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Vidarefördelning av 
landstingsfullmäktiges anslag  

Ärendebeskrivning 
Landstingsfullmäktige har i Finansplanen 2015-2017 gett styrelsen ett ut-

rymme på 7040 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 63 mkr högre 

jämfört med den strategiska planen 2015-2017. 

I landstingsstingsstyrelsen plan fördelades ramar till verksamheten som nu 

justeras. 

Årsprognosen per augusti för 2014 för divisionerna pekar på ett underskott 

på 262 mkr. Alla divisioner och verksamheter ska därför bidra till för att 

förbättra landstingets resultat. Besparingskravet är 1,6 procent baserat på 

kostnadsmassan exklusive avskrivningar.  Landstingets hälsocentraler i 

vårdvalet ska vidta åtgärder för en ekonomi i balans 2015. Detta innebär att 

resultatet 2015 sammantaget ska vara 130 mkr bättre för divisoner och verk-

samheter än i augustiprognosen 2014. Fullmäktige har angett besparingskrav 

på 1,6 till 1,8 procent 2016. 

 

Medlen fördelas enligt nedan: 

mkr

Hälso- och 

sjukvård

Kultur och 

regional 

utveckling Politik Summa

Omfördel Nytt/spar

Division

Länssjukvård

- Fast ersättning 1 816,2 1 816,2 -6,2 7,1

- Målrelaterad ersättning 1,3 1,3

Närsjukvård

- Fast ersättning 2 458,8 2 458,8 -6,8 7,0

- Målrelaterad ersättning 3,1 3,1

Folktandvård 87,4 87,4

Kultur och utbildning 122,2 122,2 0,4 7,4

Service 324,0 324,0 17,5 2,3

Länsteknik 139,8 2,9 142,7 1,1 3,5

Summa divisioner 4 830,6 125,1 0,0 4 955,7 6,0 27,3

Förändring jmf 2014 

exkl prisförändring
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mkr

Hälso- och 

sjukvård

Kultur och 

regional 

utveckling Politik Summa

Omfördel Nytt/spar

Landstingsgemensamt

Hälso- och sjukvård

Vårdval Norrbotten 980,6 980,6 2,3 2,7

Privatvård 90,5 90,5 -3,0

AT-läkare 46,1 46,1

Forskning/utveckling/utbildning 22,7 4,8 27,5 -4,0 -3,1

Patientförsäkring 26,5 26,5 1,3

Patientrörlighet 3,5 3,5 -0,7 1,8

Hälso- och sjukvård till 

utlänningar utan nödvändiga 

tillstånd 7,0 7,0 -0,7 -4,0

Läkemedel 27,1 27,1 0,7

Folkhälsa 1,3 1,3

Stödpersonsverksamhet 1,9 1,9

RoR, läkemedel 25,2 25,2 3,0 22,2

Övrig hälso- och sjukvård 18,5 18,5 2,4 -13,2

Summa 1 250,9 4,8 0,0 1 255,7 0,0 7,7

Tandvård

Viss tandvård för vuxna 31,4 31,4

Vårdval Barntandvård 58,0 58,0 -0,1

Summa 89,4 0,0 0,0 89,4 0,0 -0,1

Övrigt

Kommunikationer 92,9 92,9 6,6

Näringspolitik 73,0 73,0 3,1

Jämställdhet 2,0 2,0

Landstingsstyrelsen oförutsett 8,7 0,9 9,6 0,4

Länsövergripande organisationer 

och råd 4,8 4,8

Sveriges kommuner och landsting 6,1 6,1

Förbättringsarbete 0,1 0,1 -2,5

Omsorgstagare i utomlänsvård 1,2 1,2

Röda Korset Flyktingscenter 0,7 0,7

Landstingsgemensamt personal 19,5 1,9 21,4

Gemensamma avskrivningar 79,0 79,0 -8,2 7,0

Övr landstingsgemensamt * 149,3 14,6 163,9 2,2 3,6

Finansförvaltningen 238,3 2,4 240,7 7,4

Summa 509,7 185,7 0,0 695,4 -6,0 25,6

Politisk verksamhet 44,4 44,4 0,6

Totalt 6 680,6 315,6 44,4 7 040,6 0,0 61,1

Förändring jmf 2013 

exkl prisförändring

inkl. all LD stab och LD-uppdrag samt, IT-utveckling  
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Divisionerna 

Följande satsningar och omfördelningar görs: 

 Division Länssjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende patologi 5,0 

mkr, flygambulans 1,3 mkr, IVF-riktlinjer 0,7 mkr.   

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen: Hyra gyne-

kologi 1,7 mkr, hyra administration 0,6 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Lex Ma-

ria 0,9 mkr, hantering hjälpmedel 0,3 mkr, patienthotellet 7,3 mkr. 

 Division Närsjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende akutläkare i 

Sunderbyn 4,0 mkr, trafikmedicin 1,5 mkr, osteoporosmottagning 

 1,5 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; hyra admi-

nistration 0,6 mkr, physiotools 0,1 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Lex Ma-

ria 1,3 mkr, ST-läkare 2,3 mkr, patienthotellet 3,9 mkr. 

 Division Kultur och utbildning; den fasta ersättningen ökas avseende 

dansens hus 1,0 mkr, litteraturcentrum 0,6 mkr, professionell kör 2,0 mkr, 

interkommunalersättning 1,1 mkr, professur under 2015-2016 med  

0,3 mkr per år samt musik 2,4 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; hyra admi-

nistration 0,4 mkr. 

 Division Service; den fasta ersättningen ökas med 2,3 mkr avseende ef-

fektiva inköp. 

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; Patienthotel-

let i Sunderbyn 18,1 mkr, hyra administration 0,5 mkr, hantering hjälp-

medel 0,3 mkr, administration EU-vård 0,5 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Hyra gy-

nekologi 1,7 mkr, controller verksamhet 0,2 mkr. 

 Division Länsteknik; den fasta ersättningen ökas för utvecklingskompe-

tens 3,5 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen med 1,2 mkr 

för avskrivningar. 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen med 0,1 

mkr för physiotools. 

Vårdval Norrbotten 

Omfördelningen av anslaget avser en ökning på grund av ändrade principer 

för finansiering av ST-läkare 2,3 mkr samt ökning av befolkning 2,7mkr.  

Privatvård 

Anslaget (90,5 mkr) finansierar Vittangi vårdcentral, eftersom den inte ingår 

i vårdval Norrbotten 2014, och 50 procent av kostnaderna för dels pri-

vatpraktiserande läkare med allmänmedicinskkompetens, dels privatpraktise-

rande sjukgymnaster. Resterande 50 procent finansieras av vårdcentralerna i 

vårdval Norrbotten. 

Fr o m 2014 ingår även kostnaderna för övriga privatpraktiserande läkare 

med olika specialistkompetenser.  
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Ersättningen minskas med 3,0 mkr enligt ersättningstak i upphandling av 

Vittangi vårdcentral. 

AT-läkare 

Anslaget (46,1 mkr) avser löner och omkostnader för AT-läkare och studie-

rektorer i Norrbotten.  

Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård 

Landstinget avsätter 27,5 mkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas 

till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tand-

vårdsverksamhet i landstinget och Norra regionen, till andra stöd för forsk-

ningen samt denden regionaliserade läkarutbildningen enligt nedan. Finan-

siering av FOU-enhet och administration av regionala läkarutbildningen sker 

via anslaget övrigt landstingsgemensamt. 

Projekten ska:  

 Ge underlag för utvärdering av verksamheten. 

 Ge bidrag och uppslag till utveckling och effektivisering av verksamheten 

samt stimulera den enskildes kompetensutveckling. 

Ökningen inom FoU-anslag avser Monica-projektet 0,5 mkr, då studie ge-

nomförs vart 4:e år. Övrig ökning rör Regionala läkarutbildningen. 

Omfördel Nytt/spar

Forskarskola (NLL/LTU) 0,6 -1,7

Kliniska lektorat 1,5

FoU -anslag 1,5

Forskningsanslag Visare Norr 0,7

Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare 2,8

RLU Forskarstöd läkare 3,2

Forskar AT 2,0 1,0

Riktade ALF medel 0,4

Riktade medel till akademisk miljö 1,5

FoU infrastruktur 1,1

E-hälsa och innovationer* 4,8 -2,2

Monikaprojektet 0,0 -0,5

Projekt Hälsa, Innovationer och tillväxt* 0,0 -3,6

Summa FoU 20,1 -3,9 -3,1

Universitetslektorer, RLU 6,8

Kliniska adjunkter 0,6

Summa utbildning 7,4 0,0 0,0

Totalt 27,5 -3,9 -3,1

Landstings- 

bidrag 2015

Förändring jmf 2014 exkl 

prisförändring

 

Patientförsäkringen 

Anslaget (26,5 mkr) avser premie till Landstingens Ömsesidiga Försäkrings-

bolag. Dessutom betalas under finansiella kostnader en reversränta på 2,4 

mkr. 
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Stödpersonsverksamheten 

Anslaget (1,9 mkr) används till arvoden och reseersättningar för stödperso-

ner till patienter som är tvångsintagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 

och lagen om rättspsykiatrisk vård. 

Patientrörliget 

Anslaget för patientrörlighet inom Europa (3,5 mkr) ökas på grund av ökat 

statsbidrag. Omfördelningen avser ökad administration. 

 

Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändigt tillstånd 

Anslaget (7,0 mkr) minskas på grund av minskat statsbidrag samt ökad ad-

ministration. 

Läkemedel 

Anslaget för läkemedel på 27,1  mkr fördelas enligt nedan:  

Landstings-

bidrag 2015 Omfördel Nytt/spar

Nya läkemedel 18,2

Moms på receptläkemedel 5,3

Producentobunden utbildning 0,2 -0,2

Läkemedelskommitte 1,0 1,0

Läkemedelsservice, övrig hantering 1,2 -0,1

Region och kommunapotekare 0,4

HPV-vaccin till skolorna 0,8

Summa 27,1 0,7

Förändring jmf 2014 exkl 

prisförändring

 

 Folkhälsa 

Landstinget arbetar på flera fronter för en bättre folkhälsa i Norrbotten. I 

divisionerna pågår ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

som en integrerad del av ordinarie verksamhet. Landstinget samverkar också 

med andra aktörer för att främja folkhälsan i länet. Samverkan sker t ex med 

länsstyrelsen i frågor om alkohol och droger och med de lokala folkhälsorå-

den i kommunerna i olika konkreta aktiviteter. 

I samband med genomförandet av kommunernas och landstingets gemen-

samma folkhälsopolitiska strategi är samverkan med kommunerna, främst 

genom de lokala folkhälsoråden, en viktig framgångsfaktor.  

Även nationellt och internationellt deltar landstinget i olika sammanhang för 

att främja folkhälsan, bl a genom arbete i Assembly of European Regions. 

De riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som kom under 2011, samt 

landstingsfullmäktiges beslut 2012, att införa hälsosamtal för 30-åringar 

2013 vid alla vårdcentraler, samt för 40-, 50, och 60-åringar från 2014, inne-

bär ett starkt fokus i användningen av ramen, på att stödja implementering av 

riktlinjer och hälsofrämjande sjukvård.  

Ett folkhälsocentrum finns sedan 2012 i landstingsdirektörens stab.  

Mot bakgrund detta används landstingets särskilda ram (1,2 mkr) för folk-

hälsoarbete under 2015 till strategiskt folkhälsoarbete inom Folkhälsocent-

rum samt bidrag.  
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Regionvård och läkemedel 

Förhandling om ett nytt regionavta för 2015 pågår och för detta ändamål 

avsätts 21 mkr.  Anslaget fördelas till divisionerna när effekterna av avtalet 

är klara. 

Receptläkemedel till barn under 18 år föreslås vara kostnadsfritt från och 

med 1 juli 2015. Anslaget 4,4 mkr fördelas till vårdval och divisioner innan 

1 juli. 

Övrigt hälso- och sjukvård 

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 14,0  mkr som fördelas för biobank för 

navelsträngsblod 0,4mkr, Tobias register 0,1 mkr, Screening Koloskopi 1,5 

mkr, projekt psykisk ohälsa 1,5 mkr, klinisk behandlingsforskning 1,3 mkr 

samt arbets- och miljökompetens 1,4 mkr, förvaltning RCC 1,0 mkr, nation-

ella råd 0,5 mkr, Skandionkliniken 2,1 mkr, Norrlandstingens regionförbund 

1,4 mkr samt projektet akutsjukvård i extrem glesbygd som bedrivs i sam-

verkan med landstingen i Västerbotten och Jämtland.  Samt särskilda insatser 

för utveckling av hälso- och sjukvården 2,4 mkr. 

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård 

Anslaget på 31,4 mkr ska användas för tandvård och administration av tand-

vård till vissa patientgrupper inklusive tredje steget i tandvårdsreformen. 

Kundvalsmodell inom barn- och ungdomstandvård 

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden 

avseende barn- och ungdomstandvård anslås 58,0 mkr. Minskningen 0,1 mkr 

jämfört med 2014 avser färre barn. 

Jämställdhet 

Anslaget på 2,0 mkr ska användas för aktiviteter för en jämställd verksam-

het. För 2015 prioriteras bland annat bemötande som berör både jämställdhet 

och jämlikhet samt aktiviteter inom psykiatri och tandvård.   

Landstingsstyrelsen 

Anslaget till landstingsstyrelsens avser oförutsett 8,8 mkr, till landstingssty-

relsens ordförandes förfogande 0,4 mkr samt 0,4 mkr för bassänger i kom-

munerna.  

Länsövergripande organisationer, förbund och råd 

Det totala anslaget är 4,8 mkr, varav länsövergripande organisationer 3,6 

mkr, samordningsförbund 1,0 mkr (Activus i Piteå 0,5 mkr och Pyramis i 

Luleå 0,3 mkr, Consensus i Älvsbyn 0,2 mkr) samt länspensionärsråd och 

länshandikappråd 0,2 mkr. 

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting 

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 6,1 mkr för 

år 2015. Avgiften baseras på medelskattekraften i riket 2013 och antal invå-

nare i länet 2013. 

Förbättringsarbete 

Till landstingsdirektörens förfogande avsätts 0,1 mkr till stipendier i verk-

samheten.  Övriga medel 2,5 mkr omfördelas till verksamheten. 

Omsorgstagare i utomlänsvård 

I samband med skatteväxlingen 1996 övertog länets kommuner ansvaret för 

omsorgstagarna inom Norrbotten. De omsorgstagare som var bosatta utanför 
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länsgränsen har landstinget fortfarande ansvar för. Inga nya omsorgstagare 

tillkommer. Anslaget för 2015 är 1,2 mkr. 

Röda Korset flyktingcenter 

Anslaget 0,7 mkr avser ersättning för vårdavtal. 

Landstingsgemensam personal 

Anslaget avser kostnader för facklig verksamhet, företagshälsovård mm. 

Övrigt landstingsgemensamt  

Anslaget avser landstingsdirektörens stab, och uppdrag, IT-utveckling, 

finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt och uppdrag.. 

Förslag till beslut 

 De redovisade fördelningarna av ersättningar och anslag fastställs. 

 Landstingsdirektören bemyndigas fastställa resultatkrav per division. 

 Landstingsdirektören ska löpande avrapportera identifierade och genom-

förda åtgärder för att klara besparingskraven.  Vissa av de åtgärder som 

kan komma ifråga får inte genomföras utan beslut i styrelsen och i före-

kommande fall landstingsfullmäktige. 

 Landstingsdirektören bemyndigas att fördela anslag för läkemedel till 

barn under 18 år från 1 juli 2015. 

 Landstingsdirektörens bemyndigas att fördela anslaget för regionvård på 

grund av nytt avtal. 


