika prioriterade insatsområden: 
hållbara transporter, attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne, friskt 
och livskraftigt hav och vatten i Skåne, hållbar stadsutveckling i Skåne, hållbart och 
produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne, hållbart energisystem i 
Skåne samt klimatneutralt Skåne. För dessa insatsområden utarbetas verksamhetsprogram 
som sträcker sig fram till 2016. Samtliga förvaltningar i Region Skåne berörs direkt eller 
indirekt av genomförandet av dessa åtgärder.  
 
Av verksamhetsprogrammen ska under 2012 speciellt fokus läggas på ”Friskt och livskraftigt 
hav och vatten i Skåne” samt ”Hållbart energisystem i Skåne”. 
 

5.3.2 Region Skånes miljöprogram 
 
I Region Skånes miljöprogram 2010–2020 har fyra övergripande mål antagits. Inom ramen 
för respektive mål finns tre delmål. Regionstyrelsen har, som en del i att nå de övergripande 
målen beslutat om en bränslestrategi.  
 
Region Skånes miljöarbete i den egna verksamheten har goda förutsättningar att nå de 
övergripande målen i miljöprogrammet. Grunden är lagd, men fokus måste flyttas mot 
verksamhetens effektiviseringsarbete och dess bidrag till minskad miljöbelastning. Nya 
tekniker ska därutöver bidra till minskad miljöpåverkan och anpassning till förändrat klimat. 
Engagemang och den strategiska styrningen av miljöarbetet behöver stärkas på alla 
ledningsnivåer. Kopplingen mellan det övergripande miljöledningssystemet och 
förvaltningarnas miljöledningssystem måste bli bättre, vilket bland annat innebär att 
förvaltningarna behöver bli bättre på att bryta ned och konkretisera de regionövergripande 
miljömålen. 
 
För att möta omvärldskraven samt möjliggöra måluppfyllelse i linje med Region Skånes 
miljöprogram år 2020 ska följande områden prioriteras under den kommande planperioden: 
Miljö- och klimatpåverkan ska minska genom lägre energi-, material-, läkemedels- och 
kemikalieanvändning. Arbete med bland annat en mer processinriktad hälso- och sjukvård 
med effektiv resursanvändning, hög leveransskicklighet och hög patientsäkerhet i vården ger 
dessa effekter. En effektivisering av hela upphandlingsprocessen, med fokus på produktval, 
tydligare miljökrav och avfallsminimering bidrar också till en minskad miljö- och 
klimatpåverkan. Hälso- och sjukvårdsverksamheten måste också påbörja ett systematiskt 
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arbete i syfte att öka beredskapen för kommande klimatförändringar. Verksamheterna ska 
också fortlöpande byta ut hälso- och miljöfarliga kemikalier, enligt fastställd 
kemikalieutbytesplan. En fortsatt satsning på ekologiska och närproducerade livsmedel ska 
ingå som en del i en hållbar kostprocess. 
 
För att möjliggöra klimatmålet i miljöprogrammet ska den påbörjade övergången till 
förnybara bränslen i kollektivtrafik, transporter och energianvändning fortsätta. Arbetet med 
att energioptimera det egna fastighetsbeståndet behöver intensifieras och 
fastighetsutvecklingen planeras med hänsyn taget till klimatförändringarna. Kraven på externa 
hyresvärdar måste tydliggöras och ligga i linje med Region Skånes egna mål och ambitioner. 
Miljöledningssystemen i styrningen av koncernens miljöarbete vidareutvecklas, som en följd 
av förväntade förändringar i ISO-standarden. Arbetet för ett koncerngemensamt 
miljöcertifikat påbörjas. 
 

5.4 Forskning, utveckling och innovationer 
 
Region Skåne har en helhetssyn på forskning och utveckling som bidrar till att stärka 
regionens tillväxt. Forskningspolicyn går därför ett steg längre och knyter ihop forskning och 
utveckling med innovation. Policyn omfattar såväl skapandet av nya intressanta 
forskningsmiljöer som skapandet av mer resurser till forskningen samt att Region Skåne ska 
främja kommersialiseringen av forskningens resultat. Slutligen ska policyn brytas ner till 
strategiska åtgärder som i sin tur ska bli till konkreta handlingsplaner som förvaltningarna 
arbetar och följs upp efter. Region Skåne ska även främja innovationsupphandlingar inom sin 
egen verksamhet. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Kulturnämnden har vardera antagit en strategisk 
åtgärdsplan och förvaltningarna arbeta i stort efter konkreta handlingsplaner som utgår ifrån 
de styrande dokumenten. 
 
Forsknings- och Innovationsrådet Skåne (Firs) har bildats för att man på hög beslutsnivå på 
ett smidigt sätt kan samverka och bli en katalysator för insatser riktade mot en förbättrad 
innovationsstruktur i Skåne samt ökade resurser för forskning i stort. Ett arbete som pågår är 
tillkapandet av Ideon Medicon Village (IMV), innehållande ett sammanhållande 
innovationsstöd, Science park för Life Science samt ett Medicon skills centre. IMV tanke är 
att skapa en spännande infrastruktur för såväl forskare, som för näringslivet och på så sätt 
skapa förutsättningar för ett närmare samarbete. 
 
Vi står dock inför en rad utmaningar, en allt mer åldrande befolkning kommer att ställa nya 
och ökande krav på samhällsplanering och sjukvårdsresurser. Universitetsmedicinsk 
Samverkan Skåne (UMSS) bestående av Skånes lärosäten, Region Skåne centralt och de 
förvaltningar inom Region Skåne som bedriver universitetssjukvård kommer gemensamt att 
arbeta för att öka samverkan mellan hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. 
Syftet är att ge den kliniska forskningen mer utrymme, stimulera forskningskulturen i hälso- 
och sjukvården, säkerställa att stora forskningssatsningar som görs inom akademin verkligen 
nyttiggörs i hälso- och sjukvården, ge forskarna ökade möjligheter att arbeta i en 
gränsöverskridande miljö. 
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6 Regionfullmäktiges beslut 
 
Med hänsyn till vad som ovan och i bilagorna anförts beslutar regionfullmäktige om 
följande: 
 
1. Regionfullmäktige fastställer för 2012 oförändrad skattesats om 10,39 kronor.  
 
2. Regionfullmäktige fastställer finansiella mål för Region Skåne i enlighet med 

regionstyrelsens förslag.  
 
3. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget, kassaflödesbudget och 

balansbudget för 2012 enligt bilaga 1, 2 och 3. 
 
4. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till Region Skånes nämnder för 

verksamhetsåret 2012 enligt bilaga 4.  
 
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till regionstyrelsen vidarefördela bidrag avseende 

förvaltningsdriven i vård. I övrigt har Hälso- och sjukvårdsnämnden att omdisponera 
inom ramen för givet regionbidrag. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att, i 
samband med beslut om förändringar mellan Region Skånes förvaltningsdrivna vård och 
upphandlad privat vård, besluta om omdisponering av regionbidrag mellan 
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 
6. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2012 enligt bilaga 5. 

Investeringsramen ställs till regionstyrelsens förfogande. Styrelsen äger rätt att 
vidarefördela investeringsanslag till annan nämnd.  

 
7. Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (inklusive leasing) till 

7 600 miljoner kronor 2012.  
 
8. Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder och regionstyrelse att genomföra de uppdrag och 

vidta de åtgärder som beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt 
att följa den inriktning som i övrigt anges.  

 
9. Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder och regionstyrelse att fastställa uppdrag och 

budget för verksamheten i enlighet med angiven inriktning i denna budget och 
verksamhetsplan. 

 
10. Regionfullmäktige beslutar, som en tillfällig ändring för 2012, ändra reglerna i § 14 i 

Region Skånes regler för ekonomiska förmåner för förtroendevalda på så sätt att 
grundbeloppet för 2012 fastställs till ett oförändrat belopp på 60 900 kronor. 
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Resultatbudget     Bilaga 1 
 
 

 Resultatbudget (Miljoner kronor) Budget Budget Plan Plan 
 2011 2012 2013 2014 
     
Verksamhetens intäkter 6 805 6 941 7 056 7 260 
Verksamhetens kostnader -33 694 -34 169 -35 066 -36 041 
Avskrivningar -952 -995 -1 037 -1 085 
         
Verksamhetens nettoresultat -27 842 -28 222 -29 047 -29 866 
         
Skatteintäkter 21 477 22 456 23 180 24 129 
Utjämning och generella statliga bidrag 7 449 7 228 7 355 7 508 
Finansnetto -1 404 -1 441 -1 057 -1 136 
     
Årets resultat -320 21 430 635 
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Kassaflödesbudget     Bilaga 2 
 
 
Kassaflödesbudget (Miljoner kronor) Budget Budget Plan Plan 
 2011 2012 2013 2014 
     
VERKSAMHETEN     
Årets Resultat -320 21 430 635 
 + ej likviditetspåverkande av- och 
nedskrivningar 934 996 1 037 1 085 
 ± realisationsvinster/realisations-
förluster -216 -159 -23 -23 
 + ej likviditetspåverkande avsättningar 991 1 975 1 659 1 749 
 -  pensionsutbetalningar -881 -958 -994 -1 057 
±  rörelsekapitalförändring -693 363 351 6 
Medel från verksamheten  -186 2 238 2 461 2 396 
     
INVESTERINGAR     
Förvärv av immateriella tillgångar -10 -44 -11 0 
Förvärv av materiella tillgångar -2 048 -2 026 -1 821 -2 068 
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 50 130 0 0 
Periodisering vid vinst av försäljning 0 59 23 23 
Medel från investeringsverksamheten -2 008 -1 881 -1 810 -2 045 
     
FINANSIERING     
Nyupptagna lån 0 0 0 0 
Nyupptagen leasing 600 1 488 338 675 
Amortering av lån 0 -580 -216 0 
Amortering av leasing -79 -801 -116 -154 
Ökning av övriga långfristiga skulder 0 -23 -23 0 
Ökning av långfristiga fordringar -35 0 -88 -294 
Amortering av långfristiga fordringar 0 20 80 65 
Medel från 
finansieringsverksamheten 486 104 -25 292 
     
Årets kassaflöde -1 708 461 626 643 
          
Likvida medel vid årets början 3 279 2 115 2 576 3 202 
Likvida medel vid årets slut 1 571 2 576 3 202 3 845 
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Balansbudget     Bilaga 3 
 

Balansbudget (Miljoner kronor) Budget Budget Plan Plan 
  2011 2012 2013 2014 
     
Immateriella tillgångar 22 111 92 58 
Fastigheter 7 404 7 804 8 363 8 909 
Utrustning 6 695 7 222 7 478 7 948 
Finansiella anläggningstillgångar 418 393 401 630 
Anläggningstillgångar 14 538 15 530 16 334 17 545 
         
Bidrag till statlig infrastruktur 50 50 50 50 
         
Förråd 305 272 272 272 
Kortfristiga fordringar 2 616 3 073 3 073 3 073 
Kortfr. placeringar, kassa o bank 2 358 2 576 3 202 3 845 
Omsättningstillgångar 5 280 5 920 6 546 7 189 
         
Summa tillgångar 19 868 21 500 22 930 24 784 
     
Eget kapital -16 719 -18 667 -18 237 -17 602 
därav årets resultat -320 21 430 635 
     
Pensionsförpliktelser 23 355 26 540 27 205 27 898 
Övriga avsättningar 82 89 89 89 
Avsättningar 23 437 26 629 27 294 27 987 
     
Långfristiga skulder 2 583 1 787 1 787 1 787 
Långfristiga skulder, leasing 3 291 3 427 3 611 4 132 
Övriga långfristiga skulder 166 64 41 41 
Långfristiga skulder 6 040 5 278 5 439 5 960 
          
Kortfristiga låneskulder 59 284 68 68 
Kortfristiga leasingskulder 50 116 154 154 
Övriga kortfristiga skulder 7 001 7 861 8 212 8 218 
Kortfristiga skulder 7 110 8 261 8 434 8 440 
          
Summa eget kapital, avsättningar  19 868 21 500 22 930 24 784 
och skulder      
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Regionbidrag     Bilaga 4 

 
 
 

Regionbidrag (Miljoner kronor) Budget Budget Plan Plan 
 2011 2012 2013 2014 
     

Kulturnämnden  267,2 272,0 276,9 283,0 
Kollektivtrafiknämnden 1 453,6 1 602,8 1 813,7 2 049,6 
Regionala tillväxtnämnden 104,7 107,3 109,2 111,6 
SUMMA REGIONAL UTVECKLING 1 825,5 1 982,1 2 199,8 2 444,2 
     
Habilitering och hjälpmedelsnämnden 607,8 618,7 629,8 643,7 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 24 851,4 24 775,0 25 161,0 25 714,5 
 Uppdrag förvaltningsdriven vård (VPB)  15 321,0   
 Hälsoval Skåne inkl MHV  3 313,0   
 Offentligt finansierad Privat vård i Skåne  1 941,5   
 Övrig hälso- och sjukvård  4 199,5   
SUMMA VÅRD OCH HÄLSA 25 459,2 25 393,7 25 790,8 26 358,2 
     
Regionstyrelsen 1 383,1 1 349,8 1 374,1 1 404,3 
Patientnämnden 13,3 13,5 13,7 14,0 
Revision 16,4 16,7 17,0 17,4 
     
SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGAR 1 412,8 1 380,0 1 404,8 1 435,7 
     
TOTALSUMMA 28 697,5 28 755,8 29 395,4 30 238,1 

 
 

Avkastningskrav Fastighets- och servicenämnden       27,0     95,0     95,0   95,0 
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Investeringsbudget    Bilaga 5 
 

Miljoner kronor 
Budget  
tom 2011 2012 2013 2014 

Total  
inv 

Bygginvesteringar, (inklusive större externa förhyrningar)    
Rättpsykiatri, Psykiatri Skåne 275 0 45 130 450 
SUS, Akutverksamhet/infektion Malmö 864 5 0 0 869 
SUS Strålbehandling Lund 270 210 25 0 505 
HBG, Akutverksamhet 109 35 3 0 147 
Planering fysisk koncentration Malmö & Lund 12 0 0 0 12 
Planering, labmedicinskt centrum i Lund 6 0 0 0 6 
Planering ny byggnad psykiatri Lund, (extern 
förhyrning) 5 0 0 0 5 
Planering, Hälsostaden Ängelholm, (extern 
förhyrning) 0 0 0 0 0 
Planering, nytt kommun- och regionhus i 
Kristianstad, extern förhyrning 0 0 0 0 0 
Planering nytt hus Helsingborgs lasarettsområde 5 3 0 0 8 

Summa pågående bygginvesteringar över 50 Mkr 1 546 253 73 130 2 002 
      
Pågående bygginvesteringar under 50 Mkr  186 19 0  
      
Ram för nya objekt hälso- och sjukvårdssektorn  259 605 567  
      
Fastighetsägarinvesteringar  153 153 153  
      

SUMMA BYGGINVESTERINGAR   850 850 850   
      
UTRUSTNINGSINVESTERINGAR      

Pågående utrustningsobjekt, vård & hälsa,   490 60 45  
Planeringsram nya utrustningsobjekt , vård & hälsa  86 516 531  
Kollektivtrafiken, varav  543 306 550  
- nya pågatåg (49)  165 0 0 2 200 
- statsbidrag nya pågatåg  0 0 0 -634 
- tilläggsbeställning pågatåg (20)*  348 276 520 1 145 
- övrig utrustning  30 30 30  
      
SUMMA UTRUSTNINGSINVESTERINGAR   1 119 882 1 126   
      

Regionstyrelsen (bygg & utrustning), varav  79 79 79  
- Högvärdeskomponenter och specialverktyg pågatåg  0 0 0 106 
      
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT   2 048 1 811 2 055   
      

Kreditivränta, bygg  10 10 10  
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Kreditivränta, tåg*  11 11 3  
      
INVESTERINGAR inklusive kreditivränta   2 070 1 833 2 068   
* Baserat på en preliminär eurokurs (terminspris) om 9,40. Valutasäkring sker när beställning är lagd.  
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Region Skånes engagemang i bolag    Bilaga 6 
 
Under 2008 antog regionfullmäktige en ny bolagspolicy. Bolagspolicyn ska bidra till 
styrningen av hel- och delägda bolag så att deras verksamhet är i linje med de målsättningar 
som kännetecknar Region Skåne. All verksamhet som Region Skåne bedriver ska vara till 
nytta för medborgarna. Bolagens verksamhet ska därför samordnas med Region Skånes 
övriga verksamhet. Det är vidare ett starkt demokratiskt intresse att all verksamhet bedrivs 
effektivt och i öppenhet, som medför att verksamheten också kan utvärderas. Region Skånes 
bolag ska därför eftersträva största möjliga öppenhet i sin verksamhet. 
 
De av Region Skåne ägda aktiebolagen består av hel- och delägda bolag inom skilda sektorer. 
Ett antal bolag är beroende av bidrag från Region Skåne och övriga ägare för att kunna 
bedriva sin verksamhet. I några bolag regleras bidragsgivningen genom aktieägaravtal och för 
andra bolag bestäms storleken på bidragen år för år. Beslut om bidrag till bolagen fattas i 
Region Skåne på nämndsnivå. I det följande redovisas de bolag i vilka Region Skåne har ett 
engagemang i form av ägande. Inom parentes anges Region Skånes ägarandel. 
 
Healthcare Skåne Holding AB (100%) 
Under 2010 bildades Healthcare Skåne Holding AB och samtliga aktier i bolagen Skåne Care 
AB och Innovator Skåne AB, tillfördes bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 0,05 miljoner 
kronor. Bolaget sorterar närmast under regionstyrelsen. 
 
Skåne Care AB  
Bolaget bildades 2008 och är helägt av Region Skåne. Bolaget utvecklar och bedriver 
vårdexportverksamhet samt export av konsult- och utbildningstjänster inom vårdområdet. 
2010 hade bolaget en nettoomsättning på 44,8 miljoner kronor. Aktiekapitalet uppgår till 0,4 
miljoner kronor.  
 
Innovator Skåne AB  
Bolaget påbörjade sin verksamhet 2008 och har till uppgift att stödja utvecklandet av 
innovationer med ursprung inom Region Skåne. Bolaget förvaltar för närvarande ett antal 
utvecklingsbara innovationer, varav ett par innovationer bedöms kunna utvecklas från 
prototyp till användning i reell miljö. Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor 2010. 
Region Skåne tillförde 2010 bolaget ett aktieägartillskott på 5 miljoner kronor. Aktiekapitalet 
uppgår till 0,1 miljoner kronor.  
 
Clin Trails Skåne AB (100 %) 
Bolaget bildades under 2009 och ska erbjuda en infrastruktur inom hälso- och sjukvården för 
klinisk forskning och prövning så att det blir attraktivt för företag och forskare att genomföra 
klinisk prövning. Aktiekapitalet uppgår till 0,1 miljoner kronor. Bolagets verksamhet är under 
uppbyggnad. Region Skåne tillförde 2010 bolaget ett aktieägartillskott på 1 miljon kronor. 
Bolaget sorterar närmast under regionstyrelsen. 
 
Skåne European Office (100 %) 
Bolaget ska ansvara för ett representationskontor för Region Skåne i Bryssel. Syftet med att 
etablera en skånsk representation är främst att stärka och synliggöra regionen gentemot EU:s 
institutioner och andra aktörer, öka intressebevakningen och främja Skånes intressen i den 
europeiska policyutvecklingen samt bistå den egna organisationen och andra aktörer i Skåne i 
arbetet med EU:s fonder och program. Bolaget bildades under 2009 och bolagets verksamhet 
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är under uppbyggnad. Aktiekapitalet uppgår till 0,2 miljoner kronor. Region Skånes bidrag 
2011 är 7 miljoner kronor. Bidragsgivande nämnd: regionstyrelsen. 
 
Malmö Opera- och Musikteater AB (90 %)  
Sedan 2006 ägs bolaget till 90 procent av Region Skåne och till 10 procent av Malmö 
kommun. I ägardirektivets programförklaring sägs bland annat att bolaget med Malmö som 
bas har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla opera och annan 
musikdramatisk verksamhet i regionen. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 20,0 miljoner 
kronor och 2010 uppgick bolagets intäkter till 242,3 miljoner kronor. Region Skånes bidrag 
till verksamheten 2011 uppgår till 142,4 miljoner kronor. Bidragsgivande nämnd: 
regionstyrelsen och kulturnämnden. 
 
Skånes Dansteater AB (90 %)  
I likhet med Malmö Opera- och Musikteater AB ägs bolaget till 90 procent av Region Skåne 
och till 10 procent av Malmö kommun. Av ägardirektivet framgår bland annat att bolaget har 
till uppgift att producera och utveckla dansverksamheten i regionen. Verksamheten ska 
kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet. Aktiekapitalet uppgår till 3,0 miljoner kronor och 
2010 uppgick intäkterna i bolaget till 39,6 miljoner kronor. Region Skånes bidrag till 
verksamheten 2011 uppgår till 15,8 miljoner kronor. Bidragsgivande nämnd: regionstyrelsen 
och kulturnämnden. 
 
Business Region Skåne AB (85 %) 
Business Region Skåne AB är moderbolaget i den koncern för marknadsföring av Skåne som 
bildades 2008. Bolaget ägs till 85 procent av Region Skåne och till 15 procent av 
Kommunförbundet Skåne. Moderbolaget äger i sin tur fyra dotterbolag – Event in Skåne AB, 
Tourism in Skåne AB, Invest in Skåne AB samt Film i Skåne AB.  De tre förstnämnda 
bolagen verkar i tur och ordning för att stora evenemang förläggs till Skåne, marknadsför 
Skåne som turistmål samt främjar utländska direktinvesteringar i Skåne. 
 
Film i Skåne AB, som övertogs av moderbolaget under 2009, har bland annat till uppgift att 
bedriva utbildning, information och kompetensutveckling avseende film- och 
mediaverksamhet. Bolaget kan också genom finansiering delta i filmproduktioner som 
genomförs i Skåne. Enligt aktieägaravtalet ska Region Skåne årligen bidra med minst 27,8 
miljoner kronor till moderbolaget. Vidare ska Region Skåne och Kommunförbundet Skåne 
vardera bidra med 0,58 öre per skattekrona till Tourism in Skåne AB. Koncernen omsatte 115 
miljoner kronor 2010.  Aktiekapitalen uppgår till 1,0 miljoner kronor i respektive bolag. 
Region Skånes bidrag 2011 uppgår till 48,3 mkr Bidragsgivande nämnd: regionstyrelsen. 
 
SkåNet AB (62,5 %) 
Bolaget ägs till 62,5 procent av Region Skåne och till 37,5 procent av Kommunförbundet 
Skåne. Bolagets uppgift är att samordna bredbandsutbyggnaden i Skåne. Det ursprungliga 
målet att BAS-nätet ska nå samtliga skånska orter med mer än 200 invånare har uppnåtts. 
Bolagets uppgift är därmed av förvaltningskaraktär. 2010 omsatte bolaget 4,7 miljoner 
kronor. Region Skånes bidrag uppgår 2011 till 3,0 miljoner kronor. Aktiekapitalet uppgår till 
0,4 miljoner kronor. Bidragsgivande nämnd: regionstyrelsen. 
 
ALMI Företagspartner Skåne AB (49 %)   
Region Skåne äger ALMI Företagspartner Skåne AB tillsammans med majoritetsägaren 
ALMI Företagspartner AB, det nationella moderbolaget. Bolagets verksamhetsidé är att 
genom riskfinansiering och affärsutveckling stärka nyföretagande och konkurrenskraften i 
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företag och därigenom medverka till ett växande och dynamiskt näringsliv. Ägarbidraget, som 
fördelas efter ägarandel, fastställs årligen och ägarna utfärdar även ägardirektiv varje år. 
Aktiekapitalet uppgår till 2,0 miljoner kronor. Region Skånes bidrag 2011 uppgår till 12,1 
miljoner kronor och omsättningen 2010 var 30,5 miljoner kronor. Bidragsgivande nämnd: 
regionstyrelsen. 
 
Kristianstad Airport AB (40 %) 
Region Skåne äger bolaget tillsammans med Kristianstads, Hässleholms, Bromöllas och Östra 
Göinges kommuner. Kristianstad kommun är majoritetsägare med 51 procent av aktier och 
röster. Ägarbidragen till bolaget regleras i ett aktieägaravtal. Under 2011 har ägarna beslutat 
förlänga avtalet till 2012-06-31. Aktiekapitalet uppgår till 68,8 miljoner kronor. Bolagets 
intäkter uppgick 2010 till 24 miljoner kronor. Region Skånes bidrag 2011 uppgår till 4,0 
miljoner kronor. Bidragsgivande nämnd: regionstyrelsen. 
 
Öresundståg AB (40%) 
Bolaget har bildats under 2009 av trafikhuvudmännen för Öresundstågstrafiken. Bolaget ska 
tillhandahålla service och utföra operativa förvaltningsuppgifter hänförliga till offentlig 
kollektivtrafik med tåg till bolagets ägare. Aktiekapitalet uppgår till 1 miljon kronor. Bolagets 
nettoomsättning uppgick 2010 till 41,3 miljoner kronor. Bolaget sorterar närmast under 
nämnden för kollektivtrafik. 
 
Hälsostaden Ängelholm Holding AB (33 %) 
Bolaget ägs med vardera en tredjedel av Region Skåne, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter 
AB. Bolaget bildades under 2009.Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget Hälsostaden 
Ängelholm AB vars verksamhet är att äga förvalta, utveckla och exploatera fastigheterna på 
Ängelholms sjukhusområde. Aktiekapitalet uppgår till 15 miljoner kronor. För dotterbolaget 
Hälsostaden Ängelholm AB uppgick hyresintäkterna 2010 till 45,9 miljoner kronor. Bolaget 
sorterar närmast under regionstyrelsen. 
 
Lundamark AB (35 %) 
Bolaget ska utveckla den mark som finns inom Brunnshögsområdet i Lund där Max IV och 
ESS ska byggas. Bolaget bildades under 2010 av Lunds universitet genom Lunds Universitets 
Utvecklings AB och under 2011 har Region Skåne och Lunds kommun gått in som delägare i 
bolaget. Bolaget sorterar närmast under regionstyrelsen. 
 
Samverkansprojektet E 22 AB (20 %) 
Bolaget ägs tillsammans med Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, 
Regionförbundet Östsam samt Sydsvenska Handels- och Industrikammare och ska verka för 
att en tidigareläggning av E 22:ans utbyggnad genomförs Bolagets omsättning uppgick 2010 
till 0,3 miljoner kronor. Bidragsgivande nämnd: regionala tillväxtnämnden. 
 
Teknopol AB (41 %) 
Region Skåne äger bolaget tillsammans med Innovationsbron AB (71 procent) och ALMI 
Företagspartner Skåne AB (10 procent). Bolaget hade 2010 en nettoomsättning på 22,6 
miljoner kronor. Aktiekapitalet uppgår till 0,1 miljoner kronor. Region Skåne har under 2011 
beslutat att öka ägande i bolaget till 41 % samtidigt som Innovationsbron AB minskar ägandet 
till 49 %. Bolaget sorterar närmast under regionala tillväxtnämnden. 
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Bussdepån i Kristianstad AB (15 %) 
Bolaget driver och förvaltar bussdepån i Kristianstad. Bolaget eftersträvar största möjliga 
kostnadseffektivitet enligt självkostnadsprincipen. Anläggningen är självfinansierad genom 
hyresintäkter från brukarna. Aktieägare är endast trafikföretag med trafikavtal med 
Skånetrafiken, samt Region Skåne med en minoritetspost som främst säkerställer insyn i 
verksamheten och ger inflytande över förändringar i ägande kopplat till nya 
trafikupphandlingar. Nettoomsättning 2010 var 6,2 miljoner kronor. Aktiekapitalet uppgår till 
0,4 miljoner kronor. Bolaget sorterar närmast under nämnden för kollektivtrafik. 
 
SLTF Resekortet i Sverige AB (13 %) 
Resekortet i Sverige AB verkar för målet att det på sikt ska bli möjligt att resa med 
kollektivtrafiken över länsgränserna i Sverige på ett och samma kort. Region Skåne äger 
bolaget tillsammans med sex andra aktieägare, huvudsakligen trafikhuvudmän. 2010 var 
bolagets nettoomsättning 3,0 miljoner kronor. Aktiekapitalet uppgår till 0,5 miljoner kronor. 
Bolaget sorterar närmast under nämnden för kollektivtrafik. 
 
AB Busspunkten Helsingborg (10 %) 
Bolaget driver och förvaltar depån Busspunkten i Helsingborg. Bolaget eftersträvar största 
möjliga kostnadseffektivitet enligt självkostnadsprincipen. Anläggningen är självfinansierad 
genom hyresintäkter från brukarna. Aktieägare är endast trafikföretag med trafikavtal med 
Skånetrafiken, samt Helsingborgs stad och Region Skåne med minoritetsposter om vardera tio 
procent. Minoritetsposten säkerställer främst insyn i verksamheten och ger inflytande över 
förändringar i ägande kopplat till nya trafikupphandlingar. Bolagets intäkter 2010 uppgick till 
38,5 miljoner kronor. Aktiekapital uppgår till 0,1 miljoner kronor. Bolaget sorterar närmast 
under nämnden för kollektivtrafik. 
 
Bolag där Region Skåne har en ägarandel som är mindre än 10 procent 
 
o AB Transitio (5 %) 
o Inera AB (4,5 %) 
o Samtrafiken i Sverige AB (2 %) 
o HSN N CRC Malmö AB och LB Kiel Pildammen AB (1 % ) 
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      Bilaga 7  
Budgetprocessen och annan verksamhetsstyrning 
 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är ett medel för att uppnå önskat resultat, 
effektivitet och budget.  
 
Budgeten gör oss effektivare 
 
Budget och verksamhetsplanen är ett regionövergripande styrande dokument som 
fastställs av regionfullmäktige varje år. Budget och verksamhetsplanen ska ses som 
ett medel för att uppfylla det demokratiska uppdraget som är givet av medborgarna 
och är det främsta styrdokumentet för alla verksamheter. 
 
Varför en budget? 
 
Budgetprocessen ska bidra till en effektiv styrning med budgetdisciplin och en 
budget i balans. I budgeten anges inriktning för utvecklingen under den kommande 
planperioden. Budget och flerårsplan ska ligga till grund för Region Skånes 
strategiska och konkreta arbete och ska ytterst leda till att våra skattemedel används 
på  ett effektivt sätt.  
 
När verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en 
finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten uppnås en god ekonomisk 
hushållning. En förutsättning är tydliga mål. 
 
Vad kännetecknar budgetprocessen? 
 
Processen ska kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Det ska 
finnas samstämmighet mellan Region Skånes centrala budget, de uppdrag som ges 
till förvaltningarna och det lokala budgetarbetet. Budgetprocessen från 2011 års 
budgetarbete ligger fast. 
 
Omvärldsanalys och uppföljning 
 
Budgetarbetet startar med en analys av omvärld, behov, ekonomi och verksamhet. 
Årsredovisning, nuläge och trendanalyser är viktiga underlag i planeringen. Med 
utgångspunkt i analyser definieras en strategikarta och planeringsförutsättningar.  
 
Planeringsdirektiv 
 
Regionstyrelsen beslutar om ett planeringsdirektiv som riktar sig till Region Skånes nämnder. 
Direktivet innehåller bland annat en sammanfattning av omvärldsanalysen, en strategikarta 
med mål och måltal för Region Skånes verksamheter, ekonomiska förutsättningar och förslag 
till regionbidrag.   
 
Nämnder och förvaltningar 
 
Nämnderna ska därefter yttra sig över regionstyrelsens planeringsdirektiv och besluta om ett 
uppdrag till den förvaltning nämnden ansvarar för.  
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om ett samlat uppdrag till hälso- och sjukvården, 
inklusive den privata vård som finansieras av Region Skåne.  
 
Vårdproduktionsberedningen ska, utifrån hälso- och sjukvårdens samlade uppdrag, ta 
ställning till och bereda uppdragen till sjukhusförvaltningar, Primärvården Skåne 
(anslagsfinansierad del), Psykiatri Skåne, Folktandvården Skåne samt Labmedicin Skåne inför 
beslut i regionstyrelsen.  
 
Parallellt med att nämnderna arbetar fram uppdrag till verksamheten, ska förvaltningarna på 
grundval av regionstyrelsens planeringsdirektiv och nämndernas budgetyttranden i nära dialog 
med koncernledningen arbeta fram förslag till förvaltningsbudgetar. Förvaltningarna ska 
omsätta uppdrag och budget i verksamhetsplaner samt bryta ned uppdrag och budget i 
verksamhetens olika delar. 
 
Budgetbeslut i regionfullmäktige 
 
Planeringsdirektiv, beaktande av nya förutsättningar, nämndernas yttranden samt förslag till 
förvaltningsbudgetar utmynnar i en samlad budget för hela Region Skåne. 
 
I slutet av året beslutar regionfullmäktige om kommande års budget och verksamhetsplan. 
Samtidigt som man beslutar om budget bestämmer man också vilken skattesats som ska gälla 
under kommande år.  
 
Styrning med flera dimensioner 
 
En bra styrning kräver en tydlig viljeinriktning i form av mål, men ska även kunna tala om 
hur målen omsätts och implementeras i verksamheten. 
 
Strategikartan skapar ramverket 
 
Region Skånes strategikarta beskriver vision, verksamhetsidé, kännetecken, mål och måltal. 
Den anger inriktningen oavsett var man befinner sig i organisationen. Region Skånes 
strategikarta skapar ramverket för prioriteringar och utgör en röd tråd genom hela budget- och 
uppföljningsprocessen. Målen ska vara så konkreta att de kan brytas ned i mätbara mål för 
verksamheten. Med mål avses vad som sätts i särskilt fokus under budgetåret och 
planperioden för att Region Skånes vision ska uppnås. Med måltal avses ambitionsnivån för 
det vi mäter och följer upp. 
 
Balanserad styrning ger helhetsbilden 
 
Genom strategikartan skär fyra olika perspektiv. Syftet är att skapa en styrning som är tydlig, 
ger ökad delaktighet och helhetssyn, samt som sträcker sig från politik till praktik. Varje 
perspektiv bryts ned i mål och måltal. Inom ramen för de olika perspektiven beskrivs vad som 
ska göras för att uppnå målen.  
 
• Medborgarperspektivet speglar de förväntningar och behov som våra medborgare och 

samarbetspartners har på Region Skåne och ger oss kunskap om vad som är avgörande för 
att uppfylla det demokratiska uppdraget.   

• Verksamhetsperspektivet beskriver hur resurserna ska användas för att nå målen och möta 
medborgarnas och andra intressenters förväntningar som lyfts fram i 
medborgarperspektivet. 
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• Medarbetarperspektivet beskriver hur Region Skåne tar tillvara och utvecklar 
medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla som ett led i att uppnå mål och 
vision.  

• Ekonomiperspektivet beskriver hur Region Skåne ska hushålla med tillgängliga resurser. 
  
Ledningssystem berättar hur vi ska arbeta 
 
Ytterligare en del i Region Skånes styrmodell är ledningssystemen som handlar om hur vi 
omsätter strategikartan i verksamheten. Ledningssystem innebär att det ska finnas en 
organisatorisk struktur, ett tydligt ansvar, rutiner och identifierade processer.  
 
I ledningssystem ligger också den interna kontrollen, det vill säga både verktyg för att följa 
upp mål och se till att vi arbetar kostnadseffektivt och med rätt saker.  
 
Exempel på ledningssystem är Region Skånes miljöledningssystem samt God vård – 
ledningssystemet för kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet i hälso- och sjukvården.  
 
Styrplattformen säger hur vi ska organisera oss 
 
Region Skånes styrplattform är ett verktyg som hjälper oss att organisera oss på rätt sätt 
utifrån fyra olika perspektiv. Ägarstyrning innebär att säkerställa en effektiv användning och 
samordning av organisationens totala resurser och effektiv förvaltning och utveckling av 
verksamheten. Behovsstyrning syftar till att påverka befintligt utbud av hälso- och 
sjukvårdstjänster så att det bättre motsvarar befolkningens behov. Produktionsstyrning 
innebär styrning, ledning och samordning av den produktion som bedrivs i egen regi. 
Kunskapsstyrning ska leda till att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom 
verksamheten.  
 
Rapportering  
 
Förvaltningarna rapporterar delar av sin ekonomi och verksamhet månatligen. En mer 
omfattande rapportering sker per april och augusti samt i årsredovisning till 
regionfullmäktige. Dessutom ska en finansrapport redovisas till regionstyrelsen i samband 
med delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljning rapporteras i nämnder och 
regionstyrelsens arbetsutskott månatligen. Därutöver sker fördjupad uppföljning inom 
prioriterade områden. Den regionövergripande styrningen har stärkts upp genom ökad dialog i 
budget-, uppdrag och uppföljningsprocess.  
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Regionstyrelsens och nämnders uppdrag  Bilaga 8 
 
Regionstyrelsens och nämnders uppdrag 
Här beskrivs vilket ansvar regionfullmäktige, nämnder och regionstyrelsen inom Region 
Skåne har. 
 
Regionfullmäktige 
Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling och har 149 folkvalda 
ledamöter. Regionfullmäktige beslutar i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, 
bland annat om budget, skattesats för länet och patientavgifter. Regionfullmäktige väljer 
samtliga ledamöter till styrelse, revision och nämnder. Direkt under fullmäktige finns fyra 
beredningar för medborgardialog. 
 
Regionstyrelsen 
Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet mellan regionfullmäktiges möten. 
Styrelsen har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och följer de frågor som kan inverka 
på regionens utveckling och ekonomiska ställning. Man ansvarar också för att upprätta ett 
budgetförslag och en samlad årsredovisning. Styrelsen beslutar om hur Region Skånes 
samlade resurser inom hälso- och sjukvården och tandvården ska utnyttjas. 
 
Revisorer 
Region Skånes revisorer väljs av regionfullmäktige för att självständigt granska all 
verksamhet i organisationen, så att regionfullmäktiges beslut genomförs på ett effektivt och 
bra sätt.  
 
Patientnämnden 
… ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till 
kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Nämndens uppdrag omfattar framför allt den 
hälso- och sjukvård och tandvård som bedrivs och finansieras helt eller delvis av Region 
Skåne. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
… ansvarar för att utveckla den skånska hälso- och sjukvården med utgångspunkt från det 
samlade behovet av vård. Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder också övergripande 
vårdpolitiska frågor (inklusive habilitering och hjälpmedel samt tandvård) som ska beslutas av 
regionstyrelsen och regionfullmäktige. 
 
Habilitering- och hjälpmedelsnämnden 
… fattar beslut om övergripande frågor. Det kan till exempel vara frågor om hjälpmedel, 
bidrag, lokaler eller tolkservice för döva och hörselskadade. Nämnden beslutar dessutom i 
Region Skånes del av stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Regionala tillväxtnämnden 
… ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, 
planering, infrastruktur och miljö. Nämnden ansvarar också för forskningsfrågor inom sitt 
ansvarsområde.  
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Kollektivtrafiknämnden 
… ansvarar för planering och genomförande av den mesta kollektivtrafiken och för 
sjukresorna i Skåne. Tillsammans med Skånetrafiken tar man fram en Trafikförsörjningsplan 
som beslutas av regionfullmäktige. Skånetrafiken ansvarar för upphandlingen av tåg- och 
busstrafik. 
 
Kulturnämnden 
... fördelar bidrag till kulturlivet i Skåne och även de statliga bidragen till de regionala 
kulturinstitutionerna. Därutöver stödjer, initierar och samverkar nämnden i utvecklingsarbete 
inom kulturområdet.   
 
Fastighets- och servicenämnden 
… ansvarar för Region Skånes fastighetsverksamhet, den samlade tvätt- och 
transportverksamheten samt för den regiongemensamma stöd- och serviceverksamheten i 
enlighet med riktlinjer från regionstyrelsen. 
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