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Delårsrapport augusti 2021 (RS/260/2021)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med augusti 2021 var positivt och
uppgick till 304 miljoner kronor, vilket var 210 miljoner kronor bättre än budget.
Nettokostnadsutvecklingen fram till och med augusti var 3,9 procent, 113 miljoner kronor
högre än föregående år.
Verksamhetens intäkter var 301 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av
intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 138 miljoner kronor som inte var med
föregående år, samt högre riktade statsbidrag med 161 miljoner kronor. Patientavgifter var
ungefär 17 miljoner kronor högre än föregående år medan försäljning hälso- och sjukvård var
cirka 7 miljoner kronor lägre.
Bruttokostnaderna har ökat med 414 miljoner kronor, motsvarande 11,7 procent. Efter april
månad påverkades resultatet med en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt
livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Detta samt förändrad
pensionsprognos innebär att pensionskostnaderna har ökat med 145 miljoner kronor,
motsvarande 56 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner
har ökat med 57 miljoner kronor jämfört med föregående år, 3,8 procent.
Justeras bruttokostnaderna för område Kollektivtrafik med 309 miljoner kronor som inte
ingick i verksamheten före 1 juli föregående år, så var istället bruttokostnadsökningen 3
procent.
Helårsprognosen efter augusti har förbättrats ytterligare och beräknas uppgå till 190 miljoner
kronor. Bruttokostnaderna var högre än budget men även intäkterna var högre, så
nettokostnaden totalt för verksamheten var efter augusti bättre än budget. Skatteintäkter och
bidrag var bättre än budgeterat, dock är det fortsatt mycket osäkert hur kostnader och bidrag
kommer att påverka resultatet resterande del av året, bland annat kostnader för den uppskjutna
vården.
Av de 62 resultatmålen är 21 procent uppnådda, 66 procent är pågående aktiviteter i rätt
riktning och 6 procent har inte nåtts och 6 procent har inte kunnat mätas.
Av de sexton strategiska verksamhetsmålen har två strategiska mål bedömts som
otillfredsställande. Tre bedöms som tillfredsställande och elva som inte helt tillfredsställande.
Av de fyra finansiella målen har ett bedömts som tillfredsställande, ett som otillfredsställande
och ett som inte helt tillfredsställenade, ett mäts vid årets slut.
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Likviditeten har under året förbättrats med 107 miljoner kronor till och med augusti.
Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 328 miljoner kronor under perioden, ingen
amortering av lån har skett under perioden. Nästa amortering av lån planeras till november.
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