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Årsredovisning 2018 (RS/781/2018)
Sammanfattning
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för
varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I
årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.
Region Jämtland Härjedalens resultat 2018 uppgick till -248,5 miljoner kronor, vilket var 12,4
miljoner kronor sämre än föregående år men nära prognos efter delårsrapport i augusti på
minus 250 miljoner kronor. Fullmäktiges resultatkrav för året enligt budget var noll kronor.
Nettokostnadsutvecklingen hade under första halvåret en betydligt högre ökningstakt 2018
jämfört med 2017, men bromsades in under de sista månaderna och slutade på 3,2 procent
jämfört med 4,7 procent föregående år. Verksamhetens intäkter ökade med 7,8 procent,
motsvarande 56,3 miljoner kronor jämfört med föregående år, varav största delen var riktade
statsbidrag som ökade med 44,4 miljoner kronor.
Bruttokostnaderna har ökat med 3,9 procent 2018 jämfört med 2017, motsvarande 187,9
miljoner kronor. Ökningen beror främst på att personalkostnaderna inklusive
pensionskostnader ökade med 5,6 procent under året, motsvarande 138,3 miljoner kronor.
Kostnader för läkemedel har under 2018 ökat med 25,8 miljoner kronor, att jämföra med
ökningen i fjol på 7,5 miljoner kronor. Riks- och regionvårdskostnaderna har ökat med 13
miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Även övrig köpt vård har ökat med 11,9
miljoner kronor.
Kostnaden för bemanningsföretag har dock minskat jämfört med föregående år, 29,4 procent
motsvarande 55,9 miljoner kronor. Kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 52
procent medan kostnad för inhyrda läkare har minskat med 22 procent. Även om målet att
minska till 2015 års nivå inte är uppnått så återstår endast 8,5 miljoner kronor.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. Efter år 2018 uppgick det totala balanserade underskottet till 1254,5
miljoner kronor att återställa varav 247,7 miljoner kronor under år 2018, efter justering för
omställningskostnader för omorganisation för omorganisation med 0,9 miljoner kronor samt
realisationsvinst med 0,1 miljoner kronor.
Ett långsiktigt arbete pågår för att uppnå en ekonomi i balans. Ett flertal åtgärder har vidtagits
för att försöka bromsa kostnadsutvecklingen, bland annat arbetet med bemanningsprojektet.
Det räckte dock inte för att uppnå en ekonomi i balans.
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Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp lån från Kommuninvest på totalt 173
miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår nu till 273 miljoner kronor.
Ytterligare belåning kommer att ske under de närmsta tre åren enligt finansplan 2019-2021. I
finansplanen 2019-2021 finns ingen planerad amortering av befintliga lån.
För regionfullmäktiges strategiska mål finns totalt 105 framgångsfaktorer som ska bidra till
att målen ska uppnås. Av dessa är 54 procent uppnådda, 39 procent är pågående, 6 procent har
inte uppnåtts under året. 1 procent kan inte mätas förrän efter årsskiftet.
Under året har även åtta aktiva mål följts upp månadsvis, två för varje perspektiv. Tre av
målen har uppnåtts under året. Sjukpenningdagarna i Jämtlands län sjunker snabbast i landet
och både vårdskador och sjukfrånvaron har minskat under året. Andelen återinskrivningar har
inte nått målet.
Andel barn och unga som fått ett första besök inom 30 dagar uppgick till 58 procent inom
område Barn och Unga vuxna. En försämring jämfört med föregående år. Vårdgarantin har
inte uppfyllts under året, men det är inte rimligt att nå 100 procent. Över 90 procent räknas
som god tillgänglighet. Målen för att minska nettokostnadsutvecklingen och kostnaden för
bemanningsföretag har inte nåtts under året.
Regionala utvecklingsnämnden har på sitt sammanträde den 26 februari 2019, § 22, behandlat
ärendet om Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2018. Nämnden redovisade ett
ekonomiskt överskott om 4,3 miljoner kronor. Förutom att godkänna bokslutet beslutade
nämnden också att föreslå regionstyrelsen att av nämndens överskott 2018 göra avsättningar
för planerade investeringar inom lokaler och IT-infrastruktur gällande Birka och Bäckedals
folkhögskolor. Utifrån Region Jämtland Härjedalens samlade resultat för 2018 bedöms det
inte rimligt att göra den avsättning som nämnden föreslår. Regionen står fortsatt inför stora
ekonomiska utmaningar och fokus för 2019 är att arbeta med åtgärder som syftar till att nå en
ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagens
bestämmelser. Region Jämtland Härjedalen har också fastställda regler för hur investeringar
ska hanteras. I reglerna framgår bland annat att alla investeringar ska hanteras i en samlad
process för att kunna prioritera de strategiskt viktigaste investeringarna. Slutligen finns också
begränsningar för en kommun eller en region att göra avsättningar enligt bestämmelser från
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Skatteverket anger också att avsättningar inte får
göras för den framtida verksamheten som t.ex. framtida investeringar eller underhåll.

Förslag till beslut
1. Årsredovisning 2018 överlämnas till regionens revisorer för granskning.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning för 2018 godkänns.
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Beslut
1. Årsredovisning 2018 överlämnas till regionens revisorer för granskning.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning för 2018 godkänns.

Expedieras till
Regionens revisorer, ekonomidirektör, regiondirektör samt berörda handläggare vid ekonomioch personalavdelningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 Inkl bilagor
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