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I prognosen för 2017 beräknas verksamhetens nettokostnader 
totalt bli 43 Mkr högre än budgeterat. 

Hälso- och sjukvårdens prognos visar att verksamheten 
kommer att kosta 1,4 procent mer än budgeterat. Prognosen 
är 9 Mkr bättre än föregående månad, vilket främst beror på 
minskade kostnader för köpt vård. Det största underskottet 
finns i division kirurgi som jobbar hårt för att kunna anpassa 
verksamheten till den tilldelade budgetramen, samtidigt som 
bemanningssituationen är mycket svår.

Tabellen nedan visar avvikelsen gentemot budget per 
division inom Hälso- och sjukvården.

Division (mkr) Avvikelse
Division Medicin 18,2
Division Kirurgi -103,7
Division Psykiatri 25,7
Division Primärvård 18,5
Division HS gemensamt -37,3

Summa -78,6
 
Kollektivtrafiken bedöms kosta cirka 30 Mkr mer än 
förväntat, detta trots att budgetramen för 2017 utökades 
med 40 Mkr. Utvecklingen ligger i linje med tidigare års 
kostnadsökningar. 

Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på 70 Mkr, 
största delen härrör till övergripande buffertutrymmen.

Tandvårdsförvaltningen bedömer att det avkastningskrav som 
förvaltningen har för 2017 inte kommer att kunna uppnås. 
Prognosen är 8,5 Mkr sämre än budget. Den största orsaken 
till avvikelsen är det svåra vakansläget för tandläkare som 
medför minskade intäkter. 

Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Hälso- och sjukvården rapporterar att arbetet fortsätter med 
att effektuera besluten i struktur- och förändringsplan del 
ett och två, merparten är genomförda. Samtliga divisioner 
jobbar vidare med del tre för att kunna nå de uppsatta 
besparingsmålen. Även övriga förvaltningar rapporterar 
genomförda åtgärder i enlighet med fattade beslut inom 
ramen för struktur- och förändringsplan.

Som nästa steg i struktur- och förändringsplanen har en 
koncernövergripande strategisk grupp bildats. Syftet med 
gruppen är att leda och utveckla arbetet mot uppsatta mål 
2018 – 2019.

Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader

Landstingsstyrelsen

Finansförvaltning -399,0 -469,0 70,0

Central förvaltning - Hälsoval -1 290,0 -1 286,0 -4,0

Regional utv, trafik -243,0 -213,0 -30,0

Central förvaltning - Övrigt -288,3 -286,1 -2,2

HS - Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvård -5 693,2 -5 614,6 -78,6

Hjälpmedel Landstinget Dalarna -52,7 -55,5 2,8

Fastighetsnämnden 32,5 28,7 3,8

Servicenämnden 8,5 8,5 0,0

Kultur- och bildningsnämnden -145,9 -145,5 -0,4

Tandvårdsnämnden -221,4 -212,9 -8,5

Patientnämnden -5,3 -5,3 0,0

Revision -5,7 -5,7 0,0

Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna 1,5 -2,7 4,2

Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 0,0 0,0

Summa driftredovisning -8 301,9 -8 258,9 -43,0

Driftredovisning (Mkr) Prognos 
2017

Budget 
2017 Avvikelse

 

Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på plus 246 Mkr jämfört 
med budgeterade 172 Mkr. 
Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas öka med  
117 Mkr jämfört med budget.
Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till 4,4 procent,  
jämfört med budgeterade 3,8 procent.
Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 79 Mkr högre än 
budgeterat. Det innebär att de besparingskrav som beslutats i struktur- och för-
ändringsplanen för 2017 endast fått marginell effekt. 
Finansförvaltningens prognos visar på ett överskott på 70 Mkr, vilket främst 
avser outnyttjat buffertutrymme. 
Kollektivtrafiken beräknas kosta 30 Mkr mer än budgeterat.

Månadsrapport oktober 2017



I prognosen bedöms verksamhetens nettokostnad bli 0,5  
procent högre än budgeterat 2017 och 4,4 procent högre än 
vad nettokostnaden var 2016. Nettokostnadsutvecklingen till 
och med oktober var 3,8 procent.

Finansiering

Skatteintäkter 6 416 6 396 20

Utjämningsbidrag och statsbidrag 2 195 2 118 77

Finansiella intäkter 25 5 20

Finansiella kostnader -88 -88 0

Summa skatteintäkter och 
finansnetto 8 548 8 431 117

Skatter, statsbidrag mm (Mkr) Prognos 
netto Budget Avvikelse

Sammanlagt är prognosen för skatteintäkter, statsbidrag och 
finansnetto 117 Mkr bättre än budgeterat. Prognosen för 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning bygger på 
SKL:s prognos från september. 

I maj 2017 träffades en överenskommelse mellan 
SKL och staten om bidrag för läkemedelsförmånerna, 
överenskommelsen innebär ett överskott jämfört med budget 
motsvarande cirka 45 Mkr.

Överskottet på finansnettot, 20 Mkr, avser kurs- och 
reavinster.  

Resultat – Prognos

2016

Ack utfall Prognos Budget Resultat

Verksamhetens nettokostnad -6 525 -7 971 -7 929 -7 633

Avskrivningar -268 -331 -330 -321

Verksamhetens nettokostnad -6 793 -8 302 -8 259 -7 954

Skatteintäkter 5 343 6 416 6 396 6 188

Utjämningsbidrag och statsbidrag 1 821 2 195 2 118 1 969

Finansiella intäkter 5 5 5 11

Jämförelsestörande reavinst 46 20 15

Finansiella kostnader -68 -88 -88 -43

Periodens resultat 353 246 172 186

Resultaträkning (Mkr) 2017

Sammanfattningsvis beräknas prognos för landstinget totalt, 
det vill säga verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, 
statsbidrag och finansiella poster. Prognosen är plus 246 Mkr 
för 2017, vilket är 74 Mkr bättre är budgeterat. 

Landstinget har efter 2016 ett negativt eget kapital som 
uppgår till minus 210 Mkr. Blir årets resultat i enlighet med 
prognos kommer eget kapital att vara plus 36 Mkr efter 
bokslutet.
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