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Vårdgivarna inom Region Stockholm har under året arbetat med att upprätthålla en  
hälso- och sjukvård av god kvalitet. En hög smittspridning av covid-19 i kombination med  
rs-virus vanlig influensa ledde till fler svårt sjuka patienter. Arbetet med att komma i kapp  
den vård som har behövt skjutas upp på grund av pandemin har fortsatt. Vaccinations-
verksamheten kopplad till covid-19 har successivt införlivats med den ordinarie verksamheten.

UNDER ÅRET har arbetet med att få 
tillbaka resenärerna till kollektiv
rafiken fortsatt. Resandet har lång
samt återhämtat sig, men låg i slutet 
av året på en nivå som motsvarade  
80 procent av ett normalår innan 
pandemin. Nya resvanor, som till 
exempel att fler har valt att arbeta på 
distans, har lett till ett minskat 
resande.

RESULTAT

Region Stockholm redovisar ett  
positivt resultat på 4 965 miljoner 
kronor för 2022, att jämföra med  
det budgeterade resultatet som var  
142 miljoner kronor. Resultatet  
motsvarar 5,4 procent av de samlade 
skatteintäkterna. 

Det positiva resultatet förklaras 
av att de samlade skatteintäkterna 
översteg budget med 3 072 miljoner 
kronor. Därtill ökade verksamhetens 

intäkter med 1 841 miljoner kronor 
jämfört med budget, vilket främst 
beror på ökade riktade statsbidrag.  
I utfallet ingår även lägre biljett
intäkter för kollektivtrafiken med  
–1 757 miljoner kronor jämfört med 
budget, till följd av det lägre resan
det. Därtill uppgick årets merkostna
der inom hälso och sjukvården för 
att hantera covid19 till 765 miljoner 
kronor.

Region Stockholm redovisar för 
2022 ett positivt balanskravsresultat 
med 928 miljoner kronor. Det har 
räknats fram genom att årets resultat 
på 4 965 miljoner kronor har juste
rats ned med 155 miljoner kronor för 
realisationsvinster samt med 3 882 
miljoner kronor för reservering av 
medel till Region Stockholms resul
tatutjämningsreserv. Kommunal
lagens krav på en ekonomi i balans 
uppnås därmed.

BALANSRÄKNING

Balansomslutningen ökade under 
2022 och uppgick vid årets slut  
till 156 miljarder kronor. Region 
Stockholms soliditet, den långsiktiga 
betalningsförmågan, ökade med  
2,4 procentenheter jämfört med 
föregående år, vilket främst förklaras 
av det positiva resultatet. Vid årets 
slut uppgick soliditeten till 17,3  
procent exklusive de pensions
förbindelser som redovisas som 
ansvars förbindelse. Om de pensioner 
som redovisas som ansvarsförbin
delse räknas med uppgick soliditeten 
till 3,3 procent.

Årets investeringsvolym uppgick 
till 13 miljarder kronor vilket är fem 
miljarder kronor lägre än budget. 
Hanteringen av det uppdämda vård
behovet efter pandemin medförde 
omprioriteringar av investerings
behoven och att planerade hyresgäst
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anpassningar inom vårdverksam-
heten fick senareläggas. Därtill 
påverkade halvledarbrist och annan 
materialbrist tillgången på medicin-
teknisk utrustning. Investeringar 
inom kollektivtrafiken fick skjutas 
fram med anledning av överklagan-
den och överprövningar, och läget i 
omvärlden ledde till leverans
förseningar av framför allt fordon. 

Region Stockholms räntebärande 
skulder minskade under året med  
fem miljarder kronor och uppgick vid 
årets slut till 48 miljarder kronor.

FRAMTIDEN

Det geopolitiska läget med ökad  
spänning i Sveriges närhet påverkade 
2022, det gjorde också det osäkra 
läget i både världsekonomin och den 
svenska ekonomin. Situationen  
skapar dock framför allt osäkerhet 
inför framtiden. De ekonomiska för-
utsättningarna för Region Stockholm 
kommer att försämras, dels till följd 
av högre avgifter till kommunal
ekonomisk utjämning, dels för att 
statsbidragen kopplade till pandemin 
upphör. Dessutom väntas den befarat 
höga inflationen 2023 och 2024  
tillfälligt leda till väsentligt högre 
pensionskostnader.  

Region Stockholms finansiella 
ställning har dock stärkts, i linje med 
en god ekonomisk hushållning, och 
Region Stockholm är därmed bättre 
finan siellt rustad för att kunna han-
tera sämre ekonomiska tider. Positiva  
ekonomiska resultat skapar förut
sättningar för att möta svängningar i 
konjunkturen, hantera oväntade  
kostnader och finansiera utveckling 
av verksamheten. Goda resultat ökar 
också förmågan att finansiera investe-
ringar med egna medel, vilket minskar 
utsattheten för ränteuppgångar. 
Region Stockholm reserverar en del  
av överskottet från 2022 i en resultat
utjämningsreserv i syfte att täcka upp 
en eventuell framtida minskning av 
skatteintäkterna.

Resultat över 10 år (mkr)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

*Resultatet är exklusive omställningskostnader

2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021 2022

Resultat

Mkr
Utfall
2022

Budget 
2022

Avvikelse
mot budget

Utfall
2021

Verksamhetens intäkter 30 358 28 517 1 841 31 376

Verksamhetens kostnader –109 126 –108 347 –779 –108 098

Avskrivningar –6 890 –7 146 256 –7 024

Verksamhetens  
nettokostnader –85 658 –86 977 1 318 –83 746

Skatteintäkter, generella  
statsbidrag och utjämning 92 760 89 688 3 072 87 970

Finansnetto –2 137 –2 570 433 –2 403

Årets resultat 4 965 142 4 824 1 821

Investeringar

Mkr
Utfall
2022

Budget 
2022

Avvikelse
mot budget

Utfall
2021

Hälso- och sjukvård 2 369 3 537 –1 168 2 069

Kollektivtrafik 10 432 14 018 –3 586 8 789

Övriga 212 362 –150 168

Totala investeringar  
regionkoncernen 13 013 17 917 –4 904 11 026

Balansräkning

Mkr 2022 2021      Förändring

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 139 201 131 484 7 716

Omsättningstillgångar 16 630 16 429 200

Summa tillgångar 155 831 147 914 7 917

Eget kapital, avsättningar och skulder   0

Eget kapital 27 001 22 036 4 965

Avsättningar 36 638 34 933 1 706

Långfristiga skulder 62 351 59 744 2 607

Kortfristiga skulder 29 841 31 201 –1 361

Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder 155 831 147 914 7 917



Regionledningskontoret
Box 30215, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00
regionstockholm.se
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