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Årsredovisning 2016
Ärendebeskrivning
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 bedriv s genom annan juridisk
person.
Region Jämtland Härjedalens resultat 2016 var -196,8 miljoner kronor. Fullmäktiges
resultatkrav för året var noll kronor. Den enskilt största ökningstakten avser köp från
bemanningsföretag. Kostnaderna har ökat med 39 procent (49 miljoner kronor) jämfört
med 2015. Läkemedelskostnaden har ökat med 9,2 procent (34,3 miljoner kronor).
Kostnaden för riks- och regionvård har ökat med 4,8 procent (15,9 miljoner kronor).
Verksamhetens intäkter har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Den enskilt största
ökningen står de riktade statsbidragen för.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. Resultatet för 2016 innehåller omställningskostnader med 0,9
miljoner kronor avseende omställningsgrupp samt realisationsvinst på 0,2 miljoner kronor.
Efter år 2016 återstod enligt balanskravet totalt 771,0 miljoner kronor att återställa varav 347,2 miljoner kronor under år 2017. Beräkningen av balanskravet för år 2016 blev, -196,1
miljoner kronor.
Ett långsiktigt arbete pågår för att uppnå en ekonomi i balans via långsiktiga
utvecklingsplaner. Flera andra åtgärder har vidtagits för att försöka bromsa
kostnadsutvecklingen, bland annat LUP:ens paket med de administrativa åtgärderna samt
höjda patientavgifter. Handlingsplaner för kostnadsminskningar har framtagits.
Sammantaget uppgår de resultatförbättrande åtgärderna under 2016 till cirka 90 miljoner
kronor.
Redovisningen av måluppfyllelse för regionövergripande mål/mått i regiondirektörens
verksamhetsplan. Redovisningen visar att av de 35 mål som regiondirektörens
verksamhetsplan innehåller så har 15 uppnåtts.

Regiondirektörens förslag
1.

Årsredovisning 2016 överlämnas till regionens revisorer för granskning.
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2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning för 2016 godkänns.
I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf regiondirektör
Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till
Regionens revisorer, ekonomidirektör, regiondirektör samt berörda handläggare
vid ekonomi- och personalavdelningen

