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Resultat

Den totala skattefinansierade delen av 
landstinget uppgår till 78 miljarder  
kronor. Dessa skattemedel används för 
att medborgarna i Stockholm ska få  
tillgång till en väl fungerande hälso-  
och sjukvård, kollektivtrafik och ett  
attraktivt utbud av kultur. Landstinget 
ansvarar också för regionplaneringen 
som är en förutsättning att Region 
Stockholm ska växa på ett hållbart sätt.  

 Landstinget har under tolv år haft ett 
positivt resultat. Detta samtidigt som 
stora förändringar har skett i omvärlden 
samt att konjunkturen har varierat över 
tid. Landstinget har också under perio-
den gjort stora satsningar i verksamhe-
terna och mycket omfattande investe-

ringsprogram har genomförts. Det 
positiva resultatet under perioden sam-
tidigt som stora förändringar har skett 
visar att landstinget har förmåga att 
hantera en föränderlig värld i en kom-
plex organisation. En ekonomi i balans 
är grunden för en långsiktigt hållbar 
utveckling och skapar utrymme för pri-
oriterade och nödvändiga investeringar. 

Den sammanställda redovisningen 
för landstingskoncernen, Stockholms 
läns landsting, ger en samlad bild av 
samtliga nämnder och bolags ekonomi. 
Resultatet för 2018 uppgick till 2 171 
miljoner kronor före omställningskost-
nader1, vilket är 1 909 miljoner kronor 
högre än årets budget och 41 miljoner 
kronor högre än föregående år. Resulta-

tet efter omställningskostnader uppgick 
för 2018 till 1 383 miljoner kronor, vilket 
är 1 966 miljoner kronor högre än bud-
get och 141 miljoner kronor högre än 
föregående år.

Verksamhetens intäkter uppgick till 
23 576 miljoner kronor, vilket är 4,6  
procent högre än budget och 6,3 procent 
högre än föregående år. Ökningen för-
klaras främst av statsbidrag och övriga 
bidrag. I resultatet för 2018 ingick även 
reavinster med 686 miljoner kronor,  
vilket avser fastighetsförsäljningar samt 
försäljning av fordran hos AB Stor-
stockholms Lokaltrafik.

Årets samlade skatteintäkter, inklu-
sive generella statsbidrag och avgift till 
utjämningssystemet, uppgick till 77 747 
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En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen som fortsätter att växa kraftigt. 

Landstingets främsta uppgift är att ansvara för att invånarna i länet får tillgång till en hälso- och 

sjukvård av hög kvalitet samt en väl fungerande kollektivtrafik, idag och i framtiden. Landstinget 

ansvarar även för regionplanering och för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet.  

Den 1 januari blev Stockholms läns landsting region och har nu namnet Region Stockholm.

Resultat

Mkr Utfall
2018

Budget 
2018 Avvikelse

Utfall
2017

Verksamhetens intäkter 23 576 22 544 1 032 22 177

Verksamhetens kostnader –91 675 –90 550 –1 124 –87 869

Avskrivningar –5 730 –6 198 468 –5 162

Nettokostnader –73 829 –74 205 376 –70 853

Samlade skatteintäkter 77 747 77 293 454 74 949

Finansnetto –1 748 –2 826 1 079 –1 966

Resultat före  
omställningskostnader

2 171 262 1 909 2 130

Omställningskostnader –788 –845 57 –888

Resultat efter  
omställningskostnader 1 383 –583 1 966 1 242
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1 Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.



miljoner kronor, en ökning med 0,6  
procent i jämförelse med budget och en 
ökning med 3,7 procent i jämförelse 
med föregående år. 

Verksamhetens kostnader uppgick 
till 91 675 miljoner kronor, vilket är 1,2 
procent högre än budget och 4,3 procent 
högre än föregående år. Den största 
ökningen står hälso- och sjukvården för. 

Balansräkning

Balansomslutningen ökade och uppgick 
vid årets slut till 127 869 miljoner kronor. 
Det långsiktiga finansiella handlings-
utrymmet, soliditeten, uppgick till 8,5 
procent vilket är en ökning med 0,8  
procentenheter i jämförelse med före-
gående år. Detta innebär att soliditeten 

överstiger de 2 procent som fastställts i 
landstingets riktlinjer för ekonomisk 
hushållning2.

Det totala pensionsåtagandet uppgår 
till 52 389 miljoner kronor, varav 29 510 
miljoner kronor redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen. Pensioner som 
är intjänade före 1998 uppgår till 22 879 
miljoner kronor och redovisas som 
ansvarsförbindelse.

Investeringar

Investeringarna i landstinget är omfat-
tande, stora satsningarna görs både i 
hälso- och sjukvården och i trafiken. 
Investeringarna görs för att kunna möte 
den ökade befolkningens behov sam-
tidigt som infrastrukturen uppdateras 

för att bland annat förbättra arbetsmiljö 
för landstingets medarbetare. 2018 års 
investeringsvolym uppgick till 12 211 
miljoner kronor. 

Karolinska Universitetssjukhuset 
Solnas nya sjukhusbyggnad färdigställ-
des under året. I och med öppnandet  
av intensivakuten på Karolinska  
Universitetssjukhuset har genomföran-
det av framtidens hälso- och sjukvård 
kommit en bra bit på väg.

Större pågående investeringar är  
om- och tillbyggnation av akutsjukhusen, 
upprustning av Roslagsbanan, Röda  
linjen samt en utbyggd tunnelbana.  
Den lägre upparbetningsgraden beror 
på förseningar i delar av investering-
arna framför allt på trafikens område.  

Investeringar

Mkr Utfall
2018

Budget 
2018 Avvikelse

Utfall
2017

Hälso- och  
sjukvård 

6 378 8 195 –1 817 6 870

Kollektivtrafik 5 576 8 189 –2 613 7 618

Övriga 256 662 –406 728

Totala  
investeringar 
landstings
koncernen 12 211 17 046 –4 835 15 216

Balansräkning

Mkr 2018 2017      

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 117 410 112 373

Omsättningstillgångar 10 459 9 993

Summa tillgångar 127 869 122 366

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 10 873 9 477

Avsättningar 30 580 28 121

Skulder 86 417 84 768

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 127 869 122 366

2 Riktlinje för ekonomisk hushållning, LS 2015–0039. Landstinget ska under en löpande tioårsperiod ha en soliditet på minst två procent exklusive  
 pensionsskulden enligt ansvarsförbindelsen.
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Regionledningskontoret
Box 22550, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00
www.sll.se


