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Årsredovisning 2019
Ärendebeskrivning
Enligt Lag ( 2018:597) om kommunal bokföring och redovisning är kommuner och regioner
skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. Förvaltningsberättelsen ska
bland annat innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk
hushållning och ekonomisk ställning har uppnåtts och följts.
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat 2019 blev negativt och uppgick till -171
miljoner kronor inklusive finansiella intäkter, vilket var 43 miljoner kronor bättre än budget
på -214 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 74 miljoner kronor högre än under
motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 1,7 procent, jämfört med 3,2
procent föregående år.
Verksamhetens intäkter ökade med 29 miljoner kronor jämfört med 2018. Främst genom
ökade bidrag i slutet av året i form av kömiljarden samt ökad försäljning av hälso- och
sjukvård.
Bruttokostnaderna ökade med 97 miljoner kronor, främst på grund av fortsatt ökade
personal- och pensionskostnader samt ökade läkemedelskostnader. Kostnader för
bemanningsföretag minskade jämfört med förgående år.
Produktionen har minskat i slutenvården i form av färre vårdtillfällen, färre vårddagar och
kortare medelvårdtid. Öppenvården visar upp en ökning både avseende läkarbesök och
sjukvårdande behandlingar.
Tillgängligheten är fortsatt låg inom specialiserade öppenvården, både vad gäller första
besök och behandling. Primärvårdens tillgänglighet är bra.
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de
närmast följande tre åren. Efter år 2019 uppgick det totala balanserade underskottet till 1
464 miljoner kronor att återställa varav 771 miljoner kronor under år 2019.
Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp lån från Kommuninvest på totalt 160
miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgick därefter till 433 miljoner
kronor.
Av de 84 resultatmålen är 45 procent uppnådda, 33 procent är pågående 18 procent har inte
uppnåtts vid årets slut. 4 procent har inte kunnat mätas under året. Strategi för god och nära
vård hade flest uppnådda mål.
När det gäller Strategi för länets utveckling så har 48 procent uppnåtts. Bra resultat visas
framför allt inom en långsiktig hållbar region och ett friskare liv.
Inom Strategi för god vård har 60 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom god
och nära vård och modern sjukvård.
Strategi för våra medarbetare har 42 procent uppnådda resultatmål. Främst inom ökade
frisktal och hälsofrämjande arbetsmiljö, däremot har en försämring skett sedan augusti
inom delaktighet och inflytande.
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Inom Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat har 28 procent uppnåtts, inom mer
samverkan men framför allt budgetdiciplin som förbättrats sedan augusti.
Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte uppnådde god
ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Även om arbetet inom flera
strategier har varit lyckade och nått positiva resultat.

Regiondirektörens förslag
1.

Årsredovisning 2019 överlämnas till regionens revisorer för granskning.

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning för 2019 godkänns.
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