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Vidarefördelning av 
landstingsfullmäktiges anslag  

Beslutad av Landstingsstyrelsen 15 december 2015: 

Landstingsfullmäktige har i Finansplanen 2016-2018 gett styrelsen ett ut-

rymme på 7 296 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 14 mkr högre 

jämfört med den strategiska planen 2016-2018. 

I landstingsstingsstyrelsen plan fördelades ramar och resultatkrav till verk-

samheten som nu justeras. 

Årsprognosen per augusti för 2015 för verksamheterna pekar på ett under-

skott på 261 mkr. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna ska genomföra beslutade 

åtgärder samt anpassa sig till målet om en kostnadseffektiv verksamhet. All 

övrig verksamhet  (folktandvård, kultur och utbildning, service, länsteknik, 

kollektivtrafik, näringspolitik samt landstingsdirektörens stab och uppdrag) 

har även ett resultatkrav år 2016  som innebär att nettokostnaderna ska 

minskas med motsvarande 1,6 procent utöver kravet 2015.  Landstingets 

hälsocentraler i vårdvalet ska vidta åtgärder för en ekonomi i balans 2016. 

Detta innebär att resultatkravet för divisioner och verksamhet är underskott 

på 137 mkr år 2016 vilket innebär 124 mkr i förbättrat resultat jämfört med 

augustiprognosen 2015. 

 

Medlen fördelas enligt nedan:  

mkr

Hälso- och 

sjukvård

Kultur 

och 

regional 

utvecklin Politik Summa

Resultat 

krav 2016

Omfördel Nytt/spar

Division

Länssjukvård

- Fast ersättning 1 888,5 1 888,5 22,5 6,7 -67,0

- Målrelaterad ersättning 1,3 1,3

Närsjukvård

- Fast ersättning 2 566,2 2 566,2 21,8 9,7 -122,0

- Målrelaterad ersättning 3,1 3,1

Folktandvård 80,3 80,3 -12,0 0,6 3,2

Kultur och utbildning 123,2 123,2 0,4 -2,9 -14,2

Service 301,8 301,8 -35,1 1,1 14,0

Länsteknik 145,7 3,0 148,7 0,0 0,1 4,1

Summa divisioner 4 986,9 126,2 0,0 5 113,1 -2,4 15,3 -181,9

Förändring jmf 2014 

exkl prisförändring
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mkr

Hälso- 

och 

sjukvård

Kultur 

och 

regional 

utveckli

ng Politik Summa

Resultat 

krav 2016

Omfördel Nytt/spar

Landstingsgemensamt

Hälso- och sjukvård

Vårdval Norrbotten 1 011,6 1 011,6 4,5 8,4 0,0

Privatvård 72,5 72,5 -15,8 -4,7 0,0

AT-läkare 48,2 48,2 0,0

Forskning/utveckling/utbildning 19,1 9,1 28,2 0,0

Patientförsäkring 32,4 32,4 5,4 0,0

Patientrörlighet 4,5 4,5 1,5 0,0

Hälso- och sjukvård till 

utlänningar utan nödvändiga 

tillstånd 7,1 7,1 -0,1 0,0

Läkemedel 58,7 58,7 -0,4 32,0 0,0

Folkhälsa 1,3 1,3 0,0

Stödpersonsverksamhet 2,0 2,0 0,0

Övrig hälso- och sjukvård 22,8 22,8 -25,8 4,9 0,0

Summa 1 280,2 9,1 0,0 1 289,3 -37,6 47,5 0,0

Tandvård

Viss tandvård för vuxna 32,0 32,0 0,0

Vårdval Barntandvård 59,1 59,1 0,0

Summa 91,1 0,0 0,0 91,1 0,0 0,0 0,0

Övrigt

Kommunikationer 94,9 94,9 -3,5 0,8 0,0

Näringspolitik 71,1 71,1 -2,1 1,7 0,0

Jämställdhet 2,0 2,0 0,0

Landstingsstyrelsen oförutsett 8,1 0,9 9,0 -0,4 0,0

Länsövergripande organisationer 

och råd 4,8 4,8 0,0

Sveriges kommuner och landsting 6,2 6,2 0,0

Förbättringsarbete 0,1 0,1 0,0

Omsorgstagare i utomlänsvård 1,2 1,2 0,0

Röda Korset Flyktingscenter 0,8 0,8 0,0

Landstingsgemensamt personal 21,6 1,9 23,5 -1,4 3,0 0,0

Gemensamma avskrivningar 75,0 75,0 -8,0 6,0 0,0

Uppdrag resultatkrav 24,4 5,6 30,0 42,6 42,6

Övr landstingsgemensamt * 155,1 13,2 168,3 1,1 0,2 0,0

Finansförvaltningen 254,5 1,8 256,3 11,7 -3,0 0,0

Summa 553,8 189,4 0,0 743,2 40,0 8,7 42,6

Politisk verksamhet 46,5 46,5 1,6 2,0

Totalt 6 912,0 324,7 46,5 7 283,2 0,0 73,1 -137,3

Förändring jmf 2013 

exkl prisförändring

inkl. all LD stab och LD-uppdrag samt, IT-utveckling  
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Divisionerna (ej klar) 

Följande satsningar och omfördelningar görs: 

 Division Länssjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende, flygambu-

lans och helikopter 1,5 mkr, mammografi 2,0 mkr, patientavgifter 85+ 

0,9 mkr och arbetsgivaravgifter unga 2,3 mkr 

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen: Regionvård 

12,0 mkr, förmånsläkemedel unga 1,6 mkr, läkemedel ändrat kostnadsan-

svar 6,1 mkr, funktionsavtal bild och funktion 2,7 mkr samt engångser-

sättning 5,3 mkr 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Akutlä-

kare 0,4 mkr, samjour Gällivare 4,7 mkr, service. 

 Division Närsjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende akutläkare i 

Sunderbyn 0,8 mkr, patientavgifter 85+ 1,2 mkr, SOS-alarm 2,1 mkr och 

arbetsgivaravgifter unga 5,6 mkr.  

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; Regionvård 

12,0  mkr, förmånsläkemedel unga 2,8 mkr, läkemedel ändrat kostnads-

ansvar 0,8 mkr, akutläkare 0,4 mkr, samjour Gällivare 4,7 mkr, arbets- 

och miljömedicin 1,4 mkr.  

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Meddix 

0,3 mkr. 

 Division Folktandvård; den fasta ersättningen ökas avseende arbetsgivar-

avgifter unga 0,6 mkr. 

Divisionen har ett resultatkrav på 15,2 mkr, men den fasta ersättningen 

minskas med 10,0 mkr samt att vissa intäkter 2,0 mkr tas centralt vilket 

minskar resultatkravet till 3,2 mkr. 

 Division Kultur och utbildning; den fasta ersättningen minskas avseende 

dans 1,0 mkr, professionell kör 2,0 mkr, doktorandprojekt 0,1 mkr.  

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; teater 0,4 

mkr. 

 Division Service; den fasta ersättningen avseende arbetsgivaravgifter 

unga 1,1 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; Införande 

av komponentavskrivning för planerat fastighetsunderhåll 22,5 mkr. Di-

visionen har ett resultatkrav på 26,6 mkr, men den fasta ersättningen 

minskas med 12,6 mkr vilket minskar resultatkravet till 14,0 mkr. 

 Division Länsteknik; den fasta ersättningen avseende arbetsgivaravgifter 

unga 0,1 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen för IT-

förvaltningskostnader 4,9 mkr. 

Divisionen har ett resultatkrav på 9,1 mkr, men den fasta ersättningen 

minskas med 5,0 mkr vilket minskar resultatkravet till 4,1 mkr. 

 

Vårdval Norrbotten 

Omfördelningen av anslaget avser en ökning på grund av att verksamheten 

vid Vittangi vårdcentral ingår i vårdvalet 11,3 mkr, Patientavgifter 85+ 2,2 

mkr, förmånsläkemedel unga 4,5 mkr samt ökning av befolkning 1,7mkr. 
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Anslaget minskas med 6,8 mkr på grund av ändrat kostnadsansvar för läke-

medel. 

Privatvård 

Anslaget (72,5 mkr) finansierar 50 procent av kostnaderna för dels pri-

vatpraktiserande läkare med allmänmedicinskkompetens, dels privatpraktise-

rande sjukgymnaster. Resterande 50 procent finansieras av hälsocentralerna i 

vårdval Norrbotten. Fr o m 2014 ingår även kostnaderna för övriga pri-

vatpraktiserande läkare med olika specialistkompetenser.    

Ersättningen minskas med 20,5 mkr då verksamheten vid Vittangi vårdcen-

tral överförts till vårdval Norrbotten.  

AT-läkare 

Anslaget (48,2 mkr) avser löner och omkostnader för AT-läkare och studie-

rektorer i Norrbotten.  

Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård 

Landstinget avsätter 28,4  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 den regionaliserade läkarutbildningen enligt nedan. Finansiering 

av FOU-enhet och administration av regionala läkarutbildningen sker via 

anslaget övrigt landstingsgemensamt. 

Projekten ska ge underlag för utvärdering av verksamheten samt ge bidrag 

och uppslag till utveckling och effektivisering av verksamheten samt stimu-

lera den enskildes kompetensutveckling. 

Omfördel Nytt/spar

Forskarskola (NLL/LTU) 0,6

Kliniska lektorat 1,5

FoU -anslag 1,5

Forskningsanslag Visare Norr 0,7

Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare 2,8

RLU Forskarstöd läkare 3,3

Forskar AT/ST 2,0

Riktade ALF medel 0,4

Riktade medel till akademisk miljö 1,5

FoU infrastruktur 1,1

Utveckling, E-hälsa och innovationer 4,9

Etiskt råd 0,2 0,2

Summa FoU 20,5 0,2 0,0

Universitetslektorer, RLU 6,8

Kliniska adjunkter 0,6

Länsstudierektor ST och PTP psykologer 0,5 0,2

Summa utbildning 7,9 0,2 0,0

Totalt 28,4 0,4 0,0

Landstings- 

bidrag 2016

Förändring jmf 2015 exkl 

prisförändring

 

Patientförsäkringen 

Anslaget (32,4 mkr) avser premie till Landstingens Ömsesidiga Försäkrings-

bolag (LÖF).  Ökningen 5,4 mkr beror på ökat antal anmälda skador i landet 
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samt EU:s solvenskrav. Premien är baserad på landstingets befolkningsandel 

av den totala premien till LÖF. 

Stödpersonsverksamheten 

Anslaget (2,0 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 (4,5 mkr) ökas på grund av ökat 

statsbidrag.  

Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändigt tillstånd 

Anslaget (7,1 mkr) avser att ersätta kostnader för hälso- och sjukvård till 

utlänningar utan tillstånd. 

Läkemedel 

Anslaget för läkemedel på 58,7mkr fördelas enligt nedan:  

Landstings-

bidrag 2016 Omfördel Nytt/spar

Nya läkemedel 17,1 -0,7

Läkemedel mot Hepatit C 32,0 32,0

Moms på receptläkemedel 5,3

Projekt klinikapotekare 0,7 0,7

Producentobunden utbildning 0,2

Läkemedelskommitte 1,0

Läkemedelsservice, övrig hantering 1,2

Region och kommunapotekare 0,4

HPV-vaccin till skolorna 0,8

Summa 58,7 0,0 32,0

Förändring jmf 2015 exkl 

prisförändring

 

 Folkhälsa 

För att åstadkomma en förbättrad folkhälsa är en förutsättning att folkhälsa 

finns i alla politikområden och att arbetet inriktas på att uppnå en jämlik och 

jämställd hälsa och på tidiga insatser. Landstinget kan inte som en enskild 

aktör påverka strukturella orsaker som orsakar ohälsa, såsom arbetslöshet, 

ekonomisk utsatthet, bristande delaktighet, diskriminering. Även om lev-

nadsvanor kan påverkas på ett bra och kostnadseffektivt sätt genom insatser 

inom hälso- och sjukvård i det direkta mötet, kan inte heller levnadsvanorna 

påverkas mest effektivt bara genom landstingets egen verksamhet. Fler are-

nor behöver vara hälsofrämjande, såsom hemmet, förskola/ skola, fritidssek-

torn, arbetslivet och livsmiljön. Samhällsplanering och andra aktörer har 

därför stor betydelse för att underlätta också hälsosamma levnadsvanor. I 

nuläget har norrbottningarna landets högsta insjuknande och dödlighet i hjär-

tinfarkter i landet, oavsett kön. Enligt WHO kan åtta av tio hjärtinfarkter 

förebyggas, framför allt genom förbättrade levnadsvanor.  

Landstinget fokuserar sitt folkhälsoarbete till att omfatta både hälsofräm-

jande hälso- och sjukvård och samverkan med andra aktörer. Tyngdpunkten 

ligger på ”Universell proportionalism”, dvs att arbeta med generella insatser 
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som riktas till/ erbjuds alla, men som är utformade så att de som behöver 

dem mest är de som också nås bäst. 

I hälso- och sjukvårdsverksamheten kommer arbetet att fortsätta med att 

stödja och utveckla Norrbottens hälsosamtal vid ungdomsmottagning, samt 

för 30-, 40, 50- och 60-åringar, där målsättningen är att nå allt fler och också 

mer effektivt nå dem som är i mest behov. Fortsatt arbete kommer också att 

bedrivas för att förverkliga de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyg-

gande metoder. Hälsoamma matvanor kommer att vara i fortsatt utökat fokus 

utifrån behov av verksamheterna av bättre kunskaper inom det området. 

Vad gäller samverkansfrågor kommer ett intensivt arbete att bedrivas för att 

tillsammans med Kommunförbundet, Länsstyrelsen och länets kommuner 

revidera länets folkhälsopolitiska strategi. Inriktningen kommer att vara dia-

log och på att minska ojämlikhet i hälsa, inklusive geografisk ojämlikhet. 

Vissa kampanjer kommer att bedrivas, ofta i ekonomisk samverkan med 

övriga norrlandsting, inom levnadsvanor som är utmaningar för länet. Bidrag 

kommer att ges till folkhälsoinsatser som bedöms bidra till utjämning av 

ojämlikheter i hälsa. 

Samverkan med kommunernas skolsköterskor är avgörande för att kunna få 

data som visar utvecklingen av hälsa och levnadsvanor bland norrbottniska 

barn. Detta strategiska samarbete kommer fortsätta för att utveckla kvaliteten 

i data och det systematiska arbetet för att åstadkomma kunskapsbaserade 

åtgärder utifrån data på skol-, kommun-, och länsnivå. 

Mot bakgrund detta används landstingets särskilda ram (1,3 mkr) för folk-

hälsoarbete under 2016 till strategiskt folkhälsoarbete inom Folkhälsocent-

rum samt bidrag.  

Övrigt hälso- och sjukvård 

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 22,8  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 2,0 mkr, 

Projektet psykisk hälsa 1,5 mkr, Winternet 1,0 mkr, mammografi 0,5 mkr, 

glasögonbidrag 3,1 mkr, förvaltning RCC 1,0 mkr, nationella råd 0,5 mkr, 

Skandionkliniken 2,5 mkr, Norrlandstingens regionförbund 1,5 mkr samt 

projektet akutsjukvård i extrem glesbygd som bedrivs i samverkan med 

landstingen i Västerbotten och Jämtland.  Samt särskilda insatser för utveckl-

ing av hälso- och sjukvården 5,5 mkr . 

Minskningen avser omfördelning av 24 mkr för regionavtal till divisionerna 

samt studierektor PTP psykologer 0,2 mkr och etiskt råd 0,2 mkr, arbetsmil-

jömedicin 1,4 mkr.. 

Flyktingvård 

Förändringen i världen med stora flyktingströmmar påverkar oss. Sveriges 

Kommuner och Landsting hat till regeringen inlämnat en skrivelse om behov 

av förändrade regler avseende ersättningssystem, hälsoundersökningar, sam-

ordningsnummer, kontaktuppgifter, möjlighet för privattandläkare att be-

handla asylsökande mm. 

Landstinget får totalt 48,5 mkr utöver schablonersättningen för 2015 och 

2016 för de merkostnader landstinget har. En analys ska göras över vilka 

merkostnader som finns i landstinget och ta fram principer för hur medlen 

gör bäst nytta. 
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Kostnadsansvar för viss vuxentandvård 

Anslaget på 32,0 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 59,1 mkr.  

Kommunikationer och näringspolitik 

Anslaget för kommunikationer ökas med 0,8 mkr avseende tågtrafik och 

minskas med 3,5 mkr avseende resultatkravet 2015 och 2016. 

Anslaget för näringspolitik ökas med 2,5 mkr avseende ägartillskott och 

minskas med 0,8 mkr avseende projekt samt 2,1 mkr avseende resultatkravet 

2015 och 2016 

Jämställdhet 

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

het.  

Under 2016 fortsätter arbetet med det regionala jämställdhetspriset och jäm-

ställdhetsdagen. Närsjukvården påbörjar ett förbättringsarbete inom ramen 

för nyanlända, psykiatrin fortsätter forskningen kopplat till genus och bipola-

ritet. Samverkan med civilsamhället/idrott och 1177 i syfte att öka kännedom 

om 1177 fortsätter under våren 2016 och 20 bemötandecertifieringar genom-

förs inom främst närsjukvård och länssjukvård.  

Landstingsstyrelsen 

Anslaget till landstingsstyrelsens avser oförutsett 8,1 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 0,4 mkr och Pyramis i 

Luleå 0,4 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 6,2 mkr för 

år 2016. Avgiften baseras på medelskattekraften i riket 2015, antal invånare i 

länet 2015 och en avgift på 0,1237 promille (0,1247 år 2015). 

Förbättringsarbete 

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

samheten.   

Omsorgstagare i utomlänsvård 

I samband med skatteväxlingen 1996 övertog länets kommuner ansvaret för 

omsorgstagarna inom Norrbotten. De omsorgstagare som var bosatta utanför 

länsgränsen har landstinget fortfarande ansvar för. Inga nya omsorgstagare 

tillkommer. Anslaget för 2016 är 1,2 mkr. 

Röda Korset flyktingcenter 

Anslaget 0,8 mkr avser ersättning för ett treårigt idéburet partnerskap avse-

ende behandling. Anslaget ökas tillfälligt med 0,2 mkr från landstingets er-

hållna medel för flyktingfrågor. 
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Landstingsgemensam personal 

Anslaget (24,9 mkr) avser kostnader för facklig verksamhet, företagshälso-

vård mm. 

Anslaget ökas med 3,0 mkr för utbildningstjänster och minskas med 1,4 mkr 

avseende resultatkrav 2016. 

Landstingsgemensamma avskrivningar 

Anslaget (85,0 mkr) avser avskrivningar på inventarier för alla verksamheter 

utom division Länssjukvård, Närsjukvård exklusive primärvård, landstings-

gemensamt. 

Landstingsstyrelsens resultatkrav 

Landstingsstyrelsen har sammanlagt minskat olika anslag med 42,6 mkr för 

att kompensera divisionernas underskott. Beloppet fördelar sig på division 

Folktandvård 12,0 mkr division Service 12,6 mkr, Länsteknik 5,0 mkr, 

kommunikationer 3,5 mkr, näringspolitik 2,1 mkr, landstingsgemensamt 

personal 1,4 mkr, landstingsdirektörens stab 2,6 mkr samt styrelsens övriga 

poster 3,4 mkr.  

Övrigt landstingsgemensamt  

Anslaget (157,8 mkr) avser landstingsdirektörens stab, och uppdrag, IT-

utveckling, finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt 

och uppdrag. 

Anslaget är ökat med 0,2 mkr avseende arbetsgivaravgifter unga och minskat 

med 2,6 mkr för resultatkrav. 

Finansförvaltning 

Detta anslag avser pensioner, löneskatt, löneavtal, motkontering moms för 

folktandvård och vissa specialdestinerade statsbidrag. 


