| Ekonomi Nytt
Nummer 04/2016
Dnr SKL 16/01342

2016-03-03
Madeleine Holm

08-452 70 01

Landsting och regioner
Ekonomidirektörer Lt
Budgetdirektörer Lt
Redovisningsdirektörer Lt
Finansdirektörer Lt
Landstingsekonomer

Landstingens preliminära bokslut för 2015
Landstingen redovisade för 2015 ett samlat överskott på 0,7 miljarder kronor
eller 0,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en försämring med cirka 2,6 miljarder kronor jämfört med året innan, trots engångsintäkter från AFA Försäkring på 1,3 miljarder kronor. Även resultatet 2014 påverkades positivt av tillfälliga poster från försäljningar på 1,6 miljarder kronor. Rensat för ovan nämnda engångsintäkter och tillfälliga poster har resultatet fortfarande försämrats med drygt 2 miljarder kronor jämfört med 2014.
Landstingens nettokostnader, justerat för skatteväxlingar och omställningskostnader, ökade med 5,0 procent mellan 2014 och 2015. Det är andra året i rad med
sammantagna kostnadsökningar på 5 procent eller högre. I flertalet landsting har
kostnaderna blivit högre än budgeterat. Pris- och löneutvecklingen (LPIK) beräknas till 1,9 procent, vilket innebär att volymutvecklingen blev 3,1 procent
2015. De generella statsbidragen är inte indexerade med hänsyn till befolkningsförändringar, löner eller priser. För att de ska öka krävs beslut av staten. Inget
beslut om höjning fattades inför 2015. Sju av landstingen höjde skattesatsen inför 2015, varav fyra avsåg skatteväxlingar, till följd av att kollektivtrafik överförts från kommunerna. Höjningen inklusive skatteväxlingar motsvarade 9 öre
på medelutdebiteringen.
Nästan hälften av landstingen redovisade underskott 2015 och bara tre landsting
klarade av ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag, vilket brukar
anges som gränsen för god ekonomisk hushållning. Spridningen i resultat var
större än på flera år. Vi återkommer med redovisning av balanskravsresultaten
efter att de behandlats i fullmäktige.
Landstingens samlade investeringar ökade med 7 procent under 2015 och har i
koncernerna nära tredubblats på 10 år. Flertalet landsting har inte någon långsiktig upplåning, trots det ökade kortfristiga och långfristiga skulder totalt med 8,4
miljarder kronor under 2015. De pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 148 miljarder kronor vilket är en minskning med över 5
miljarder kronor jämfört med året innan. Förklaringen är att värdeuppräkningen
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av skulden är mycket låg eftersom basbeloppen i stort sett är oförändrade jämfört med 2013, samtidigt fortsätter pensionsutbetalningarna att öka då allt fler tar
ut pension.
Tabell 1. Resultaträkning blandmodellen, landsting/regioner exklusive Gotland
Miljoner kronor

Verksamhetens nettokostnader

2015

2014

–270 765

–256 839

–9 096

–8 808

därav avskrivningar och nedskrivningar
Skatteintäkter

223 996

211 918

Bidrag från/Avgifter till utjämningen

24 638

25 506

Övriga generella bidrag

22 951

21 430

–123

1 283

Resultat före extraordinära poster

697

3 296

Årets resultat

697

3 296

Finansiella intäkter minus kostnader

Tabell 2. Balansräkning blandmodellen, landsting/regioner exklusive Gotland
Miljoner kronor

Anläggningstillgångar

2015

2014

165 383

147 097

Bidrag till infrastruktur

1 665

1 752

Omsättningstillgångar

82 943

85 966

249 991

234 816

47 884

47 104

Tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

91 090

85 055

Långfristiga skulder

50 306

34 776

Kortfristiga skulder
Skulder
Soliditet (%)
Pensionsförmåner intjänade före 1998

60 711

67 882

111 018

102 657

19,2

20,1

148 244

153 104

Tabell 3. Kassaflöde, landsting/regioner exklusive Gotland
Miljoner kronor

Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Utbetalning till infrastruktur

2015

2014

10 930

20 552

–19 992

–15 873

5 959

1 664

–305

–276

Årets kassaflöde

–3 408

6 066

Likvida medel vid årets början

61 242

55 173

Likvida medel vid årets slut

57 834

61 239

Anm. Likvida medel definieras här som kortfristiga placeringar, kassa och bank.
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