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Årsredovisning 2017
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 bedrivs genom annan juridisk
person.
Region Jämtland Härjedalens resultat 2017 var -236,1 miljoner kronor. Fullmäktiges
resultatkrav för året enligt budget var noll kronor. Den 3 juni 2017, § 113, godkände dock
fullmäktige en prognos för 2017 på -110 miljoner kronor. Bruttokostnaderna har ökat med
3,6 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 5,6 procent
(116,5 miljoner kronor). Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat med 8,8 procent (15,4
miljoner kronor) jämfört med 2016. Läkemedelskostnader har ökat med 1,8 procent (7,5
miljoner kronor). Kostnaden för riks- och regionvård har ökat med 1,1 procent (3,8 miljoner
kronor). Verksamhetens intäkter har minskat med 2,3 procent jämfört med föregående år
(16,9 miljoner kronor).
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. Efter år 2017 uppgick det totala balanserade underskottet till
1006,8 miljoner kronor att återställa varav 235,8 miljoner kronor under år 2017, efter
justering för omställningskostnader för omorganisation med 0,3 miljoner kronor.
Ett långsiktigt arbete pågår för att uppnå en ekonomi i balans via långsiktiga
utvecklingsplaner. 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.
Årsbokslutets fördjupande beskrivning om verksamhetsåret visar att det också pågår många
andra arbeten för att utveckla organisationen och nå övergripande mål.
Region Jämtland Härjedalen fortsätter att arbeta för att utveckla och hålla ihop arbetet med
det regionala utvecklingsuppdraget. Under året har arbete pågått med att utveckla system
för innovationsutveckling. Regionen är också aktiva i arbetet för Fossilfritt 2030 och har
också tagit fram en ny Länstransportplan 2018–2029 i samverkan med andra aktörer. För
det regionala utvecklingsarbetet är kultur och integration också viktiga delar och där visar
regionen en hög måluppfyllelse inom båda områdena, bland annat har kulturutbudet
utanför Östersunds kommun ökat. Under verksamhetsåret 2017 har beslut om 1:1 medel
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beviljats till totalt 168 miljoner kronor. En förutsättning för den ökade beslutsvolymen är
det ramprogram Region Jämtland Härjedalen driver med finansiering från EU:s regionala
fond.
Inom hälso- och sjukvården är det en ständig pågående process att arbeta med åtgärder för
att nå en patientsäker jämställd och jämlik vård, av god kvalitet och efter behov.
Måluppfyllelsen visar flera goda resultat. Exempelvis har arbetet med nya arbetsformer för
vård på distans och mobila lösningar nått framgångar. Läkemedelsberättelse till patient
lämnas i högre utsträckning, antibiotikaförskrivningen är fortsatt låg och
patientsäkerhetsarbetet är aktivt. Även inom perspektivet medarbetare bedrivs aktiviteter i
rätt riktning mot såväl chefer som övriga medarbetare. Under året har exempelvis en modell
för karriärvägar utarbetats. Det har också genomförts arbeten för att bättre inkludera
personer med olika bakgrund. En medarbetareutbildning om värdegrund har även utförts.
Sammantaget visar måluppfyllelsen för regionfullmäktiges 21 strategiska mål att totalt 66
procent av framgångsfaktorerna är uppnådda under året, 32 procent är pågående aktiviteter
i rätt riktning. Resterande 2 procent har inte uppfyllts under året och det är de strategiska
målen god ekonomisk hushållning samt långsiktigt hållbar verksamhet, även om delar av
framgångsfaktorerna är uppfyllda. Under året har även löpande uppföljning skett av
regionstyrelsens åtta aktiva mål, 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. Målen för att minska nettokostnadsutvecklingen
och kostnaden för bemanningsföretag har inte nåtts under året, inte heller minskning av
återinskrivningar. Andel barn och unga som fått ett första besök inom 30 dagar uppgick till
92 procent, vilket är betydligt bättre än föregående år. Vårdgarantin har inte uppfyllts under
året men 12 hälsocentraler har nått 90 procent eller högre vilket är i positiv riktning.

Regiondirektörens förslag
1.

Årsredovisning 2017 överlämnas till regionens revisorer för granskning.

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning för 2017 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Tf Ekonomidirektör

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