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Landstingens preliminära bokslut för 2014
Landstingen redovisade för 2014 ett samlat överskott på drygt 3 miljarder kronor eller 1,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en förbättring med cirka 5 miljarder kronor jämfört med året innan. Men det är inte
så bra som det låter. Resultatet 2014 bärs till hälften upp av engångsintäkter för
försäljningen av Ulleråkerområdet till Uppsala kommun. Och resultatet 2013
påverkades kraftigt negativt av tillfälliga poster på 5,6 miljarder kronor. Rensat
för ovan nämnda engångsintäkter och tillfälliga poster har resultatet i själva
verket försämrats med cirka 2 miljarder kronor jämfört med 2013.
Landstingens nettokostnader, justerat för engångsintäkter och tillfälliga poster,
ökade med 5,4 procent mellan 2013 och 2014. I flertalet landsting har kostnaderna blivit högre än budgeterat, till viss del beroende på kostnader för de helt
nya läkemedlen mot Hepatit C. Pris- och löneutvecklingen (LPIK) beräknas till
2,3 procent, vilket innebär att volymutvecklingen blev 3,0 procent 2014. Detta
är en anmärkningsvärt snabb kostnadsutveckling som innebär att kostnaderna
ökar betydligt snabbare än intäkterna. Den underliggande skatteunderlagsutvecklingen, rensat för regelförändringar, uppgick till 3,6 procent i löpande priser. De generella statsbidragen är inte indexerade till befolkningsförändringar,
löner eller priser. För att de ska öka krävs beslut av staten. Inget beslut om höjning fattades inför 2014. Flera landsting tog höjd för detta genom att höja skatten. Höjningen motsvarade 9 öre på medelutdebiteringen eller cirka 1,6 miljarder kronor 2014. Men detta har alltså inte räckt till.
Vart tredje landsting redovisade underskott 2014 och vart tredje 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.
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Landstingens samlade investeringar har tredubblats på 10 år. Trots det har flertalet landsting ingen långsiktig upplåning och den totala upplåningen ökade endast
marginellt 2014. De pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelse
uppgick till 153 miljarder kronor vilket är en minskning med över 5 miljarder
kronor jämfört med året innan. Förklaringen är att värdeuppräkningen 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
därav avskrivningar1

2014

2013

–256 839

–243 573

–8 808

–8 345

211 918

204 649

Bidrag från / Avgifter till utjämningen

25 506

24 121

Övriga generella bidrag

Skatteintäkter

21 430

22 067

Finansiella intäkter minus kostnader

1 283

–9 069

Resultat före extraordinära poster

3 297

–1 804

0

0

3 297

–1 804

Extraordinära poster, netto
Årets resultat
1

2014 ingår nedskrivningar i posten avskrivningar.

Tabell 2. Balansräkning blandmodellen, landsting/regioner exklusive Gotland
Miljoner kronor
2014

2013

Anläggningstillgångar

147 097

131 830

Bidrag till infrastruktur

1 752

1 122

Omsättningstillgångar

85 966

81 391

234 816

214 343

Eget kapital1

47 104

42 771

Avsättningar

85 055

79 644

Långfristiga skulder

34 776

34 299

Kortfristiga skulder

67 882

57 628

102 657

91 927

Tillgångar

Skulder
Soliditet (%)
Pensionsförmåner intjänade före 1998

20,1

20,0

153 104

158 650

1

Justering av eget kapital 2014: SLL 368 mnkr, VGR 667 mnkr.
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